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ELŐSZÓ 
 
Tanterveket Magyarországon háromféle úton-módon szokás készíteni. Vagy úgy, hogy a tantervkészítő (vagy 
tantervkészítő csoport) a hazai hagyományokra és/vagy a pedagógiai praxis tapasztalataira épít. A másik lehe-
tőség, hogy külföldi minták alapján dolgozik. Lehetséges mód még, hogy egy-egy tanterv (beleértendő egy 
adott tantárgy, egy adott iskolafok, egy adott műveltségi terület tanterve) akciókutatással, illetve az akciókuta-
tással összefüggő – gyakran azt megelőző és/vagy követő – empirikus (mérésen, összemérésen alapuló) kutatási 
eredmények felhasználásával készül. És természetesen lehet ezek kombinációja is. A következőzőkben olvas-
ható Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) előzménye és alapja az Értékközvetítő és képességfej-
lesztő program (ÉKP) tanterve. Az ÉKP pedig leginkább akciókutatással kimunkált tanterv (1–4., 5–8. és 9–12. 
évfolyamra tagolva), ebből következően többszörös kipróbáláson és rendszeres ellenőrzésen esett át. 

Tanterveink összeállításakor – a kutatási-kísérleti szakaszban – az iskoláskor általunk feltárt teljesít-
ménylehetőségeit vettük alapul. Viszonylag kevésszer hagyatkoztunk a "puszta tapasztalatra", és mellőztük a 
külföldi tantervek adaptálásának lehetőségeit. Ez ugyanakkor nem jelentette azt, hogy nem tanulmányoztuk az 
európai és az Európán túli országok (pl. Japán) tanterveit. A kutatással megalapozott tantervkészítés mellett az 
alábbiak miatt döntöttünk. 

 Előföltevésünk volt, hogy az iskoláskor szellemi tartalékai mind az érdeklődésfejlesztés, mind az absztrakt 
műveleti gondolkodás fejleszthetősége tekintetében messze kihasználatlanok. 

 A másik ok, amely a kutatással alapozott tantervfejlesztésre inspirált bennünket, az a mai napig nyitott – és 
nem kellően tisztázott – kérdés, hogy a pedagógusképzés jelen keretei között végzett pedagógusok tudása hazai 
viszonyaink közepette – igényes továbbképzést feltételezve – miként professzionalizálható, miként javítható, 
tökéletesíthető egy hiteles és elviselhető iskolai praxis érdekében. 

Tantervíró, tantervfejlesztő munkánkban 1996–97 óta száznál több szakember vett részt. Nagy hánya-
duk a kutatásokban és/vagy a napi gyakorlatban egyaránt közreműködött. A tantervkészítő munkában közremű-
ködők továbbképzések és konzultációk sorozatában sajátították el a tantervírás, valamint a tantervkritika ismere-
tét és műfaji tudnivalóit. Ennek köszönhető, hogy az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiát, s az arra 
épülő iskolai praxist megismerve egységes szerkezetű, integrációra törekvő és egyben koherens tantervet sike-
rült készíteni: a Képességfejlesztő és értékőrző kerettantervet, a KÉK-et. Azok számára pedig, akik a KÉK-et 
ténylegesen adaptálni kívánják, Tantervhasználati útmutatót állítottunk össze. 
 

A KÉK kimunkálása 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv három, különböző körülmények között dolgozó intézményben 
készült. 

a) Egy kistelepülés általános iskolájában, amely az alkotásra nevelés, a minőségbiztosítás és a szakmai 
professzió terén sok szakember szemében országosan is értékelhető eredményeket mutatott fel. (KÉK 8 
osztályos általános iskola kerettanterve) 

b) Egy 12 évfolyamos iskolában, melyben hatosztályos gimnázium működik, amely térségében az ÉKP 
innovációs központja évtizedek óta, s amely hitelesítheti a 6 osztályos gimnáziumok keretei között 
megvalósítható személyiség- és képességfejlesztő munkát. (KÉK hatosztályos gimnáziumok számára) 

c) És egy általános iskolát, négyosztályos gimnáziumot és szakiskolát is működtető intézményben, ahol 
elsősorban hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása folyik. Ez az iskola ugyancsak innovációs köz-
pontként mutatja fel a differenciálás, a személyre szóló bánásmód, valamint a kulcskompetenciák fej-
lesztésében rejlő pedagógiai megújulás lehetőségeit. (KÉK a négy évfolyamos gimnáziumok számára; 
KÉK a szakiskola 9–10. évfolyama számára) 
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A három iskola kellőképpen reprezentálja a magyar iskolázás jellemzőit a társadalmi, a gazdasági és a települési 
környezet, az intézménynagyság, illetve az intézményi funkciók összetettsége szempontjából. Mindegyik iskola 
legalább egy évtizedig alkalmazta az ÉKP-t. A KÉK elkészítésében az intézmények azon pedagógusai működ-
tek közre, akik kellő tapasztalattal rendelkeztek az ÉKP alkalmazásában, és annak többszöri kipróbálása alapján 
adaptálták az ÉKP egyes tantárgyi tanterveit az egységes szerkezetű, bármely magyar általános iskolában al-
kalmazható Képességfejlesztő és értékőrző kerettantervhez. A KÉK-et kidolgozó pedagógusok és intézményeik 
ellenőrizhető gyakorlatukkal tudják igazolni a KÉK tantervbe felvett tantárgyi rendszer hitelességét és kivite-
lezhetőségét. 
 
 

A KÉK előzményei és főbb jellemzői 
 
A KÉK tanterv előzménye a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (NYIK) és az ÉKP program. 
Ez utóbbit Magyarország 40 iskolájában alkalmazzák. A KÉK előzményét jelentő ÉKP olyan programcsomag-
gal rendelkezik, amely rendszeres kísérletezéssel és kutatással vált 12 évfolyamra kimunkált tantervvé, pedagó-
giai programmá, és programcsomaggá. Ezért az ÉKP önálló pedagógiai rendszerként is felfogható. 

A KÉK az eredeti ÉKP-s tantervben szereplő tantárgyi tantervek jelentős részét tartalmazza – többnyire 
módosított formában. A KÉK tantárgyi tantervei közül minden iskolafokra javasoltunk a felhasználóknak köte-
lező, illetve kötelezően választható tantárgyakat, és bőséges választékot biztosítottunk szabadon választható 
tantárgyakból is. Ezen túl 12-féle kereszttantervet is talál a KÉK-ben az olvasó, amelyeket a NAT 2003. kiemelt 
fejlesztési feladataihoz készítettünk. 

A KÉK minden tekintetben alkalmazkodik a NAT 2003 szerkezetéhez, szemléletmódjához, a NAT 
műveltségterületeiben megfogalmazott fejlesztési feladatokhoz. A KÉK a NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési 
feladatokat „tantárgyasítva”, kereszttantervekbe fogalmazva kínálja az érdeklődő iskoláknak. A tantárgyi tan-
tervek szerkezete strukturált és taxonomizált felépítésű, a kereszttanterveké hasonlóképpen. A tantárgyi tanter-
vek az egyes tantárgyakat műveltségi területek alá sorolva mutatják be, megadva hozzá a szükséges, javasolt 
időkeretet (óratervet) és a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit. 

Azok az iskolák, akik a KÉK adaptálására vállalkoznak, abban az esetben válnak sikeres, vonzó iskolá-
vá, ha a helyi tanterv készítése és jóváhagyatása során a szakszerűség mellett a gondosságot, a felelősséget is 
vállalják, elfogadva a NAT-ban tetten érhető nevelés-oktatás közös értékeit, valamint az egységes alapokra épü-
lő differenciálódás elvét. 

A KÉK mindenkor jövőorientált törekvések jegyében foglal állást a pedagógiai professzionalitás mel-
lett. A KÉK kivitelezése pedagógiai igényességet feltételez, és a szülőknek garanciát jelent arra, hogy az iskolá-
ba járó gyermekeiket felkészült pedagógusok a tudástársadalom igényei alapján nevelik és tanítják. 
 

1. A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (a KÉK) olyan pedagógiai rendszer, amely sok tekintet-
ben gazdagíthatja a helyi tantervkészítők praxisát. Segítheti – tantervelméleti értelemben – a készítendő 
helyi tantervek igényességét az iskolahasználók szempontjaira és jogaira tekintettel. Mindemellett 
mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban akkreditált továbbképzési programjaink is vannak a 
KÉK kerettantervhez. 

2. A KÉK kerettanterv három iskolatípusra – általános iskola, gimnázium, szakiskola –, és négy iskola-
fokra készült, több funkciójú intézmények esetében elemei együttesen 12 éves, egységes szemléletű ke-
rettantervként is értelmezhetők. A KÉK magvát a Nyelvi, irodalmi, kommunikációs (NYIK) program 
jelenti, amely ma Magyarországon mintegy 120 iskolában alkalmazott sikeres tantárgyi program. A 
KÉK többi eleme az ÉKP (az iskolázás 12 évfolyamát átfogó) program alapján készült. E programokat 
nem egy az egyben tartalmazza a KÉK, hanem belőlük csak azokat, amelyeket az iskolai praxisban 
közreműködő tanítók és tanárok kipróbáltak, megvalósítottak, a KÉK kerettanterv összeállítása, szer-
kesztése során pedig közel százan lektoráltak, javítottak, korrigáltak, abból a szempontból, hogy más, 
nem ÉKP-s és nem NYIK-es iskolákban miként valósulhatna meg – figyelembe véve minden ponton – 
a NAT 2003-ban megjelenő kulcskompetenciákat és kiemelt fejlesztési teendőket. A választó iskolák 
pedagógusai számára a KÉK választása karrierépítést és szakmai megújulást is jelenthet, mivel a 
Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának Pedagógiai Kutatóintézetében szakvizsgára felkészítő szak-
irányú továbbképzések1 állnak a KÉK-et választó pedagógusok rendelkezésére.  

 
 

                                                           
1  Összesen Szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés. 
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A KÉK kerettantervet mint tantervi ajánlatot tehát azzal a céllal fogalmaztuk meg, hogy annak áttanul-
mányozása után azt Magyarország iskolái akár teljességében, akár részleteiben felhasználhassák helyi tan-
terveik kidolgozásához, szakmai gyakorlatuk felülbírálatához az elviselhető és egyben hatékony iskolázás 
gyakorlatának a megvalósítása érdekében.  

 
Pápa, 2004. január. 30. 
 
 
A KÉK kerettantervi ajánlat szerzőgárdájának megbízásából 
 

 
 
 

prof. dr. Zsolnai József s. k., 
egyetemi tanár 

a 15 éven át működő Törökbálinti Kísérleti Iskola 
volt igazgatója  
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A NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA 
KÉSZÜLT KÉPESSÉGFEJLESZTŐ  

ÉS ÉRTÉKŐRZŐ (KÉK) TANTERV CÉLJAI 
 

A négyosztályos gimnáziumok számára készült Képességfejlesztő és értékőrző (KÉK) tanterv célja, hogy 
a tanulókat középiskolás korukban is a kultúra gazdagságával szembesítse. Ezért szerveződött az egyes művelt-
ségi területekbe az integrált tantárgyak rendszere a kultúra valamennyi ágából (anyagi, szociális, szellemi) és 
fajából (tradicionális, autonóm, heteronóm és generatív). 

A tanterv fókuszában a XXI. században preferált, átörökítésre méltó, az egyén szempontjából is meghatá-
rozó fontosságú értékek elsajátítása áll: mindenekelőtt az élethosszig tartó tanulás igényének felkeltése és fenn-
tartása, s e program kivitelezéséhez szükséges képességek kifejlesztése. 

A tanterv az előnyben részesített kulcskompetenciák, képességcsoportok körül az alábbiakat állítja a fej-
lesztés középpontjába: kommunikáció anyanyelven és idegen nyelveken, olvasás, információszerzés, informá-
ciószűrés, információfeldolgozás, felelős döntés, szabálykövetés, lényeglátás, problémamegoldás, kritikai hoz-
záállás, kooperáció a társas alkotásban és együttélésében, egyéni alkotás, tolerancia és szolidaritás. 

A tanterv garantáltan minden műveltségi területen magában foglalja azokat a tudástartalmakat, amelyek 
révén a tanulók felkészülhetnek a közép- és az emelt szintű érettségire és a felsőfokú tanulmányok megkezdésé-
re. Széleskörű alapozása, képességfejlesztésre épülő szemlélete segíti a munka világában való eligazodást, és 
megkönnyíti a majdani szakmaváltást. Szerepet vállal abban, hogy a tanulókat vezesse az egyéni boldogulásuk 
kibontakozásában, felkészítse őket a felelős állampolgári szerepre, a demokratikus életforma gyakorlására, va-
lamint a nemzeti és európai identitástudat formálása mellett érzékennyé tegye őket a más népek hagyományai és 
kultúrája iránti nyitottságra. 
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A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ  
KERETTANTERV RÉSZLETES TANTERVEI 

 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) valamennyi tantárgyához olyan részletes kerettantervek 
készültek, amelyek helyi kiegészítés nélkül is átvehetők és felhasználhatók. A KÉK részletes, a felhasználók által 
jól kezelhető, változata CD-n is megjelenik. 
 
A KÉK tantárgyi tantervei az alábbi egységeket2 tartalmazzák: 
  célkitűzések 
  tematikus tananyag 
  tanulási program 
  teljesítmények 
  tanév végi követelmények 
 

 A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott tantárgy keretében fejlesztendő szük-
ségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. 

 A tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kivá-
lasztott, tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. 

 A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
 A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az 

adott évfolyam végén megfelelt (elégséges), illetve kiváló (jeles) teljesítmény-minősítést (osztályzatot) szerez-
zenek. 

 Az év végi követelmények a szummatív értékeléshez tartalmazzák tanévenként azt a kumulált tudást, képessé-
get, attitűdöt és alkotásra való érettséget, amelyre egy adott tanév tananyagának elvégzése révén egy tanuló szert 
tehet – optimális esetben. 
Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfelelnek egymásnak. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tan-
anyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékeny-
séghez teljesítménykövetelmények rendelődnek. 
A fentieken túl az egyes tantervek tartalmazzák az adott tantárgy tanulásához-tanításához javasolt ajánlott tan-
eszközöket és tanítási segédleteket, ha vannak ilyenek. Többnyire saját fejlesztésű taneszközöket tüntetnek fel e 
táblázatok, de érdemes megjegyezni, hogy a pedagógiai programcsomag-fejlesztési tapasztalataink alapján új 
programcsomagok kifejlesztését tervezzük, illetve eddig nem vagy kevéssé alkalmazott taneszköztípusok (pl. 
multimédiás taneszközök) készítésére is készülünk. 
 

CÉL-
KITŰZÉS 

 TEMATI-
KUS  TAN-

ANYAG 

 TANULÁSI 
PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

     
  MINIMÁLIS  

OPTIMÁLIS 
 

AJÁNLOTT TANESZKÖZÖK 
 

AJÁNLOTT TANÍTÁSI SEGÉDLETEK 
 

ÉV VÉGI KÖVETELMÉNYEK 
 

1.  ábra: A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv felépítése 
 

                                                           
2 A NYIK programot és az ÉKP pedagógiáját ismerő olvasónak feltűnhet, hogy az itt közölt tantervi struktúra valamelyest 
eltér a NYIK és az ÉKP korábbi tantervi struktúrájától (amely: célrendszert, tananyagrendszert és követelményrendszert 
tartalmazott). Az ÉKP-s tantervek jelenlegi struktúrája új elemmel, a tematikus tananyaggal bővült. A tanulási program 
azonos a korábbi taxonomizált tevékenységrendszerrel, az ún. tananyagrendszerrel. A teljesítmények pedig a követelmény-
rendszerrel feleltethetők meg. 
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A KÉK program tanulószemlélete indokolta a tanulás programjának kidolgozását. A tanuló tevékenységeit fel-
tétlenül szükséges rögzíteni, hiszen azok eredményes művelésének kimeneteként jelentkezhet a mérhető, re-
gisztrálható teljesítmény. Feltehetően e részletes tantervet a tanulók is kézbe veszik (hiszen deklarált joguk, 
hogy tájékozódjanak, beavatottá váljanak a tanulásuk tárgyát meghatározó dokumentumokba), ezért fontos, 
hogy saját tanulási tevékenységeikkel és lehetséges teljesítményeikkel szembesülni tudjanak a tanterv révén. 
 
 

A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ 
KERETTANTERV PEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA

 
Amennyiben egy tantestület a KÉK teljes tantervét választja, a tantervhez választja annak pedagógiai segédleteit 
és taneszközeit is. Emellett a pedagógusok élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy tájékozódjanak a KÉK progra-
mot megalapozó alternatív pedagógiáról /ÉKP/, majd továbbképzés keretében elsajátíthassák az Értékközvetítő 
és képességfejlesztő pedagógia szemléletét, amely lehetővé teszi számukra a helyi pedagógiai gyakorlat megújí-
tását, hitelesebbé tételét. A tantárgyi tanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédletet 
készül: 

I. tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
II. feladatgyűjtemény, 
III. időterv (tanmenet), valamint  
IV. mérőlap és értékelési útmutató. 

 
 

 
 

2. ábra: Az értékközvetítő és képességfejlesztő program pedagógiája és pedagógiai programcsomagja 
 
 

A tanítási program
 
A tanítási program az adott tantárgy (adott évfolyamon történő) tanításához, a tanulás segítéséhez szükséges 
pedagógustudást írja le. Négyféle tudást közvetít: 

 szubsztantív tudást (amely azt írja le, hogy mi az a valami – ismeret, tevékenység –, amit tanítania kell 
a pedagógusnak); 

 stratégiai tudást (amely azt írja le, hogy azt a valamit – ismeretet, tevékenységet – hogyan lehet meg-
tanítani, illetve a megtanulását segíteni); 

 diagnosztizáló tudást (amely leírja a tanulási-tanítási folyamatban előforduló lehetséges tanulótípuso-
kat, és a velük való bánásmódra is javaslatot tesz); 

 normatudást (amely a tanulásirányítás normáit rögzíti). 
 
(Amennyiben az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre részletes tanítási program, a tanításhoz, tanulásszerve-
zéshez tantárgyi útmutató nyújt megfontolandó segítséget.) 
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A feladatgyűjtemény
 
A feladatgyűjtemény feladatai, feladattípusai a differenciált tanulásirányításhoz adnak segítséget évfolyamon-
ként. Használatuk megkönnyíti az egyes foglalkozásokra, órákra való felkészülést. A feladatok leképezik a rész-
letes tanterv tananyagait, és lehetőséget kínálnak az egyes tevékenységek és ismeretek minél változatosabb gya-
korlására. 
 
 

Projektek, modulok leírása
 
A tananyag sajátos szerveződési formája lehet a projektleírás, illetve modulok leírása. Mivel ezen egységek 
többnyire adott témák köré csoportosulnak, egyaránt tartalmazhatnak tantervbe, tankönyvbe, munkafüzetbe, 
illetve tanítási programba illő elemeket. A projektek alkalmazása esetén ajánlott a hagyományos óraszervezéstől 
való eltérés. 
 
 

Az időterv
 
Az időterv (tanmenet) az egyes tevékenységek és ismeretek tanulásának, gyakorlásának időben való tervezésé-
hez nyújt segítséget tantárgyanként (és évfolyamonként). 
 
 

TANTERVHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
 
A tantervi csomag a szakiskola első szakaszára (a 9–10. évfolyamra) kínál tanterveket E tantervek elrendezését 
(lefűzését), illetve a tantervek keresését piktogramok és sorszámozott léniák segítik. 
 

Piktogramok
 
Az olvasó háromféle piktogrammal találkozhat a tantervi csomagban. E piktogramok a tantervek választhatósá-
gát, illetve a mindenütt kötelezőségét jelölik. 
 
A jelentkező kézzel jelölt tantárgy azt jelenti, hogy az így megjelölt tantárgyak egyiké-
nek tanulása kötelező a tanulónak. (Az óratervben tüntettük föl, hogy mely tantárgyak 
közül kell legalább egyet tanítani.)  
  
A mosolygós arc a szabadon választható tantárgyakat jelöli. 

☺ 
  
A jing-jang jellel jelölt tantervek (Pl. Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat; 
Munka-, alkotás- és pályaismeret, Környezettudatos magatartás) tematikáját vala-
mennyi tantárgy tanulásának-tanításának tervezése során figyelembe kell vennie 
a pedagógusnak. E tantervek külön fejezetben találhatók: a Kiemelt fejlesztési fel-
adatokhoz készült ún. Kereszttantervek fejezetében.  

☯ 
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A tantárgy tantervi felépülése

 
Egy-egy tantárgy tantervét az alábbi struktúra jellemzi: 

 
 Átfogó tantervi ismertető (a tantárgy 9–10. évfolyamos szakaszainak elején)  
 A tantárgy tanulásának általános célkitűzései 

(a tantárgy 9–10. évfolyamos szakaszainak elején)  
 A tantárgy tanulásához javasolt taneszköz és tanítási segédlet 

(a tantárgy 9–10. évfolyamos szakaszainak elején) 
 Tanulási cél (az egyes évfolyamok elején) 
 Az évfolyamonkénti részletes tantervek táblázatai az alábbi tartalmi egységeket tartalmazzák: 

 
TEMATIKUS 

TANANYAG 
 

TANULÁSI 

PROGRAM 
 TELJESÍTMÉNY 

     

    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

 
 

Tanév végi követelmények (az egyes évfolyamok részletes tanterve után) 
 
 
(Részletesebben lásd: A Képességfejlesztő és értékőrző  kerettanterv  teljes tanterve cím alatt!) 
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ÚTMUTATÓ  
A KÉK-ET VÁLASZTÓ ISKOLÁK SZÁMÁRA HELYI 

TANTERVEIK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ADAPTÁCIÓJÁHOZ  
 
Bizonyosra vesszük, hogy akadnak még Magyarországon gimnáziumi intézmények, amelyeket a KÉK szellemi-
sége „megfog”, és lesznek iskolák, amelyek kerettantervi ajánlatunkat elfogadják, respektálják. E feltételezések-
ből kiindulva fogalmaztuk meg útmutatásainkat az újonnan jelentkező intézmények számára.  
 
 
I. A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv lehetséges szerepe a helyi tantervek kidolgozásában 

 
Az alábbi útmutató a Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettantervnek mint ajánlott kerettantervnek két 

funkciót tulajdonít:  
a) Útmutatást ad azoknak az iskoláknak, akik a KÉK kerettantervet adaptálni kívánják, tehát azoknak, 

akik az ajánlott kerettanterven nem hajtanak végre radikális változtatásokat, hanem a helyi, iskolai hagyomá-
nyukhoz, a fenntartó igényeihez igazítva bővítik vagy szűkítik az adaptálandó kerettanterv célkitűzéseit, köve-
telményeit, a tantárgyi rendszert és a tantárgyak kivitelezéséhez szükséges időkereteket.  

b) A KÉK kerettantervet mint tantervi ajánlatot azok az iskolák is használhatják, akiknek viszonylag sta-
bil, igényes és a NAT 2003-hoz esetleg már illesztett helyi tantervük van. Az ilyen iskolák a KÉK tanulmányo-
zása révén ötleteket, támpontokat kaphatnak saját, helyi tanterveik kompetencia alapú tökélesítéséhez, teljeseb-
bé tételéhez. 

 
 

II. A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv előzményei és főbb jellemzői 
 

a) Az iskolák széles körének ajánlott KÉK tanterv előzménye a 30 éves múlttal rendelkező Nyelvi és Iro-
dalmi Kommunikációs (NYIK) program, valamint a 20 éves múlttal rendelkező Értékközvetítő- és Képességfej-
lesztő program (ÉKP). Az ÉKP program akciókutatással keletkezett programcsomag és pedagógia, amelyet Ma-
gyarország 40 iskolájában alkalmaznak a következő iskolatípusokban: 8 osztályos általános iskola; 6 osztályos 
gimnázium; 4 osztályos gimnázium; 8 osztályos gimnázium; szakiskola 9–10. osztály; szakközépiskola 9–12. 
osztály. Az imént felsorolt iskolatípusok egy iskola keretei között is működhetnek. Amennyiben az ilyen több-
funkciójú intézmények általános iskolát és középiskolát együtt működtetnek, abban az esetben az adott intézmé-
nyek – az ÉKP szempontjából – 12 évfolyamos iskolának számítanak.  

A KÉK előzményét jelentő ÉKP olyan programcsomaggal rendelkezik, amely rendszeres kísérletezessél 
és kutatással vált 12 évfolyamra kimunkált tantervvé, pedagógiai programmá, programcsomaggá, és egészült ki 
még a fentieken kívül pedagógus-továbbképzési programokkal, amelyeknek az akkreditálása a közoktatási 
akkreditáción (60 óra), de a felsőoktatási akkreditáción (4 félév) is átesett, mindkét továbbképzési forma él és 
működik. Ezért mondhatjuk, hogy a KÉK kerettanterv előzményének számító ÉKP nem csupán tanterv, nem 
csupán élő, hálózatszerűen működő iskolai gyakorlat, hanem önálló pedagógiai rendszerként is funkcionáló pe-
dagógiai elmélet és pedagógiai praxis. (A fenti jellemzésben szereplő tantervelméleti kifejezések, kategóriák 
jelentésére vö. a NAT 2003-hoz készült ”a Nemzeti Alaptanterv alkalmazásának és a programfejlesztő gyakorla-
tának szótára. A tartalmi szabályozással összefüggő kifejezések, definíciók” című összeállítással. Lásd: 
243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.) 

b) A KÉK kerettanterv mint ajánlott kerettanterv az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:  
1. Minden tekintetben alkalmazkodik a NAT 2003 szerkezetéhez, szemléletmódjához, a NAT mű-

veltségterületeiben megfogalmazott fejlesztési feladatokhoz. A NAT-ban preferált kulcskompetenciák fejleszté-
séhez ”tantárgyiasított” tanulási feladatokat, illetve tanulásfejlesztési teendőket fogalmaz meg az adaptáló és 
alkalmazó iskolák helyi tantervkészítői, valamint a KÉK kerettantervhez taneszközöket, tanulást és tanítást segí-
tő útmutatókat, programokat kimunkáló taneszköz-fejlesztő szakemberek számára.  

2. A KÉK kerettanterv a NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési feladatokat ugyanúgy, ahogyan a mű-
veltségi területeket részben ”tantárgyiasítva” bocsátja az érdeklődő iskolák számára.  



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1803 

 
Annak érdekében, hogy ez kivitelezhető legyen, a NAT 2003-ban szereplő kiemelt fejlesztési felada-

tokat: az Énkép, önismeretet, a Hon- és népismeretet, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra című fel-
adatsort, a Környezeti nevelést, az Információs és kommunikációs kultúrát, a Tanulást, a Testi és lelki egészség, 
a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire című feladatokat kibővítette, teljesebbé tette a Másság az iskolában és az  
életben című, a Jövőkép, jövőtudat, valamint a Tudományos diákkör/Kutatásmódszertan, Helyünk az univer-
zumban, Értékvédelem és fogyasztóvédelem című fejlesztési feladatokkal mégpedig oly módon, hogy kerettan-
tervünk kidolgozása során két kategórianevet alkottunk. Az egyik a tantárgyi kerettanterv, a másik a kereszttan-
terv elnevezésű kategórianév.  

Mivel a kerettantervi tantárgy kritériumai nagyjából azonosak azzal, amit a pedagógiai közgondolko-
dás a tantárgyakról ismer, ezért ezt külön nem definiáltuk, hanem abban a jelentésben használjuk, ahogyan azt a 
pedagógiai lexikonok, a didaktika-könyvek definiálják, ahogyan azt az oktatáspolitikusok és a napi gyakorlatot 
folytatók ismerik.  

Külön kellett azonban definiálnunk a kereszttantervet mint a KÉK kerettanterv egyik nagy fontosságú 
komponensét (összetevőjét). Mivel ez sem az oktatáspolitikusok, sem a gyakorló pedagógusok körében nem 
ismert kategórianév, ezért a KÉK kerettantervünk alkalmazhatósága érdekében az alábbiakban definiáljuk, meg-
adjuk a kereszttanterv tartalmi jellemzőit. Ennek értelmében a KÉK kerettantervben használt és részletesen ki-
munkált kereszttanterv a következőt jelenti: A kereszttanterv a tantárgyi tanulás tervezéséhez kimunkált olyan 
strukturált és egyben preferált fejlesztési feladatokat tartalmazó pedagógiai teendősor, amely a meghatározott 
(kiszemelt) tudásterületeket, a NAT által is preferált személyiségfejlesztési teendőkhöz (kulcskompetenciákhoz 
és preferált értékekhez) rendeli. Ezáltal egyre tökéletesebb tantárgyi tantervek és taneszközök kimunkálását se-
gítheti elő mind a helyi tantervkészítők és a programfejlesztők, mind a kerettantervekhez taneszközt és pedagó-
giai (tanítási, nevelési) programot készítő szakemberek körében.  

3. A KÉK kerettanterv összességében 9 kereszttantervet mutat be az érdeklődő iskolák számára.  
4. A KÉK kerettanterv iskolafokonként és iskolatípusonként a NAT 2003 által kiemelt műveltségi te-

rületek szerint 1–12 osztályra 48 kötelező, kötelezően válaszható és szabadon választható tantárgyat tartalmaz. 
Ezeknek a tantárgyaknak a rendszerét az iskolafokok és iskolatípusok igényeire tekintettel a mellékelt táblázat 
(1. sz. melléklet) részletezi. (Vö. a Kerettantervek tantárgyai című táblázattal.) 

5. A tantárgyi kerettantervek szerkezete strukturált és taxanomizált felépítésű, a kereszttanterveké ha-
sonlóképp. A kétféle kerettanterv azonos elemei: a) Mindegyik tartalmazza a nevelés és oktatás célját, a témakö-
röket “tematikus tananyag” címen. A témaköröket, azaz a tematikus tananyagot részletezve, a “tanulási prog-
ram” mutatja be. A közös vonások mellett a tantárgyi tantervek az egyes tantárgyakat műveltségi területek alá 
sorolva mutatják be, megadva hozzá a szükséges időkeretet (óratervet), a tantárgyak évfolyamonkénti követel-
ményeit az év végi szummatív értékelés lezárásához. Ezen kívül a tantárgyi tantervek tartalmazzák még az el-
lenőrzéshez és a formatív értékeléshez szükséges tanulói teljesítményeket témakörönként, témánként, részté-
mánként és némely esetben a résztémák altémáiként, megadva az egyes tanulók által elérhető ”minimális és 
optimális teljesítményt”. Ennek a leírási módnak az a szerepe, hogy mind a pedagógusok, mind a tanulók, mind 
a szülők a maguk nézőpontjából láthassák, hogy egyes témakörök vagy résztémák esetében mi a minimum telje-
sítmény. Tehát milyen teljesítményt kell produkálnia a tanulónak ahhoz hogy, továbbléphessen az egyes iskola-
fokokban. És mi az az optimális teljesítmény, amit egyéni karrierjének végiggondolása során tanárával, család-
jával megtervezhet.  

A KÉK tantervnek a teljesítményre vonatkozó explicit kifejtése nagy fontosságú a pedagógiai beava-
tás, az elviselhető iskolázás, más nézőpontból a diák és szülői jogok érvényesíthetősége szempontjából. Másként 
fogalmazva, a KÉK kerettanterv a tanulókat és a szülőket olyan értékőrző és kompetenciáikat kifejleszteni tudó 
személyeknek „tételezi”, akiket az iskolai szolgáltatás olyan fogyasztóinak tekint, akiknek nemcsak informáló-
dási, hanem javaslattevő és saját sorsukra vonatkozó döntési lehetőségeik is van. Ezáltal a kerettanterv minima-
lizálni igyekszik az iskolai konfliktusok számát pedagógus és gyerek, pedagógus és szülő, szülő és gyerek kö-
zött. A bemutatott, tematizált, strukturált, illetve taxonomizált KÉK tanterv nemcsak az iskola aktorainak (sze-
replői), hanem az iskolai munkához nélkülözhetetlen fejlesztőknek (tankönyvíróknak, taneszköz-fejlesztőknek, 
programkészítőknek) nyújt segítséget azáltal, hogy mindegyik témát a szövegszerű kifejtés mellett számjelzettel 
is ellát, megteremtve ezáltal azt a lehetőséget, hogy a kerettanterv egyetlen résztémája vagy altémája se marad-
jon taneszköz nélkül. A tantervnek ez az előnye a fejlesztőket egy koherens, a részleteket is szem előtt tartó 
munkára ösztönzi, kiküszöbölve ezzel a tankönyvpiac anomáliáit, amely sok esetben a szakmai-pedagógia 
dilettanizmusnak jobban kedvez, mint a szakmai-pedagógiai professziona-lizációnak és a szakmai hitelességnek.  
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III. A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv alkalmazásának garanciális kritériumai a sikeres  
        iskolai gyakorlat megszervezéséhez 
 

Azok az iskolák, akik a KÉK kerettanterv adaptálására vállalkoznak, abban az esetben vállnak sikeres, 
vonzó iskolává, amennyiben a helyi tanterv készítése és jóváhagyatása során a szakszerűség mellett a gondossá-
got, a felelősséget is felvállalják, elfogadva a NAT-ban tetten érhető nevelés-oktatás közös értékeit, valamint az 
egységes alapokra épülő differenciálás elvét. E két elvnek a KÉK tanterv mint kerettanterv úgy próbál eleget 
tenni, hogy választói, adaptálói számára a kerettantervet pedagógiai programmá, illetve programcsomaggá akar-
ja bővíteni, tanulási segítséget nyújtva ezzel a különböző iskolafokon tanulmányaikat folytató diákoknak kor-
szerű, 21. század igényeinek megfelelő, a digitalizációt is szem előtt tartó taneszközök kifejlesztése révén. A 
pedagógusoknak pedig tanítási útmutatókat, tanítási programokat és azok hátterét jelentő gyakorlati és elméleti 
pedagógiai tudást ad közre. De gondol a szülőkre is azáltal, hogy a szülők számára is – családpedagógiai néző-
pontból – feldolgozza a kerettantervet, illetve az abban lévő tanulási tartalmakat az otthoni tanulássegítés és 
kulturált szabadidőeltöltés lehetőségeire tekintettel.  
A KÉK kerettanterv beválásnak legnagyobb garanciális feltétele az, hogy közel 30 éves pedagógiai gyakorlat 
igazolja életképességét. Ezt pedig az garantálta és garantálja, hogy céltételező gyakorlatában, tantárgyi program-
jainak kimunkálásában a magyar pedagógiai hagyományt – benne a keresztény és református és evangélikus 
pedagógiai hagyományt – éppúgy preferálja, mint a reformpedagógiai törekvések során tisztázott egészséges 
gyermek és gyermekantropológiai szemléletet. Emellett a KÉK kerettanterv (a NYIK és az ÉKP programok 
tanulságait, buktatóit is feldolgozva), mindenkor jövőorientált törekvések jegyében foglal állást a pedagógiai 
professzionalitás mellett. Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy a sikeres pedagógiai praxis nem csupán a 
tantervi szabályozás kérdése, hanem olyan professzionális pedagógiai tudás birtoklása is, amely nem pusztán az 
egyes pedagógus tapasztalatára ”érzékére”, intuíciójára épít, hanem arra a szakmai-pedagógiai tudástöbbletre is, 
amellyel a hátrányos térségekben is, kisiskolákban is ugyanazt a teljesítményt tudja felmutatni, mint az elitnek 
mondott, szociokulturális előnyökkel rendelkező, nagy múltú magyarországi pedagógiai intézmények. 
 
 
IV. Néhány gyakorlati tanács azon iskolák számára, akik a KÉK adaptálására vállalkoznak  
 
a) A sikeres adaptálás elemi feltétele, hogy az alkalmazó, felhasználó iskolák a NAT 2003 alapos tanulmá-

nyozása után mérlegeljék saját, eddig elkészült helyi tantervük NAT-nak való megfelelőségét. Ez a krité-
rium azért olyan fontos, mert a KÉK kerettanterv a NAT szisztematikus feldolgozása alapján készült.  Az 
is kimondható, hogy a KÉK nemcsak a NAT adaptálását, nemcsak annak konkretizálását, tantárgyiasítá-
sát jelenti, hanem az értékőrzés, az értékközvetítés, az értékteremtés (az alkotás) a jövőorientálás prog-
ramját is magában foglalja. Ugyanakkor a gyakorlati kivitelezhetőségre is tekintettel van azáltal, hogy az 
egyes iskoláknak mintegy extracurrikulumot kínál, azaz olyan tanulásszervezési választékot, amelynek a 
birtokában az egyes adaptáló iskolák számára – akármilyen szervezeti formában is működnek – garantál-
ható, hogy versenyképesek maradnak az oktatási piacon.  

b) A KÉK program adaptálása csak abban az esetben jelenthet garanciát az egyes iskolák sikeres működé-
séhez, ha a KÉK program szellemiségét, rendszerszemléletét, tanuló és kompetenciaközpontúságát rész-
letekbe menően tanulmányozzák az adaptálók. De nemcsak azt az egyetlen területet, ahol munkakörük 
szerint tevékenykednek az egyes pedagógusok, hanem azokat a rokon területeket is, amelyek egymással 
szorosan összefüggnek legalább egy adott műveltségi területen belül. De legalább ilyen fontosságú a ke-
reszttanterv szemléletmódjának, tehát a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak konzekvens alkalmazása és 
beépítése a helyi tantervekbe, illetve az egyes szakemberek napi praxisába. Ebből a fentebb leírt előfelte-
vésből fakad az a teendő, hogy az iskola az eddigi helyi tantervét ne csupán a NAT-tal szembesítse, ha-
nem azzal a strukturált többlettel és szemléletmóddal is, amelyet a KÉK mint programcsomaggá fejlesz-
tendő, bővítendő kerettanterv felkínál az iskolának.  

c) A kerettanterv elkészítésekor az is célunk volt, hogy tartalmazzon olyan kiegészítő anyagokat is a tanulá-
si tartalmak között, melyek nem tartoznak szorosan a gimnáziumi tananyaghoz, ugyanakkor a tehetség-
gondozás keretében segítséget nyújthatnak a sikeres felsőfokú tanulmányokhoz. Ezeket a tanulási tartal-
makat szürke sávval jelöltük a tantervekben.  
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d) A helyi tanterv, a NAT és KÉK egybevetése után az emberi erőforrásnak, másként szólva a személyi fel-

tételeknek a számbavétele a legfontosabb teendő abból a szempontból, hogy az iskolában foglalkoztatott 
pedagógusok felkészültsége, pedagógiai kompetenciája, továbbtanulási szándéka megfelel-e azoknak a 
kívánalmaknak, amelyet a KÉK kerettanterv fejlesztési követelményei sugallnak, illetve preferálnak és 
explicit módon kifejtenek.  

e) A személyi feltételek mellett az infrastrukturális feltételek sem mellőzhetők, de az alkalmazó iskoláknak 
tudniuk kell, hogy a KÉK kerettanterv adaptálásának sikeressége nem az infrastrukturális feltételek meg-
létén vagy hiányán múlik elsősorban vagy kizárólag, hanem az infrastrukturális feltételeket megteremteni 
kész menedzsment munkán, plusz a kivitelezők szakértelmén és tanulásra, professzionalizálásra kész 
szakmai törekvésein, szakmai karriert is feltételező pedagógiai ambícióin.  

f) A KÉK kerettanterv alkalmazóinak tudatában kell lenniük annak, hogy a kerettanterv hátterében részlete-
sen kimunkált pedagógia – mint szakmai tudományos ismeretrendszer, és ugyanilyen alapossággal ki-
munkált szaktudományos háttér – áll az alkalmazó iskolák rendelkezésére. Ennek a pedagógiai és a szak-
tudományos háttérnek az ismerete segít a KÉK kerettanterv adaptálásában, és az adott iskola versenyké-
pességének erősítésében. 

g) A KÉK tantervet támogató fenntartóknak tudniuk kell, hogy a KÉK kerettanterv kivitelezése nem jár 
többletköltséggel. Ugyanakkor a fenntartónak tisztában kell lennie azzal, hogy a KÉK kerettanterv peda-
gógiai igényességet, a szülőknek pedig garanciát nyújt arra, hogy az iskolába járó gyermekeiket felké-
szült pedagógusok a tudástársadalom igényei alapján nevelik és tanítják.  

h) A KÉK program adaptálásának elemi feltétele a tanulók és a szülők beavatása egy korrekt és etikailag is 
felelős iskolai marketing alkalmazásába.  

i) Amennyiben a fenntartó és adaptálni kész iskola a KÉK kerettanterv mellett dönt, célszerű, hogy a pedagó-
gusok a sikeres kivitelezéséhez szükséges továbbképzéseken vegyenek részt. E továbbképzések programja 
készen áll. A fenntartón és az alkalmazó iskolán múlik az iskolai továbbképzési terv kimunkálása, ami a he-
lyi tantervnek a szerves tartozéka kell, hogy legyen.  

j) A kerettanterv kimunkálói – adaptálás esetén – mind a fenntartót, mind az adaptáló iskolát a felsőoktatás 
jövője és a munkaerőpiac várható alakulása szempontjából is készek információkkal ellátni. 
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JAVASOLT TANTERVI ÉS ÓRATERVI HÁLÓ A GIMNÁZIUM

9–12. ÉVFOLYAMÁRA
 

Kötelező tantárgyak 
 

Óraszámok Műveltségi területek Tantárgyak 
9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom • Anyanyelv és kommunikáció, irodalom 3 3 3 3 
• Angol 3 3 3 2 2 Élő idegen nyelv 
• Német  2 2 2 2 

Matematika • Matematika 
• Logika 

3 
I4 

3 
I 

3 
I 

3 
I 

• Történelem 1.5 1.5 1.5 2 
• Társ., pol., jogi és áll. ism. 0.5 0.5 0.5 - 

   
1 

Ember és társadalom 

• Gazdálkodási ismeretek  
• Önismeret  
• Embertan  
• Filozófia 
• Erkölcstan  

  
 

1 

• Biológia és egészségtan 1.5 1.5 1 - 
• Ökológia, környezettan - - - 3 
• Fizika 1.5 1.5 1 - 

Ember a természetben 

• Kémia 1 1.5 1 - 
Földünk-környezetünk • Földrajz 1.5 1 - - 

• Ének-zene 1 1 - - 
• Vizuális kultúra  1 1 0.5 0.5 

Művészetek 

• Mozgóképkultúra és médiaismeret - - 1 1 
• Önművelés, könyv- és  

könyvtárhasználat 
I I - - Informatika 

• Számítástechnika 
• Informatika 

1.5 1.5 1.5 1.5 

Életvitel és gyakorlati ismeretek • Tárgyformálás és környezetkultúra 2 2 - - 
Testnevelés és sport • Testnevelés és sport 2.5 2.5 2.5 2.5 
A kétszintű érettségire  
felkészítő órakeret 

 - - 8.5 8.5 

Óraszám összesen:  27.5 27.5 30 30 
 
 
 

                                                           
3 Amennyiben más nyelvekre van az iskolának kidolgozott tanterve és programcsomagja, az is bevezethető az angol, német 
nyelv helyett  
4 Integrált tantárgy 
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Szabadon választható tantárgyak (A felzárkóztató, tehetséggondozó órák terhére) 

 
Óraszámok Műveltségi területek Tantárgyak 

9. 10. 11. 12. 
Angol ☺ 1 1 2 2 Élő idegen nyelv 
Német ☺ 2 2 2 2 
Vallástan ☺ - - - 2 
Népismeret, néprajz ☺ 2 2 - - 
Pedagógia ☺ - - - 2 

Ember és társadalom 

Pszichológia ☺ - - - 2 
Bábozás ☺ 2 2 2 2 
Néptánc ☺ 2 2 2 2 
Színjátszás ☺ 2 2 - - 

Művészetek 

Színjátszás és drámajátékvezetés ☺ - - 2 2 
 

 
 
Kiemelt fejlesztési feladatok 
 

Óraszámok Műveltségi területek Tantárgyak 
9. 10. 11. 12. 

Önismeret /B változat/ ☯ X X   
Hon- és népismeret  ☯ X X   
Másság az iskolában és az életben /B változat/ ☯ X X X X 
Helyünk a világegyetemben ☯    X 
Környezettudatos magatartás ☯ X X X X 
Információs és kommunikációs kultúra ☯ X X X X 
Tanulásmódszertan ☯ X X X X 
Egészség és betegség /B változat/ ☯ X X X X 
Értékvédelem és fogyasztóvédelem az iskolában ☯ X X X X 
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A 
 

MAGYAR NYELV  
ÉS IRODALOM 

 
 MŰVELTSÉGI TERÜLET  

KERETTANTERVEI 
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AZ 
 

ANYANYELV  
ÉS KOMMUNIKÁCIÓ, 

 IRODALOM 
 

RÉSZLETES KERETTANTERVEI 
 
 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv részletes tantervei közül 2 tanterv készült az Anyanyelv és iroda-
lom műveltségi területre. A kimunkált kerettantervek a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program (NYIK) 
részeire épül. 
 
Anyanyelv és kommunikáció a 9–12. gimnáziumi évfolyam számára 
Irodalom a 9–12. gimnáziumi évfolyam számára 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció és Irodalom kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Heti óraszám 3 3 3 3 

 
Az Anyanyelv és kommunikáció és az Irodalom kerettantervek a NAT Magyar nyelv és irodalom műveltségi 
területének Anyanyelv és kommunikáció, illetve Irodalom műveltségi részterületeire terjednek ki. A kerettan-
tervek a műveltségi részterület követelményeinek és a továbbhaladási feltételeknek teljes mértékben megfelel-
nek. A NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül valamennyinek eleget tesznek, kiemel-
ten az Információs és kommunikációs kultúra, a Hon- és népismeret, Európai azonosságtudat – egyetemes 
kultúra, a Tanulás, továbbá a Testi és lelki egészség, valamint a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire fejlesztési 
lehetőségeinek. Az egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi 
kerettantervi ismertetők tartalmazzák. 
 

 Az Anyanyelv és kommunikáció illetve Irodalom kerettanterveket és a hozzá készült taneszközöket másfél 
évtizedig tartó kísérletezéssel nyelvész és pedagógiai kutatók és gyakorló pedagógusok munkálták ki különféle 
településtípusok iskoláiban. 
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A kerettanterv jellemzői 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció kerettanterv a tanulók olvasási tempójának és szövegértési teljesítményének 
fokozása érdekében a gyorsolvasás csaknem minden eljárását tartalmazza. A magyar helyesírás teljes rendszerét 
problémacentrikusan rögzíti. A beszédtechnika teljes gyakorlatrendszere, a valamennyi nyelvi szintre kiterjedő 
nyelvtani tananyag, valamint a helyesírási szabályzat és tanácsadó szótár használatának szorgalmazása eredmé-
nyeként a tanulók biztonságos helyesíróvá válnak. A kerettanterv gazdag tevékenységrendszert ajánl a szóbeli 
szövegalkotás, a verbális és a nem verbális képességek, az illemtudó viselkedés fejlesztésére. A fogalmazás ha-
gyományos műfajai mellett a mindennapi életben és a publicisztikában meghonosodott műfajok (távirat, kér-
vény, meghívó, hír, riport stb.) tanulását is lehetővé teszi. Olyan gyakorlatrendszert tartalmaz, amely biztosítja a 
tanulók művelődési szokásainak megalapozását, fejlesztését (könyv- és könyvtárhasználat). 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettanterv tanítása elvárja a pedagógustól, hogy fejlett kommunikációs kultúrával rendelkezzen, s nyitott 
legyen a nyelvtudomány (az alkalmazott nyelvészet) eredményeire. A pedagógiai képességek közül preferálja a 
megosztott figyelmet és a döntési képességet, továbbá a diagnosztizáló képességet, amely a differenciált tanulás-
szervezést, az egyénben való gondolkodni tudást teszi lehetővé. A nevelési stílusok közül pedig a kooperatív 
(együttműködő) magatartást szorgalmazza.  
 
 

Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai  
a 9–12. évfolyamon 

 
Az anyanyelv tanulásának célja, hogy általa növekedjék a tanulók – széles értelemben vett – kommunikációs 
kompetenciája, tudatosuljon nyelvi kompetenciájuk. A sikeres anyanyelvtanulás a különböző életkorú tanulók 
érdeklődésére, társas kapcsolataik sikeres működtetésének igényére épít. E globális cél megvalósulása az alábbi 
egymással összerendezett, egymásra épülő és egymást átható képességcsoportok fejlesztése révén történik: 
 

Az olvasástanulás során egyaránt fontos a tanulók információkat befogadó és -közvetítő szerepe. E célt szolgálja 
a néma olvasás tempójának fokozása mellett a gyorsolvasásnak mint képesség- és szokásrendszernek a tanulása, 
valamint a felolvasás tanulása is. 
 

Az önművelési képességek kialakítása a szokássá és szükségletté fejlesztése lehetővé teszi, hogy a tanulók ne 
csak a kultúra passzív befogadóiként elégítsék ki érdeklődésüket, hanem hogy módjuk legyen önépítésre, önfej-
lesztésre is. Az önművelési tevékenység révén a tanulók átfogó képet kapnak a kultúra szerteágazó világáról, 
annak történetiségéről. Formálódik magyarságképük, nemzeti identitásuk, tágul társadalmi világképük. 
 

A szóbeli és írásbeli szövegműfajok, illetve az azokat reguláló helyesejtési, helyesírási, nyelvhelyességi normák 
teljességének korai életkortól történő tanulása garantálja, hogy a tanulók életkoruknak és szociális szerepeiknek 
megfelelően sikeresen vegyenek részt iskolai társas és mindennapi kommunikációs helyzetekben. 
 

A nyelvtan tanulása hozzájárul a korszerű nyelvészeti világkép kialakulásához, biztosítja a beszéd, a fogalmazás, 
a helyesírás tudatosulását, beavatja a tanulókat az anyanyelvi örökség világába. 
 

Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
 
Óraszám 
(hetente) 
 

3 
(az iroda-
lommal 
együtt) 

3 
(az iroda-
lommal 
együtt) 

3 
(az iroda-
lommal 
együtt) 

3 
(az iroda-
lommal 
együtt) 

 
Jelmagyarázat 

 
  = kötelezően választandó. 
☺  = szabadon választható. 
b  = lehetőség szerint csoportbontással. 

 

= szabadon választható kerettantervi ajánlás.
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 
 

Az anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében az olvasás, művelődés tanulásának célja, hogy fejlessze a 
tanulók néma értő szakszövegolvasási képességét, amelyet megnövekedett, önálló tanulási teendőik teljesítése 
során alkalmazni képesek. Az élőbeszéd gyakorlása biztosítja, hogy a tanulók beszédtechnikai, szövegalkotási és 
kommunikációs, illetve pragmatikai képességei tökéletesedjenek, amely segíti önérvényesítésüket, egyéni bol-
dogulásukat a mindennapi-magánéleti, a nyilvános-közéleti helyzetekben. A fogalmazás gyakoroltatásának cél-
ja, hogy a tanulók írásos kommunikációs szituációkban hatékonyan ki tudják fejezni önmagukat; ez segíti őket a 
mindennapi helyzetek megoldásában, az iskolai tantárgyi tanulás írásbeli szövegalkotást tételező feladatainak 
kivitelezésében. A helyesírás gyakorlása lehetőséget biztosít a tanulók tipikus helyesírási hibáinak feltárására, a 
típushibák tudatosítására; a tudatosulás a korrekciót teszi hatékonnyá. A kommunikációról tanult ismeretek 
aktualizáló felidézése azt a célt szolgálja, hogy a tanulók a szakszavakat egyértelműen használják a konkrét 
feladathelyzetekben, s hogy a tanulók a kommunikációról szerzett ismereteiket strukturálni tudják. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
A) KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
I. OLVASÁS, MŰVELŐDÉS  AZ OLVASÁS, MŰVELŐDÉS 

TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    

        
1. A néma értő – értelmező 

olvasás gyakorlása 
 A néma olvasás gyakorlása 

szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegek feldolgozása és értelme-
zése révén  

    

        
1.1. Szó szerinti jelentés, meta-

forikus jelentés 
 A szó szerinti és a metaforikus 

jelentés megkülönböztetése, a ki 
nem fejtett tartalmak felismerése 
explicitté tétele 

 Ráismerés szintjén ki 
tudja választani egy 
szöveg szó szerinti és 
metaforikus jelentését. 

 Adott szövegek metafo-
rikus jelentését meg 
tudja fogalmazni. Képes 
arra, hogy a ki nem 
fejtett szövegtartalmakat 
explicitté tegye. 

        
1.2. Vélemények, értelmezések 

összevetése 
 Különböző olvasott vélemények, 

értelmezések összevetése, kü-
lönbségek és hasonlóságok 
felismerése, személyes álláspont 
kialakítása 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
vetni adott szempontok 
alapján. 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
hasonlítani, árnyaltan 
meg tudja fogalmazni a 
közös és az eltérő sajá-
tosságokat. Személyes 
állásfoglalását, kritikáját 
szóban és írásban indo-
kolni is tudja. 
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1.3. Szövegen belüli összefüggé-

sek, szövegek közötti 
kapcsolatok 

 Szövegen belüli és szövegek 
közötti kapcsolatok felismerése, 
jelentésbeli egymásra utalások 
megfogalmazása 

 El tud igazodni a szöve-
geken belüli szerkezeti, 
pl. térbeli, időbeli, 
oksági viszonyokban. 

 A szövegeken belüli és a 
különböző szövegeket 
összekötő tartalmi, 
gondolati, motivikus 
kapcsolatokat meg tudja 
fogalmazni. 

        
1.4. Szövegek célja, műfaja, 

szerzői szándék, álláspont 
 Írott szövegek céljának, műfajá-

nak, a szerző szándékának, 
álláspontjának felismerése, 
rekonstruálása 

 Felismeri és megnevezi 
az olvasott szövegek 
műfaját, meg tudja 
fogalmazni a szerzői 
álláspont lényegét. 

 Felismeri a különböző 
olvasott szövegek domi-
náns kommunikációs 
funkcióját, műnemét, 
műfaját, rekonstruálni 
képes a szerző álláspont-
ját és ezt indokolni is 
tudja a szöveg alapján. 

        
2. A néma értő olvasás gyakor-

lása, gyorsolvasási techni-
kák alkalmazásával 

 A néma értő olvasás gyakorlása a 
gyorsolvasási technikák alkalma-
zásával irodalomtörténeti, bio-
gráfiai, nyelvészet témájú szöve-
geken 

    

        
2.1. rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója 
 rossz szokások, helytelen beideg-

ződések korrekciója (a figyelem 
összpontosításának hiánya, 
gyakori regresszió stb.) 

 Ismeri saját rossz olvasá-
si beidegződését és 
képes arról beszámolni 
kijelölt második személy 
számára. 

 Ismeri saját és más tetten 
érhető rossz olvasási 
beidegződését és képes 
arról beszámolni kijelölt 
második személy számá-
ra. Képes a rossz olvasá-
si beidegződést korrigáló 
tanácsok megfogalmazá-
sára. 

        
2.2. szókincsfejlesztés  szókincsfejlesztés  Ismeri a szókincsfejlesz-

tés gyakorlatrendszerét, 
önállóan tudja fejleszteni 
szókincsét. 

 Tud szókincsfejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3. szemműködésfejlesztés  szemműködésfejlesztés     
        
2.3.1. szintagmák  szintagmák elolvasása egyetlen 

fixációval 
 Ismeri a 

szemműködésfejlesztés 
gyakorlatrendszerét. 

 Tud 
szemműködésfejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3.2. látószög  látószög növelése  Ismeri a látószögnövelés 

gyakorlatrendszerét, 
önállóan végzi a gyakor-
latokat. 

 Tud látószögnövelő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3.3. ritmikus szemmozgás  ritmikus szemmozgás begyakor-

lása 
 Ismeri a ritmikus szem-

mozgás gyakorlatrend-
szerét, önállóan fejleszti 
szókincsét. 

 Tud ritmikus szemmoz-
gást fejlesztő gyakorla-
tokat tervezni. 

        
2.4. skimming technika  skimming technika alkalmazása  Ismeri a skimming 

technika sajátosságait, 
lépéseit. 

 Alkalmazni tudja a 
skimming technikát. 

        
2.5. skipping technika  skipping technika alkalmazása  Ismeri a skipping tech-

nika sajátosságait, 
lépéseit. 

 Alkalmazni tudja a 
skipping technikát. 
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3.  Meditatív olvasás  A meditatív olvasás jellemzőinek 

megismerése, a meditatív olvasás 
gyakorlása 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére vonat-
koztassa. 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére vonat-
koztassa, valamint a 
szövegek főbb gondola-
tait össze tudja kötni 
korábbi ismereteivel. 

        
4. A blattoló (felkészülés 

nélküli) olvasás 
 A blattoló (felkészülés nélküli) 

olvasás gyakorlása 
 Ismeri a blattoló (felké-

szülés nélküli) olvasás 
helyzetekhez kötött 
jellemzőit. A helyzet 
ismeretében – segítség-
gel – képes – szöveghű 
olvasás mellett – a 
kommunikációs partner-
re is tekintettel lenni. 

 Ismeri a blattoló (felké-
szülés nélküli) olvasás 
helyzetekhez kötött 
jellemzőit. A helyzet 
ismeretében önállóan  
képes – szöveghű olva-
sás mellett – a kommu-
nikációs partnerre is 
tekintettel lenni. 

        
5. A felolvasás  A felolvasás gyakorlása  Segítséggel képes felké-

szülni a hibátlan felolva-
sásra. 

 Képes önállóan felké-
szülni hibátlan felolva-
sásra. 

        
6. Könyvtárhasználat  Könyvtárhasználat gyakorlása     
        
6.1. az egyetemes tizedes osztá-

lyozás 
 az egyetemes tizedes osztályozás 

felépítésének tanulása 
 Ismeri az egyetemes 

tizedes osztályozás 
főosztályait. 

 Képes könyveket beso-
rolni az egyetemes 
tizedes osztályozás 
főosztályai alá. 

        
6.2. katalógushasználat  katalógushasználat gyakorlása  Ismeri a katalógusok 

típusait és azok funkció-
ját. 

 Feladathelyzetben 
használni tudja a megfe-
lelő (betűrendes és szak-
) katalógusokat. 

        
6.3. A számítógépes könyvtári 

katalógusok 
 Számítógépes könyvtári kataló-

gusok használata: információke-
resés iskolai és más könyvtárak 
nyilvános elérésű OPAC-jában 

 A könyvtáros segítségé-
vel képes információkat 
keresni könyvtárak 
OPAC-jában. 

 Önállóan képes informá-
ciókeresésre a könyvtá-
rosok OPAC-jában6 

        
6.4. irodalmi lexikonok  irodalmi lexikonok megismerése 

és használata 
 Ismeri az irodalmi 

lexikonokat és tudja 
használni azokat. 

 Ismeri az irodalmi 
lexikonokat és tudja 
használni azokat. Segít-
séggel kísérletet tesz az 
irodalmi lexikon egy-egy 
szócikkel való bővítésé-
re. 

        
II. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás     
        
1.1. helyesejtési típushibák  helyesejtési típushibák korrekció-

ja: 
helytelen beszédlégzés, henye 
artikuláció, “zárt fogsorral”, 
mozdulatlan ajkakkal való be-
széd; 
leppegés, pattogás; 
a hangsúlyviszonyok figyelmen 
kívül hagyása; 
monoton (“dallamtalan”) beszéd 

 Tisztában van saját 
helyesejtési típushibái-
val, képes azokat javíta-
ni. 

 Tisztában van saját 
helyesejtési típushibái-
val, képes azokat javíta-
ni. Észreveszi más 
helyesejtési típushibáit. 
Kész és képes korrigáló, 
tökéletesítő – mások 
számára is hasznosítható 
– gyakorlatok összeállí-
tására. 
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1.2. helyesejtési gyakorlatok  helyesejtési gyakorlatok végzése     
        
1.2.1. légzéstechnika  a légzéstechnika gyakorlása 

szövegolvasás, szövegreproduká-
lás és félreproduktív szöveg 
mondása közben 

 Ismeri és érti a helyes 
légzéstechnikára vonat-
kozó szakkifejezéseket 
és utasításokat. 

 Képes arra, hogy má-
soknak releváns instruk-
ciókat adjon légzéstech-
nikájuk javítása, tökéle-
tesítése érdekében. 

        
1.2.2. artikuláció  az artikuláció gyakorlása: a 

hangképző szervek (ajkak, nyelv, 
állkapocs) pontos, élénk és 
összehangolt működtetése szöve-
gek olvasása, reprodukálása és 
félreproduktív szövegek mondása 
közben 

 Ismeri és érti a helyes 
artikulációra vonatkozó 
szakkifejezéseket és 
utasításokat. 

 Képes arra, hogy má-
soknak releváns instruk-
ciókat adjon artikuláció-
juk javítása, tökéletesíté-
se érdekében. 

        
1.2.3. időtartam, hangsúly, hang-

lejtés 
 az időtartam, a hangsúly és a 

hanglejtés gyakorlása szövegol-
vasás, szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a helyes 
időtartamra, hangsúlyra, 
hanglejtésre  vonatkozó 
szakkifejezéseket és 
utasításokat. 

 Képes arra, hogy má-
soknak releváns instruk-
ciókat adjon időtartam-, 
hangsúly- és hanglejtés-
hibájuk javítása, tökéle-
tesítése érdekében. 

        
1.2.4. beszédfolyamat-váltások 

(tempó, hangerő, hangma-
gasság, hangszín) 

 a beszédfolyamat-váltások (tem-
pó, hangerő, hangmagasság, 
hangszín) gyakorlása szövegolva-
sás, szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a beszédfo-
lyamat-váltásokra  
vonatkozó szakkifejezé-
seket és utasításokat. 

 Képes arra, hogy má-
soknak releváns instruk-
ciókat adjon beszédfo-
lyamat-váltásaik javítá-
sa, tökéletesítése érde-
kében. 

        
1.2.5. beszédszünetek  a beszédszünetek megtartásának 

gyakorlása vers- és prózarészle-
tek olvasása, valamint szövegal-
kotás, szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a beszéd-
szünet megtartására  
vonatkozó szakkifejezé-
seket és utasításokat. 

 Képes arra, hogy má-
soknak releváns instruk-
ciókat adjon a beszéd-
szünet javítása, tökélete-
sítése érdekében. 

        
1.3. felolvasás  a felolvasás gyakorlása     
        
1.3.1. a felolvasásra szánt szöve-

gek elemzése (a tételmondat 
helye, részletezés és kifejtés, 
ellentétek, felsorolások, 
közbeékelődések, párbeszéd 
stb.) 

 a felolvasásra szánt szövegek 
elemzése (a tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, közbeékelődések, 
párbeszéd stb.) 

 A felkészülés során 
segítséggel képes meg-
tervezni a tételmondat 
helyét, a részletezést és a 
kifejtést, az ellentéteket, 
a felsorolásokat, a 
közbeékelődéseket, a 
párbeszédeket stb. 

 A felkészülés során 
képes önállóan megter-
vezni a tételmondat 
helyét, a részletezést és a 
kifejtést, az ellentéteket, 
a felsorolásokat, a 
közbeékelődéseket, a 
párbeszédeket stb. 

        
1.3.2. a felolvasás megtervezése 

(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 a felolvasás megtervezése a 
hallgatósággal való kapcsolattar-
tás szempontjából (vokális kód, 
tekintetváltás, mimika, gesztusok)

 A felkészülés során 
segítséggel képes meg-
tervezni a kapcsolattartás 
érdekében alkalmazott 
kódokat. 

 A felkészülés során 
képes önállóan megter-
vezni a kapcsolattartás 
érdekében alkalmazott 
kódokat. 

        
1.3.3. beszédszünetek, hangerő, 

tempó, hangszínezet 
 a beszédszünetek, a hangerő, a 

tempó, a hangszínezet 
megtervezése a szövegekben 

 A felkészülés során 
segítséggel képes meg-
tervezni a beszédszüne-
teket. 

 A felkészülés során 
képes önállóan megter-
vezni a beszédszünete-
ket. 
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1.4. vers- és prózamondás  vers- és prózamondás a 

helyesejtési normák megtartásá-
val 

 Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. 
Elő tudja adni a követ-
kező műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonidész: A 

termopülei hősök sírfel-
irata 

Horatius: 
Thalliarchushoz 
Ómagyar Mária-siralom 

Petrarca: Ti szeren-
csés füvek 

Shakespeare: 75. szo-
nett 

Janus Pannonius: Bú-
csú Váradtól;  

Egy dunántúli mandu-
lafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

Rákóczi-nóta 
Továbbá részleteket az 
Odüsszeia, az Antigoné, 
 az Aeneis, a Hamlet  
és a Szigeti veszedelem 
című művekből. 

 Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. Mások számára 
élményt nyújtó előadásra 
képes. Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonidész: A 

termopülei hősök sírfel-
irata 

Horatius: 
Thalliarchushoz 
Ómagyar Mária-siralom 

Petrarca: Ti szeren-
csés füvek 

Shakespeare: 75. szo-
nett 

Janus Pannonius: Bú-
csú Váradtól;  

Egy dunántúli mandu-
lafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

Rákóczi-nóta 
Továbbá részleteket az 
Odüsszeia, az Antigoné, 
 az Aeneis, a Hamlet  
és a Szigeti veszedelem 
című művekből. 

 
1.5. vers- és prózamondás 

értékelése 
 a vers- és prózamondás értékelése 

a szöveg üzenetének “tolmácsolá-
sa” szempontjából 

 Egy-egy megadott 
helyesejtési vagy kom-
munikációs szempontból 
értékelni tudja társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben tanúsí-
tott kommunikációs 
viselkedését. 

 Helyesejtési és kommu-
nikációs szempontból 
értékelni tudja saját és 
társai előadását, és 
értékelő kijelentéseket 
tud tenni annak hiteles-
ségéről. 

        
2. A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
 A szóbeli szövegalkotás és szö-

vegreprodukálás 
    

        
2.1. kapcsolatteremtés, kapcso-

lattartás, vendégek fogadá-
sa, üdvözlése, köszöntése 

 a kapcsolatteremtés, kapcsolattar-
tás tanulása, vendégek fogadása, 
üdvözlése, köszöntése, tekintettel 
az illem “előírásaira” 

 Üdvözlő, köszöntő 
szövegeket tud alkotni, s 
azokat illemtudóan elő 
tudja adni. 

 Üdvözlő, köszöntő 
szövegeket tud alkotni, s 
azokat kompetensen és 
elegánsan elő tudja adni. 

        
2.2. véleménynyilvánítás  a véleménynyilvánítás tanulása     
        
2.2.1. értékelés  az értékelés gyakorlása, ténykije-

lentések és értékkijelentések 
megkülönböztetése 

 Tapintatosan tudja 
értékelni társai feladat-
megoldását, teljesítmé-
nyét. 

 Tapintatosan, tárgysze-
rűen tudja értékelni 
társai feladatmegoldását, 
teljesítményét, és  taná-
csokat tud adni a korrek-
cióra. 
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2.2.2. vita  a vita (vitaindítás, érvelés, indok-

lás, cáfolás) gyakorlása; saját 
vélemény megvédése vagy kor-
rekciója; az eltérő vélemény 
figyelmes és türelmes meghallga-
tása, szükség esetén reprodukálá-
sa 

 Ismeri a vitában való 
közreműködés szabálya-
it. 

 Ismeri a vitában való 
közreműködés szabálya-
it. Meg tudja tartani 
azokat a szabályokat, 
amelyek a vita során 
szükségesek. Képe 
vitatémák önálló megfo-
galmazására, viták 
kezdeményezésére és 
lefolytatására. 

        
2.3. tájékoztató-ábrázoló szöve-

gek 
 tájékoztató-ábrázoló szövegek 

alkotásának tanulása 
    

        
2.3.1. élmények, események, 

anekdoták elbeszélése 
 élmények, események, anekdoták 

elbeszélésének gyakorlása 
 Képes felkészülés után 

élmények, események, 
anekdoták elbeszélésére. 

 Képes rögtönözve 
élmények, események, 
anekdoták elbeszélésére, 
azok hiteles előadására. 

        
2.3.2. epikus mű cselekményének 

elbeszélése 
 epikus mű cselekményének 

elbeszélésének gyakorlása 
 Képes epikus mű cse-

lekményének elbeszélé-
sére. 

 Képes élményszerűen, 
koherensen epikus mű 
cselekményének elbeszé-
lésére, annak hiteles 
előadására. 

        
2.3.3. leíró szövegek alkotása  leíró szövegek alkotása tevékeny-

ségekről (algoritmusok) 
 Segítséggel képes tevé-

kenységekről (algorit-
musokról) leíró szöveget 
alkotni. 

 Önállóan képes tevé-
kenységekről  (algorit-
musokról) leíró szöveget 
alkotni. 

        
2.3.4. kiselőadás  kiselőadás gyakorlása osztály- és 

iskolatársak előtt, törekvés a 
logikus, gondolatmentes követke-
zetes megtartására 

 Képes osztálytársai előtt 
kiselőadást tartani. 
Törekszik a testbeszéd, a 
térközszabályozás, a 
szemkontaktus-tartás 
tudatos alkalmazására. 

 Képes koherens, él-
ményszerű kiselőadás 
alkotására és hiteles 
előadására osztálytársai 
előtt. 

        
III. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Tájékoztató jellegű szövegek  Tájékoztató jellegű szövegek 

alkotása 
    

        
1.1. önéletrajz-írás  önéletrajz írásának gyakorlása  Tud önéletrajzot írni.  Tud önéletrajzot írni 

különböző címzetteket 
figyelembe véve. 

        
2. Felhívó, emotív, kapcsolat-

teremtő típusú szövegek 
 Felhívó emotív, kapcsolatteremtő 

típusú szövegek alkotása 
    

        
2.1. üdvözlés, gratuláció  üdvözlés, gratuláció írása  Tud üdvözlő, gratuláló 

szöveget írni tetszés 
szerint választott sze-
mélynek. 

 Tud üdvözlő, gratuláló 
szöveget írni tetszés 
szerint választott és 
kijelölt személynek 
egyaránt. 
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3. Az írott szövegek korrekció-

ja 
 Az írott szövegek korrekciója az 

alábbi szempontok szerint: 
kommunikáció (a második  
személy figyelembe vétele) 
műfaj 
nyelvhelyesség 
stilisztika 
szerkesztés 

 Az alábbi szempontokra 
tekintettel képes írott 
szöveget korrigálni: 
kommunikáció (a máso-
dik  személy figyelembe 
vétele); 
nyelvhelyesség. 

 Az alábbi szempontokra 
tekintettel képes írott 
szöveget korrigálni: 
kommunikáció (a máso-
dik  személy figyelembe 
vétele); 
műfaj; 
nyelvhelyesség; 
stilisztika; 
szerkesztés. 

        
IV. HELYESÍRÁS  A HELYESÍRÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Problémacentrikus 

helyesírásgyakorlás 
tekintettel a típushibákra 

 Problémacentrikus 
helyesírásgyakorlás tekintettel a 
típushibákra 

 Tisztában van helyesírási 
típushibáival, s kész 
azokat önálló gyakorlás-
sal korrigálni. 

 Helyesírási és önkorrek-
ciós képessége fejlett, 
ritkán követ el helyesírá-
si hibát. 

        
2. A helyesírás egyéni korrek-

ciója a helyesírási szabály-
zat használatának gyakorlá-
sával 

 A helyesírás egyéni korrekciója a 
helyesírási szabályzat használa-
tának gyakorlásával 

 Egy-egy megadott 
helyesírási probléma 
megoldása érdekében 
tudja használni a helyes-
írási szabályzatot. 

 Tudja használni a 
helyesírási szabályzatot 
problémahelyzetei 
megoldásakor. 

        
B/ NYELVÉSZET  A NYELVÉSZET TANULÁSA     
        
I. A KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓRÓL 

TANULT ISMERETEK 
AKTUALIZÁLÓ FELIDÉZÉSE 

    

        
1. A kommunikáció tényezői és 

funkciói különböző műfajú 
írott és beszélt szövegekben 

 A kommunikáció tényezőinek és 
funkcióinak felismerése különbö-
ző műfajú beszélt és írott szöve-
gek elemzésekor 

 Képes kommunikációs 
szituációk és konfliktu-
sok pontos, szakszerű 
leírására. 

 Képes kommunikációs 
szituációk és konfliktu-
sok pontos, szakszerű 
leírására, elemzésére és 
értékelésére. 

        
2. A kommunikáció nem nyelvi 

kifejezőeszközei különböző 
valóságos szituációkban, 
továbbá epikus szövegekben 

 A kommunikáció nem nyelvi 
kifejezőeszközeinek felismerése 
különböző valóságos szituációk-
ban, továbbá epikus szövegekben 

 Fel tudja sorolni a nem 
verbális kommunikációs 
kódokat, s képes megfej-
teni azokat. 

 Fel tudja sorolni a nem 
verbális kommunikációs 
kódokat, s  képes 
mimetizálni, majd 
értelmezni és megfejteni 
azokat. 

        
3. Az írásjelek, valamint a 

mondat- és szövegfonetikai 
eszközök funkciójának 
kommunikációs szempontú 
elemzése 

 Az írásjelek, valamint a mondat- 
és szövegfonetikai eszközök 
funkciójának kommunikációs 
szempontú elemzése 

 Meg tudja nevezni az 
írásjelek mondat- és 
szövegfonetikai funkció-
ját. 

 Tud élni önálló szöveg-
alkotásai során az írásje-
lek árnyalt használata 
révén a mondat- és 
szövegfonetikai eszkö-
zökkel. 

        
4. Szóbeli és írásbeli szövegek 

alkotása 
 Szóbeli és írásbeli szövegek 

alkotása a dominánsan 
referenciális, emotív, konatív, 
fatikus, megjelenítésére 

 Szóbeli és írott szöve-
gekben megtalálja a 
domináns kommunikáci-
ós funkciót. 

 Szövegalkotásai során 
tudatosan érvényesíti a 
megfelelő kommuniká-
ciós funkciókat. 
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Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 
HANGOS- ÉS NÉMA OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 
 

a) Hangos- és néma olvasás, szövegértés 
b) Képes arra, hogy az olvasott szövegek metaforikus jelentését megfogalmazza 
c) Olvasott véleményeket, értelmezéseket össze tud hasonlítani, a közös és az eltérő sajátosságokat árnyal-

tan meg tudja fogalmazni. 
d) Alkalmazni tudja a skimming technikát 
e) Alkalmazni tudja a skippnig technikát 
f) Képes arra, hogy olvasás közben megálljon és az olvasottakat, személyére, személyes életére vonatkoz-

tassa, valamint a szövegek főbb gondolatait össze tudja kötni korábbi ismereteire. 
g) Ismeri a blattoló (felkészülés nélküli) olvasás helyzetekhez kötött jellemzőit. A helyzet ismeretében 

önállóan képes- szöveghű olvasás mellett- a kommunikációs partnerre is tekintettel lenni. 
h) Képes önállóan felkészülni hibátlan olvasásra 

 
 
KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
 

a) Feladathelyzetben használni tudja a megfelelő (betűrendes és szak- )katalógusokat.  
b) Önállóan képes információkeresésre a könyvtárosok OPAC- jában. 
c) Ismeri az irodalmi lexikonokat és tudja használni azokat. Segítséggel kísérletet tesz az irodalmi lexikon 

egy-egy szócikkel való bővítésére.  
 
 
ÉLŐBESZÉD, SZÖVEGALKOTÁS 
 

a) Tisztában van helyesejtési típushibáival, képes azokat javítani. Észreveszi más helyesejtési típushibáit. 
Kész és képes korrigáló, tökéletesítő- mások számára is hasznosítható- gyakorlatok összeállítására. 

b) A felolvasására történő felkészülés során, képes önállóan megállapítani a tételmondat helyét, a részlete-
zést és a kifejtést, az ellentéteket, a felsorolásokat, a közbeékelődéseket, a párbeszédeket, stb. és megter-
vezni ezek tolmácsolását. 

c) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállósan megtervezni a kapcsolattartás érdekében alkal-
mazott kódokat. 

d) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállósan megtervezni a kapcsolattartás a beszédszünetek 
helyét, a hangerő, tempó, a hangszínezet váltásait. 

e) Tapintatosan, tárgyszerűen tudja értékelni társai feladatmegoldását, teljesítményét, és tanácsokat tud ad-
nia korrekcióra.  

f) Ismeri a vitában való közreműködés szabályait. Meg tudja tartani azokat a szabályokat, amelyek a vita 
során szükségesek. Képes vitatémák önálló megfogalmazására, viták kezdeményezésére és lefolytatásá-
ra. 

g) Képes rögtönözve élmények események, anekdoták elbeszélésére, azok hiteles előadására. 
h) Képes élményszerűen, koherensen epikus mű cselekményének elbeszélésére, annak hiteles előadására. 
i) Képes koherensen, élményszerűen kiselőadás alkotására és hiteles előadására osztálytársai előtt. 
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ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS, HELYESÍRÁS 
 

a) Tud önéletrajzot írni különböző címzetteket figyelembe véve 
b) Tud üdvözlő, gratuláló szöveget írni, tetszés szerint választott és kijelölt személynek egyaránt 
c) Helyesírási és önkorrekciós képessége fejlett ritkán követ el helyesírási hibát.  
d) Tudja használni a helyesírási szabályzatot problémahelyzetei megoldásakor.  

 
 
NYELVÉSZET, KOMMUNIKÁCIÓ 
 

a) Képes kommunikációs szituációk és konfliktusok pontos, szakszerű leírására, elemzésére és értékelésére 
b) Fel tudja sorolnia nem verbális kommunikációs kódokat és képes mimetizálni, majd értelmezni és meg-

fejteni azokat.  
c) Tud élni önálló szövegalkotásai során az írásjelek árnyalt használata révén a mondat- és szövegfonetikai 

eszközökkel 
d) Szövegalkotásai során tudatosan érvényesíti a megfelelő kommunikációs funkciókat 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében az olvasás, művelődés tanulásának célja, hogy fejlessze a tanu-
lók néma értő szakszövegolvasási képességét, amelyet megnövekedett önálló tanulási teendőik teljesítése során 
alkalmazni képesek. Az élőbeszéd gyakorlása biztosítja, hogy a tanulók beszédtechnikai, szövegalkotási és kommu-
nikációs, illetve pragmatikai képességei tökéletesedjenek, amelyek segítik a tanulók önérvényesítését, egyéni bol-
dogulását a mindennapi-magánéleti, a nyilvános-közéleti helyzetekben. A fogalmazás gyakorlásának célja, hogy a 
tanulók írásos kommunikációs szituációkban hatékonyan ki tudják fejezni önmagukat; ez segíti őket a mindennapi 
helyzetek megoldásában, az iskolai tanulás írásbeli szövegalkotást tételező feladatainak kivitelezésében. A 
szókincstani ismeretek tanulásának célja, hogy a tanulók belássák: a szókincstani ismeretek aktualizálása nagy 
mértékben hozzájárul mind az iskolai tanulás, mind az iskolák kívüli művelődés keretei között a szakszövegek 
megértéséhez, az azokhoz készített kivonatok, jegyzetek összeállításához. A korábbi évfolyamokon tanult alaktani, 
szófajtani, szószerkezettani, mondattani tudnivalók ismétlésének célja a tanulók bevezetése az alkalmazott 
nyelvészeti gondolkodás szemléletmódjába. A grammatikai viszonyok kifejezési módjai felismerésének célja a 
tanulók beavatása a komparatív nyelvszemléletbe az általa elsajátított magyar nyelvészeti ismeretek és a tanult 
idegen nyelvek alaktani, mondattani sajátosságait leíró ismereteik felidéztetésével és aktualizáltatásával. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        

     MIMINÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
A) KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
I. OLVASÁS, MŰVELŐDÉS  AZ OLVASÁS, MŰVELŐDÉS 

TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    

        
1. A néma értő – értelmező 

olvasás gyakorlása 
 A néma olvasás gyakorlása 

szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegek feldolgozása és értelme-
zése révén  

    

        
1.1. Szó szerinti jelentés, meta-

forikus jelentés 
 A szó szerinti és a metaforikus 

jelentés megkülönböztetése, a ki 
nem fejtett tartalmak felismerése 
explicitté tétele 

 Ráismerés szintjén ki 
tudja választani egy 
szöveg szó szerinti és 
metaforikus jelentését. 

 Adott szövegek metafo-
rikus jelentését meg 
tudja fogalmazni. Képes 
arra, hogy a ki nem 
fejtett szövegtartalmakat 
explicitté tegye. 

        
1.2. Vélemények, értelmezések 

összevetése 
 Különböző olvasott vélemények, 

értelmezések összevetése, kü-
lönbségek és hasonlóságok 
felismerése, személyes álláspont 
kialakítása 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
vetni adott szempontok 
alapján. 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
hasonlítani, árnyaltan 
meg tudja fogalmazni a 
közös és az eltérő sajá-
tosságokat. Személyes 
állásfoglalását, kritikáját 
szóban és írásban indo-
kolni is tudja. 
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1.3. Szövegen belüli összefüggé-

sek, szövegek közötti kap-
csolatok 

 Szövegen belüli és szövegek 
közötti kapcsolatok felismerése, 
jelentésbeli egymásra utalások 
megfogalmazása 

 El tud igazodni a szöve-
geken belüli szerkezeti, 
pl. térbeli, időbeli, 
oksági viszonyokban. 

 A szövegeken belüli és a 
különböző szövegeket 
összekötő tartalmi, 
gondolati, motivikus 
kapcsolatokat meg tudja 
fogalmazni. 

        
1.4. Szövegek célja, műfaja, 

szerzői szándék, álláspont 
 Írott szövegek céljának, műfajá-

nak, a szerző szándékának, 
álláspontjának felismerése, 
rekonstruálása 

 Felismeri és megnevezi 
az olvasott szövegek 
műfaját, meg tudja 
fogalmazni a szerzői 
álláspont lényegét. 

 Felismeri a különböző 
olvasott szövegek domi-
náns kommunikációs 
funkcióját, műnemét, 
műfaját, rekonstruálni 
képes a szerző álláspont-
ját és ezt indokolni is 
tudja a szöveg alapján. 

        
2. A néma értő olvasás gyakor-

lása, a gyorsolvasási tech-
nikák alkalmazása 

 A néma értő olvasás gyakorlása a 
gyorsolvasási technikák alkalma-
zásával irodalomtörténeti, bio-
gráfiai, nyelvészeti témájú szöve-
geken 

    

        
2.1. rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója 
 rossz szokások, helytelen beideg-

ződések korrekciója  
(a figyelem összpontosításának 
hiánya, gyakori regresszió stb.) 

 Ismeri saját rossz olvasá-
si beidegződését és 
képes arról beszámolni 
kijelölt második személy 
számára. Képes arra, 
hogy figyelem-
összpontosítással 
leküzdje rossz olvasási 
szokásait. 

 Ismeri saját és más tetten 
érhető rossz olvasási 
beidegződését és képes 
arról beszámolni kijelölt 
második személy számá-
ra. Képes arra, hogy 
figyelem-
összpontosítással 
leküzdje rossz olvasási 
szokásait. Képes továbbá  
a rossz olvasási beideg-
ződést korrigáló taná-
csok megfogalmazására. 

        
2.2. szókincsfejlesztés  szókincsfejlesztés  Ismeri a szókincsfejlesz-

tés gyakorlatrendszerét, 
önállóan tudja fejleszteni 
szókincsét. 

 Tud szókincsfejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3. szemműködésfejlesztés  szemműködésfejlesztés     
        
2.3.1. szintagmák felismerése  szintagmák felismerése egyetlen 

fixációval 
 Ismeri a szintagmák 

felismerésének gyakor-
latrendszerét. 

 Tud szintagmafelismerő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3.2. látószög  látószög növelése  Ismeri a látószögnövelő 

gyakorlatok rendszerét. 
 Tud látószögnövelő 

gyakorlatokat tervezni. 
        
2.3.3. ritmikus szemmozgás  ritmikus szemmozgás gyakorlása  Ismeri a ritmikus szem-

mozgás fejlesztésének 
gyakorlatrendszerét. 

 Tud ritmikus szemmoz-
gást fejlesztő gyakorla-
tokat tervezni. 

        
2.4. skimming technika  skimming technika alkalmazása  Segítséggel alkalmazni 

tudja a skimming techni-
kát. 

 Önállóan tudja alkal-
mazni a skimming 
technikát. 

        
2.5. skipping technika  skipping technika alkalmazása  Segítséggel alkalmazni 

tudja a skipping techni-
kát. 

 Önállóan tudja alkal-
mazni a skipping techni-
kát. 
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3. Meditatív olvasás  A meditatív olvasás jellemzőinek 

megismerése, a meditatív olvasás 
gyakorlása 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére vonat-
koztassa. 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére vonat-
koztassa, valamint a 
szövegek főbb gondola-
tait össze tudja kötni 
korábbi ismereteivel. 

        
4. A blattoló (felkészülés 

nélküli) olvasás 
 A blattoló (felkészülés nélküli) 

olvasás gyakorlása 
 Ismeri a blattoló (felké-

szülés nélküli) olvasás 
helyzetekhez kötött 
jellemzőit. A helyzetek 
ismeretében – segítség-
gel – képes – szöveghű 
olvasás mellett – a 
kommunikációs partner-
re is tekintettel lenni. 

 Ismeri a blattoló (felké-
szülés nélküli) olvasás 
helyzetekhez kötött 
jellemzőit. A helyzetek 
ismeretében önállóan 
képes – szöveghű olva-
sás mellett – a kommu-
nikációs partnerre is 
tekintettel lenni. 

        
5. A felolvasás  A felolvasás gyakorlása (lásd: 

helyesejtés-gyakorlás!) 
 Önállóan képes felké-

szülni hibátlan felolva-
sásra. 

 20 perc alatt képes 
felkészülni egy oldalnyi 
szöveg hibátlan felolva-
sására. 

        
6. Általános könyvtárhasznála-

ti ismeretek, többcsatornás 
információszerzés 

 Általános könyvtárhasználati 
ismeretek, többcsatornás infor-
mációszerzés tanulása 

    

        
6.1. A teljes médiatári eszköztár  A teljes médiatári eszköztárra 

épülő önálló információszerzés 
gyakorlása 

 Képes a könyvtár önálló 
használatára. Tájéko-
zódni tud az iskolai 
könyvtárban és a telepü-
lés közkönyvtárában. Az 
iskolaválasztást követő-
en képes a választott 
(szak) képző intézmény 
könyvtárának igénybe-
vételére. 

 Tanulmányaihoz, egyéni 
problémái megoldásá-
hoz, szabadidő-
eltöltéséhez igénybe 
tudja venni az iskolai 
könyvtáron kívül más 
könyvtár(ak) szolgáltatá-
sait is. Képes a teljes 
médiatári eszköztárra 
épülő önálló információ-
szerzésre. 

        
6.2. A többcsatornás információ-

szerzés lehetőségei (színház, 
mozi, tévé, rádió, művelődé-
si otthon, múzeum, levéltár) 

 A többcsatornás információszer-
zés lehetőségeinek felhasználása 
a tantárgyi tanulásban és az 
önművelődésben: műsorok, 
programok figyelése, tájékozó-
dás; szolgáltatások igénybevétele; 
múzeumi, levéltári, kutat-
gyűjtőmunka végzése 

 A többcsatornás infor-
mációszerzés lehetősége-
it fel tudja használni a 
tantárgyi tanulásban és 
az önművelődésben. 

 A többcsatornás infor-
mációszerzés lehetősége-
it rendszeresen felhasz-
nálja a tantárgyi tanulás-
ban és az önművelődés-
ben. 

        
7. A tájékozódás-tájékoztatás, 

művelődés dokumentumai 
 A tájékozódás-tájékoztatás, 

művelődés dokumentumainak és 
használatuknak tanulása 

    

        
7.1. Hagyományos és modern 

ismerethordozók 
 A hagyományos és modern 

ismerethordozók felhasználásá-
nak gyakorlása a szaktárgyi 
ismeretszerzésben és az iskolán 
kívüli képzésben. 

 Feladatmegoldáshoz ki 
tudja választani a megfe-
lelő ismerethordozót 
(könyv, folyóirat, lemez, 
hangkazetta, video) és 
tud belőle információt 
meríteni. 

 Képes különböző doku-
mentumtípusok együttes 
és célirányos használatá-
ra. Tudja, hogy értékét 
nem elsősorban techni-
kai újszerűségük, hanem 
az információszerzésben 
betöltött szerepük hatá-
rozza meg. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1827 
 
        
7.2. Tömegkommunikációs és 

önművelési csatornák 
 Tömegkommunikációs és önmű-

velési csatornák használatának 
gyakorlása 

 Iskolai feladataihoz, 
szabadidő-eltöltéshez 
igénybe tudja venni a 
számára szükséges 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. 

 Iskolai feladataihoz, 
önműveléshez igénybe 
tudja venni a számára 
szükséges tömegkom-
munikációs és önműve-
lési csatornákat. Képes a 
megszerzett információk 
kritikai kezelésére. 

        
8. A könyvtári tájékozódás 

segédeszközei 
 A könyvtári tájékozódás segéd-

eszközeinek tanulása 
    

        
8.1. A teljes médiatári informá-

cióbázis 
 A teljes médiatári információbá-

zis használatának gyakorlása 
 Önállóan tudja használni 

a legfontosabb kézi-
könyveket (szótár, 
lexikon, enciklopédia, 
adattár, egyszerűbb 
bibliográfia). Önműve-
léshez, feladatmegoldás-
hoz tudja használni a 
könyvtár katalógusait és 
a számítógépes adatbá-
zist. 

 Meg tudja különböztetni 
a könyvtári segédeszkö-
zöket (kézikönyvek, 
bibliográfiák, katalógu-
sok, adatbázisok) tartal-
muk, terjedelmük gyűj-
tési időhatáraik és 
feldolgozási színvonaluk 
alapján. Önállóan tud 
belőlük információt 
meríteni. Önállóan tud 
tartalom szerint tájéko-
zódni és anyagot gyűjte-
ni. Használni tudja a 
médiatári számítógépes 
adattárolás és 
információátvétel for-
máit és technikáit. 

        
8.2. A könyv- és művelődéspiac 

tájékoztatói;  
a művelődési, művészeti és 
tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló 
információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjai-
nak, ajánlásainak figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; tájéko-
zódás a művelődési, művészeti és 
tudományos intézmények szolgál-
tatásairól, programajánlások 
készítése 

 Alkalmanként tájékozó-
dik a könyv- és médiapi-
ac újdonságairól, a 
művelődési, művészeti 
és tudományos intézmé-
nyek szolgáltatásairól. 

 Tájékozott a könyv- és 
médiapiac valamint a 
művelődési, művészeti 
és tudományos intézmé-
nyek szolgáltatásaiban. 

        
II. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás     
        
1.1. helyesejtési típushibák 

korrekciója 
 helyesejtési típushibák korrekció-

ja: helytelen beszédlégzés, henye 
artikuláció, “zárt fogsorral”, 
mozdulatlan ajkakkal való be-
széd; 
leppegés, pattogás; 
a hangsúlyviszonyok figyelmen 
kívül hagyása; 
monoton (“dallamtalan”) beszéd 

 Tisztában van 
helyesejtési típushibái-
val, képes azokat javíta-
ni. 

 Tisztában van 
helyesejtési típushibái-
val, képes azokat javíta-
ni. Észreveszi mások 
helyesejtési típushibáit. 
Kész és képes korrigáló, 
tökéletesítő – mások 
számára is hasznosítható 
– gyakorlatok összeállí-
tására. 

        
1.2. helyesejtési gyakorlatok  helyesejtési gyakorlatok végzése     
        
1.2.1. légzéstechnika  a légzéstechnika gyakorlása 

szövegolvasás, szövegreproduká-
lás és félreproduktív szöveg 
mondása közben 

 Képes arra, hogy mások 
légzéstechnikai hibáit 
meghallja és szaksze-
rűen leírja. 

 Törekszik arra, hogy 
spontán beszéd közben 
is megtartsa a helyes 
légzés normáit. 
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1.2.2. artikuláció: a hangképző 

szervek (ajkak, nyelv, 
állkapocs) pontos, élénk és 
összehangolt működtetése 

 az artikuláció gyakorlása: a 
hangképző szervek pontos, élénk 
és összehangolt működtetésének 
gyakorlása szövegek olvasása, 
reprodukálása, félreproduktív 
szövegek mondása közben 

 Képes arra, hogy mások 
artikulációs hibáit meg-
hallja és szaksze-rűen 
leírja. 

 Törekszik arra, hogy 
spontán beszéd közben 
is megtartsa a helyes 
artikulálás normáit. 

        
1.2.3. időtartam, hangsúly és 

hanglejtés 
 az időtartam, a hangsúly és a 

hanglejtés gyakorlása szövegol-
vasás, szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Képes arra, hogy mások 
időtartam, hangsúly- és 
hanglejtéshibáit 
meghallja és szakszerűen 
leírja. 

 Törekszik arra, hogy 
spontán beszéd közben 
is megtartsa a helyes  
időtartam, hangsúly és 
hanglejtés normáit. 

        
1.2.4. beszédfolyamat-váltások 

(tempó, hangerő, hangma-
gasság, hangszín) 

 a beszédfolyamat-váltások (tem-
pó, hangerő, hangmagasság, 
hangszín) gyakorlása szövegolva-
sás, szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a beszédfo-
lyamat-váltásokra vo-
natkozó szakkifejezése-
ket és utasításokat. 

 Törekszik arra, hogy 
spontán beszéd közben 
is megtartsa a beszédfo-
lyamat-váltások normáit. 

        
1.2.5. beszédszünetek megtartása  a beszédszünetek megtartásának 

gyakorlása vers- és prózarészle-
tek olvasása, valamint szövegal-
kotás, szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a beszéd-
szünet megtartására  
vonatkozó szakkifejezé-
seket és utasításokat. 

 Törekszik arra, hogy 
spontán beszéd közben 
is megtartsa a beszéd-
szünetekre vonatkozó  
normáikat. 

        
1.3. felolvasás  a felolvasás gyakorlása     
        
1.3.1. a felolvasásra szánt szöve-

gek elemzése 
 a felolvasásra szánt szövegek 

elemzése (a tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, közbeékelődések, 
párbeszédek stb.) 

 Segítséggel képes ele-
mezni a felolvasásra 
szánt szöveget a tétel-
mondat helye, részlete-
zés és kifejtés, ellenté-
tek, felsorolások, közbe-
ékelődések, párbeszédek 
stb. szempontjából. 

 Önállóan képes elemezni 
a felolvasásra szánt 
szöveget a tételmondat 
helye, részletezés és 
kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, közbeéke-
lődések, párbeszédek 
stb. szempontjából. 

        
1.3.2. a felolvasás megtervezése  a felolvasás megtervezése a 

hallgatósággal való kapcsolattar-
tás szempontjából (vokális kód, 
tekintetváltás, mimika, gesztusok)

 Segítséggel képes ele-
mezni a felolvasásra 
szánt szöveget a kapcso-
lattartás szempontjából. 

 Önállóan képes elemezni 
a felolvasásra szánt 
szöveget a kapcsolattar-
tás szempontjából. 

 
1.3.3. beszédszünetek, hangerő, 

tempó, hangszínezet 
 a beszédszünetek, a hangerő, a 

tempó, a hangszínezet megterve-
zése a szövegekben 

 Segítséggel képes ele-
mezni a felolvasásra 
szánt szöveget a beszéd-
szünetek, a hangerő, a 
tempó, a hangszínezet 
szempontjából. 

 Önállóan képes elemezni 
a felolvasásra szánt 
szöveget a beszédszüne-
tek, a hangerő, a tempó, 
a hangszínezet szem-
pontjából. 
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1.4.    
 

vers- és prózamondás 
 

vers- és prózamondás a 
helyesejtési normák megtartásá-
val 

 
Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. 
Elő tudja adni a követ-
kező műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi változá-
sokra 

Csokonai: A Remény-
hez 

Hölderlin: Az élet fe-
lén 

Heine: A dal szárnyá-
ra veszlek 

Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat 
Petőfi: Szeptember 

végén 
Arany: Epilógus 
Kertben;  

továbbá részletek, 
idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből, Az 
ember tragédiájából. 

 
Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. Mások számára 
élményt nyújtó előadásra 
képes. 
Elő tudja adni a követ-
kező műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi változá-
sokra 

Csokonai: A Re-
ményhez;  

A magánossághoz 
Berzsenyi: A közelítő 

tél 
Hölderlin: Az élet fe-

lén 
Heine: A dal szárnyá-

ra veszlek 
Kölcsey: Himnusz 

Vörösmarty: Szózat; 
A vén cigány 

Petőfi: Szeptember 
végén;  

Felhők (részletek) 
Arany:;Epilógus;Ág-

nes asszony (részletek) 
Kertben 

továbbá részletek, 
idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből, Az 
ember tragédiájából. 

        
1.5. a vers- és prózamondás 

értékelése 
 a vers- és prózamondás értékelése 

a szöveg üzenetének hiteles 
“tolmácsolása” szempontjából 

 Egy-egy megadott 
helyesejtési vagy kom-
munikációs szempontból 
értékelni tudja  társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben tanúsí-
tott viselkedését. 

 Helyesejtési és kommu-
nikációs szempontból 
értékelni tudja saját és 
társai előadását, és 
értékelő kijelentéseket 
tud tenni annak hiteles-
ségéről is. 

        
2. A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
 A szóbeli szövegalkotás és szö-

vegreprodukálás 
    

        
2.1. kapcsolatteremtés, kapcso-

lattartás: vendégek fogadá-
sa, üdvözlése, köszöntése 

 a kapcsolatteremtés, kapcsolattar-
tás tanulása: vendégek fogadása, 
üdvözlése, köszöntése tekintettel 
az illem “előírásaira” 

 Képes illemtudó és 
nyelvileg árnyalt kapcso-
latteremtésre és kapcso-
lattartásra felnőttek, 
kortársak, gyerekek 
körében. 

 Képes illemtudó és 
nyelvileg árnyalt, kom-
petens, “elegáns” kap-
csolatteremtésre és 
kapcsolattartásra felnőt-
tek, kortársak, gyerekek 
körében. 

 
2.2. véleménynyilvánítás  a véleménynyilvánítás tanulása     
        
2.2.1. értékelés  az értékelés tanulása  Saját teljesítményét 

tárgyszerűen, másokét 
árnyalt tapintattal tudja 
értékelni. 

 Saját teljesítményét 
tárgyszerűen, másokét 
árnyalt tapintattal tudja 
értékelni, és tanácsot tud 
adni a korrekcióra. 
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2.2.2. vita  a vita (vitaindítás, érvelés, indok-

lás, cáfolás) gyakorlása 
 Meg tudja tartani azokat 

a szabályokat, amelyek a 
vitában való közremű-
ködés során szüksége-
sek. 

 Tud vitát vezetni. 

        
2.3. szándéknyilvánítás  a szándéknyilvánítás tanulása     
        
2.3.1. rábeszélés  a rábeszélés gyakorlása  Ismeri a rábeszélés 

néhány fogását. 
 Sikeresen tudja alkal-

mazni a rábeszélés 
műfaját. 

        
2.3.2. meggyőzés  a meggyőzés tanulása  Ismeri a meggyőzés 

néhány fogását 
 Sikeresen tudja alkal-

mazni a meggyőzés 
műfaját. 

        
2.4. tájékoztató-ábrázoló szöve-

gek 
 tájékoztató-ábrázoló szövegek 

alkotásának tanulása 
    

        
2.4.1. élmények, események, 

anekdoták elbeszélése 
 élmények, események, anekdoták 

elbeszélése, alkotása 
 Képes koherens elbeszé-

lések alkotására. 
 Képes élményszerű 

koherens elbeszélések 
alkotására és kommuni-
kációs feladathelyzethez 
igazodó előadására. 

        
2.4.2. epikus mű cselekményének 

elbeszélése 
 epikus mű cselekményének 

elbeszélése 
 Képes epikus mű cse-

lekményének koherens 
elbeszélésére. 

 Képes epikus mű cse-
lekményének élménysze-
rű koherens elbeszélésé-
re és kommunikációs 
feladathelyzethez igazo-
dó előadására. 

        
2.4.3. leíró szövegek alkotása 

tevékenységekről 
 leíró szövegek alkotása tevékeny-

ségekről (algoritmusok) 
 Képes koherens leíró 

szövegek alkotására. 
 Képes koherens leíró 

szöveg alkotására és 
kommunikációs feladat-
helyzethez igazodó 
előadására. 

        
2.4.4. kiselőadás gyakorlása  kiselőadás gyakorlása osztály- és 

iskolatársak előtt 
 Képes kiselőadás tartásá-

ra. 
 Képes koherens és 

élményszerű kiselőadás 
tartására. 

 
III. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Tájékoztató, érvelő, esszé 

jellegű szövegek 
 Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű 

szövegek alkotása 
    

        
1.1. műelemzés  műelemzés írása  Képes arra, hogy meg-

adott szempontok alap-
ján műelemzést írjon. Ki 
tudja a műalkotások 
keltette hangulatot, 
élményt fejezni. 

 Képes önállóan műelem-
zést, műértelmezést írni. 
Élményét, véleményét, 
értékelését ki tudja 
fejezni. 

        
2. Felhívó, szándéknyilvántar-

tó, kapcsolatteremtő típusú 
szövegek 

 Felhívó, szándéknyilvántartó, 
kapcsolatteremtő típusú szövegek 
alkotása 

    

        
2.1. Hozzászólás, kérvény  Hozzászólás, kérvény írása  Tud a formai követelmé-

nyeknek megfelelő 
hozzászólást, kérvényt 
írni. 

 Tud kommunikációs és 
formai szempontból 
hiteles hozzászólást, 
kérvényt írni. 
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2.2. pályázat  pályázat írása  Tud a formai követelmé-

nyeknek megfelelő 
pályázatot írni. 

 Tud kommunikációs és 
formai szempontból 
hiteles pályázatot írni. 

        
3. Az írott szövegek korrekció-

ja 
 Az írott szövegek korrekciója az 

alábbi szempontok szerint: 
kommunikáció (a 2. személy 
figyelembe vétele); műfaj; nyelv-
helyesség; stilisztika; szerkesztés 

 Mások és saját szövege-
iben a hibák megnevezé-
se után képes azok 
önálló javításra. 

 Mások és saját szövege-
iben a hibákat megfele-
lően tudja tipizálni és 
javítani. 

        
B) NYELVÉSZET  A NYELVÉSZET TANULÁSA     
        
I. SZÓKINCSTANI 

ISMERETEK 
 SZÓKINCSTANI ISMERETEK 

TANULÁSA 
SZAKSZÖVEGOLVASÁS, 
SZÖVEGELEMZÉS, 
JEGYZETKÉSZÍTÉS RÉVÉN 

    

        
1. Tájékozódás a magyar nyelv 

szókészletének nagyságáról, 
rétegeiről 

 Tájékozódás a magyar nyelv 
szókészletének nagyságáról, 
rétegeiről 

 Adatszerű tájékozottság-
gal rendelkezik a magyar 
szókincs nagyságáról. 
Tudja, milyen szem-
pontok szerint tagolható 
a szókincs. 

 Adatszerű tájékozottság-
gal rendelkezik a magyar 
szókincs nagyságáról; 
tudja eredet szerint és  
mai rétegződés szerint is 
tagolni a szókincset. 

        
2. A szókincsgyarapodás 

forrásai, módjai 
 A szókincsgyarapodás forrásai-

nak, módjainak megismerése 
    

        
2.1. szóalkotás: szóképzés, 

szóösszetétel, mozaikszó, 
szóelvonás, szóvegyülés, 
jelentéstapadás 

 szóalkotás: szóképzés, szóössze-
tétel, mozaikszó, szóelvonás, 
szóvegyülés, jelentéstapadás 
megismerése 

 Ismeri a szóalkotás 
módjait. 

 Ismeri a szóalkotás 
módjait. Mindegyiket 
példákkal tudja illuszt-
rálni. 

        
2.2. szóátvétel más nyelvekből: 

jövevényszavak; 
idegen szavak, tükörszavak 

 szóátvétel más nyelvekből: 
jövevényszavak; 
idegen szavak, tükörszavak 
megismerése 

 Ismeri a szóátvétellel 
történő 
szókincsgyarapodási 
módot. 

 Ismeri a szóátvétellel 
történő 
szókincsgyarapodási 
módot. A szóátvétel 
típusait példákkal tudja 
illusztrálni. 

        
2.3. belső teremtésű szavak  belső teremtésű szavak megisme-

rése 
 Ismeri a belső teremtésű 

szókincsgyarapodás 
módját. 

 Ismeri a belső teremtésű 
szókincsgyarapodás 
módját. Példákkal tudja 
illusztrálni a szóterem-
tést. Maga is próbálkozik 
a szóteremtéssel. 

        
3. Etimológiai (szófejtő) 

szótárak 
 Etimológiai (szófejtő) szótárak 

megismerése és használata 
 Ismeri az etimológiai 

szótárakat. Tudja azok 
rendeltetését. Segítség-
gel képes az etimológiai 
szótár egyes szócikkei-
nek értelmezésére. 

 Ismeri az etimológiai 
szótárakat. Tudja azok 
rendeltetését. Önállóan 
képes az etimológiai 
szótár egyes szócikkei-
nek értelmezésére. 

        
II. A KORÁBBI 

ÉVFOLYAMOKON 
TANULT ALAKTANI, 
SZÓFAJTANI, 
SZÓSZERKEZETTANI, 
MONDATTANI 
TUDNIVALÓK 

 A KORÁBBI ÉVFOLYAMOKON 
TANULT ALAKTANI, 
SZÓFAJTANI, 
SZÓSZERKEZETTANI, 
MONDATTANI TUDNIVALÓK 
ISMÉTLÉSE ALKALMAZOTT 
NYELVÉSZETI ISMERETEK, 
NORMÁK (HELYESÍRÁS, 
NYELVHELYESSÉG, 
STILISZTIKA) 
AKTUALIZÁLÁSÁVAL 
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1. Alaktani ismeretek helyes-

írási és nyelvhelyességi 
szempontú áttekintése 

 Alaktani ismeretek helyesírási és 
nyelvhelyességi szempontú átte-
kintése 

 Képes szavakat szóele-
mekre bontani. 
Fel tudja sorolni a 
szóelemek csoportjait. 
A morfémákkal össze-
függő helyesírási nor-
mákat helyesen alkal-
mazza. Használni tudja a 
helyesírási szabályzatot  
és a Nyelvművelő kézi-
könyvet.  

 Tud szavakat alaktanilag 
elemezni. Be tudja 
mutatni a magyar ige- és 
névszóragozás, -jelezés 
és –képzés rendszerét. 
A morfémákkal össze-
függő helyesírási és 
nyelvhelyességi normá-
kat helyesen alkalmazza. 
Használni tudja a helyes-
írási szabályzatot és a 
Nyelvművelő kéziköny-
vet. 

        
2. A szófajtani ismeretek 

helyesírási, nyelvhelyességi, 
stilisztikai szempontú átte-
kintése 

 A szófajtani ismeretek helyesírá-
si, nyelvhelyességi, stilisztikai 
szempontú áttekintése 

 Tud szófajtani elemzést 
végezni. A szófajok 
osztályozását reprodu-
kálni képes.  
A szófajokhoz tartozó 
helyesírási szabályokat 
helyesen alkalmazza. 

 Tud szófajtani elemzést 
végezni. Képes a szófa-
jok definícióinak szaba-
tos felidézésére, s képes 
a szófajok osztályozását 
reprodukálni.  
A szófajokhoz kapcso-
lódó helyesírási szabá-
lyokat helyesen alkal-
mazza. 

        
3. A szószerkezettani és mon-

dattani ismeretek helyesírá-
si, nyelvhelyességi és stilisz-
tikai szempontú áttekintése 

 A szószerkezettani és mondattani 
ismeretek helyesírási, nyelvhe-
lyességi és stilisztikai szempontú 
áttekintése 

    

        
3.1. alá- és mellérendelő viszo-

nyok 
 alá- és mellérendelő viszonyok 

felismerése  a lexéma, a szintag-
ma és a mondat szintjén 

 Felismeri az alá- és 
mellérendelő viszonyo-
kat a lexéma, a szintag-
ma és a mondat szintjén. 

 Felismeri az alá- és 
mellérendelő viszo-
nyokat a lexéma, a 
szintagma és a mondat 
szintjén.  
E felismerés alapján 
önállóan képes a külön-
böző nyelvi szinteken 
tetten érhető alá- és 
mellérendelő nyelvi 
viszonyok helytelen 
alkalmazásait helyesírá-
si, nyelvhelyességi és 
stilisztikai szempontból 
korrigálni. 

        
3.2. szinteződés, tömbösödés  a szinteződés, a tömbösödés 

megfigyelése, ábrázolása egysze-
rű mondatokban 

 Ábrázolni tudja az 
egyszerű mondatok 
struktúráját a szinteződés 
szerint. 

 Ábrázolni tudja az 
egyszerű mondatok 
struktúráját a szintező-
dés és a tömbösödés  
szerint. 

        
3.3. az összetett és a többszörö-

sen összetett mondatok 
tagmondatai közti viszo-
nyok 

 az összetett és a többszörösen 
összetett mondatok tagmondatai 
közti viszonyok felismerése, 
ábrázolása 

 Ábrázolni tudja az 
összetett mondatok  
tagmondatai közötti  
viszonyokat. Önállóan 
képes az összetett, illetve 
a többszörösen összetett 
mondatok mondathatára-
inak helyesírási  jelölé-
sére. 

 Ábrázolni tudja az 
összetett és a többszörö-
sen összetett mondatok  
tagmondatai közötti  
viszonyokat. Önállóan 
képes az összetett, 
illetve a többszörösen 
összetett mondatok 
mondathatárainak 
helyesírási jelölésére. 
Ismeri a mondategyezte-
tés nyelvhelyességi 
normáit. 
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III. A GRAMMATIKAI 

VISZONYOK HASONLÓ 
ÉS ELTÉRŐ KIFEJEZÉSI 
MÓDJAI 

 A GRAMMATIKAI 
VISZONYOK HASONLÓ ÉS 
ELTÉRŐ KIFEJEZÉSI 
MÓDJAINAK FELISMERÉSE 
AZ ANYANYELV ÉS A 
TANULT IDEGEN NYELV 
ÖSSZEVETÉSE RÉVÉN 

 Képes az általa tanult 
idegen nyelv alaktani, 
szószerkezettani sajátos-
ságait anyanyelve 
grammatikájával össze-
vetni. 

 Képes az általa tanult 
idegen nyelv alaktani, 
szószerkezettani, mon-
dattani, szórendbeli és 
intonációbeli sajátossá-
gait anyanyelve gram-
matikájával összevetni. 

        
 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
HANGOS- ÉS NÉMA OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 
 

a) Adott szövegek metafórikus jelentését meg tudja fogalmazni. Képes arra, hogy a ki nem fejtett szöveg-
tartalmakat explicitté tegye. 

b) Olvasott véleményeket, értelmezéseket össze tud hasonlítani árnyaltan meg tudja fogalmaznia közös és 
az eltérő sajátosságokat. Személyes állásfoglalását, kritikáját szóban és írásban indokolni is tudja.  

c) A szövegeken belüli és a különböző szövegeket összekötő tartalmi, gondolati, motivikus kapcsolatokat 
meg tudja fogalmazni.  

d) Felismeri a különböző olvasott szövegek domináns kommunikációs funkcióját, műnemét, műfaját, re-
konstruálni képes a szerző álláspontját és ezt indokolni is tudja  a szöveg alapján. 

e) Képes arra, hogy olvasás közben megálljon és az olvasottakat személyére, személyes életére vonatkoz-
tassa, valamint a szövegek főbb gondolatait össze tudja kötni korábbi ismereteivel.  

f) Ismeri a blattoló (felkészülés nélküli) olvasás helyzetekhez kötött jellemzőit. A helyzetek ismeretében 
önállóan képes szöveghű olvasás mellett- a kommunikációs partnerre is tekintettel lenni.  

g) 20 perc alatt képes felkészülni egy oldalnyi szöveg hibátlan felolvasására 
 
KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
 

a) Tanulmányaihoz, egyéni problémái megoldásához, szabadidő- eltöltéséhez igénybe tudja venni az isko-
lai könyvtáron kívül más könyvtár (ak) szolgáltatásait is. képess a teljes médiatári eszköztárra épülő 
önálló információszerzésre 

b) A többcsatornás információszerzés lehetőségeit rendszeresen felhasználja a tantárgyi tanulásba és az 
önművelésbe 

c) Képes különböző dokumentum típusok együtt és célirányos használatára. Tudja, hogy értékét nem első-
sorban technikai újszerűségük, hanem az információszerzésben betöltött szerepük határozza meg. 

d) Iskolai feladataihoz, önműveléshez igénybe tuja venni a számára szükséges tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. Képes a megszerzett információk kritikai kezelésére. 

e) Meg tudja különböztetni a könyvtári segédeszközöket (kézikönyvek, bibliográfiák, katalógusok, adatbá-
zisok) tartalmuk, terjedelműk, gyűjtési időhatáraik és feldolgozási színvonaluk alapján. Önállóan tud be-
lőlük információt meríteni. Önállóan tud tartalom szerint tájékozódni és anyagot gyűjteni. Használni tud-
ja a médiatári (számítógépes adattárolás és információátvétel formáit és technikáit) 

f) Tájékozott a könyv és médiapiac valamint a művelődési, művészeti és tudományos intézmények szolgál-
tatásaiban. 

 
ÉLŐBESZÉD, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS 
 

a) Tisztában van a helyesejtési típushibáival, képes azokat javítani. Észreveszi mások helyesejtési típushi-
báit. Kész és képes korrigáló, tökéletesítő – mások számára is hasznosítható gyakorlatok összeállítására.  

b) Képes illemtudó és nyelvileg árnyalt, kompetens, „elegáns”, kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra 
felnőttek, kortársak, gyerekek körében.  
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c) Saját teljesítményét tárgyszerűen, másokét árnyalt tapintattal tudja értékelni és tanácsot tud adni a 
korrekcióra. 

d) Tud vitát vezetni 
e) Sikeresen tudja alkalmazni a rábeszélés műfaját. 
f) Sikeresen tudja alkalmaznia meggyőzés műfaját. 
g) Képes élményszerű koherens elbeszélések alkotására és kommunikációs feladathelyzethez igazodó elő-

adására. 
h) Képes epikus mű cselekményének élményszerű koherens elbeszélésére és kommunikációs feladathely-

zethez igazodó előadására. 
i) Képes koherens és élményszerű kiselőadás tartására. 

 
ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS, HELYESÍRÁS, NYELVHELYESSÉG 

a) Képes önállóan műelemzést, műértelmezést írni. Élményét, véleményét, értékelését ki tudja fejezni. 
b) Tud kommunikációs és formai szempontból hiteles hozzászólást kérvényt írni. 
c) Tud kommunikációs és formai szempontból hiteles pályázatot írni. 
d) Megjegyzés: a helyesírásra és nyelvhelyességre vonatkozó követelmények a Nyelvészet /**/*** pontjai 

alatt olvashatók 
 
 
NYELVÉSZET 
 

a) Adatszerű tájékozottsággal rendelkezik a magyar szókincs nagyságáról; tudja eredet szerint és mai ré-
tegződés szerint is tagolni a szókincset. 

b) Ismeri a szóalkotás módjait. Mindegyiket példákkal tudja illusztrálni. 
c) Ismerni a szóátvétellel történő szókincsgyarapodási módot. A szóátvétel típusait példákkal tudja illuszt-

rálni.  
d) Ismeri a belső teremtésű szókincsgyarapodás módját. Példákkal tudja illusztrálni a szóteremtést. Maga is 

próbálkozik a szóteremtéssel. 
e) Ismeri az etimológiai szótárakat. Tudja azok rendeltetését. Önállóan képes az etimológiai szótár egyes 

szócikkeinek értelmezésére.  
f) Tud szavakat alaktanilag elemezni. Be tudja mutatni a magyar ige és névszóragozás, -jelezés és – kép-

zésrendszerét. A morfémákkal összefüggő helyesírási és nyelvhelyességi normákat helyesen alkalmazza, 
használni tudja a helyesírási szabályzatot és a Nyelvművelő kézkönyvet.  

 
TUD SZÓFAJTANI ELEMZÉST VÉGEZNI 
 

a) Képes a szófajok definícióinak szabatos felidézésére, s képes a szófajok osztályozását reprodukálni. A 
szófajokhoz kapcsolódó helyesírási szabályokat helyesen alkalmazza.  

b) Felismeri az alá- és mellérendelő viszonyokat a lexéma, a szintagma és a mondatszintjén. E felismerés 
alapján önállóan képes a különböző nyelvi szinteken tetten érhető alá- és mellérendelő nyelvi viszonyok 
helytelen alkalmazásait, helyesírási, nyelvhelyességi és stilisztikai szempontból korrigálni. 

c) Ábrázolni tudja az egyszerű mondatok struktúráját. A szinteződés és a tömbösödés szerint. 
d) Ábrázolni tudja az összetett és a többszörösen összetett mondatok tagmondatai közötti viszonyokat. 

Önállóan képes az összetett, illetve a többszörösen összetett mondatok mondathatárainak helyesírási je-
lölésére. Ismeri a mondategyeztetés nyelvhelyességi normáit. 

e) Képes az általa tanult idegen nyelv alaktani, szószerkezettani, mondattani, szórendbeli és intonációbeli 
sajátosságait anyanyelve grammatikájával összevetni.  
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Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai  
a 11–12. évfolyamon 

 
Az anyanyelv tanulásának célja, hogy általa növekedjék a tanulók – széles értelemben vett – kommunikációs 
kompetenciája, tudatosuljon nyelvi kompetenciájuk. A sikeres anyanyelvtanulás a különböző életkorú tanulók 
érdeklődésére, társas kapcsolataik sikeres működtetésének igényére épít. E globális cél megvalósulása az alábbi 
egymással összerendezett, egymásra épülő és egymást átható képességcsoportok fejlesztése révén történik: 
 
Az olvasástanulás során egyaránt fontos a tanulók információkat befogadó és -közvetítő szerepe. E célt szolgálja 
a néma olvasás tempójának fokozása mellett a gyorsolvasásnak mint képesség- és szokásrendszernek a tanulása, 
valamint a felolvasás tanulása is. 
 
Az önművelési képességek kialakítása a szokássá és szükségletté fejlesztése lehetővé teszi, hogy a tanulók ne 
csak a kultúra passzív befogadóiként elégítsék ki érdeklődésüket, hanem hogy módjuk legyen önépítésre, önfej-
lesztésre is. Az önművelési tevékenység révén a tanulók átfogó képet kapnak a kultúra szerteágazó világáról, 
annak történetiségéről. Formálódik magyarságképük, nemzeti identitásuk, tágul társadalmi világképük. 
 
A szóbeli és írásbeli szövegműfajok, illetve az azokat reguláló helyesejtési, helyesírási, nyelvhelyességi normák 
teljességének korai életkortól történő tanulása garantálja, hogy a tanulók életkoruknak és szociális szerepeiknek 
megfelelően sikeresen vegyenek részt iskolai társas és mindennapi kommunikációs helyzetekben. 
 
A nyelvtan tanulása hozzájárul a korszerű nyelvészeti világkép kialakulásához, biztosítja a beszéd, a fogalmazás, 
a helyesírás tudatosulását, beavatja a tanulókat az anyanyelvi örökség világába. 
 

Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 11. 12. 
 

Óraszám 
(hetente) 

 

3 
(az iroda-
lommal 
együtt) 

3 
(az iroda-
lommal 
együtt) 

 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 
b  = lehetőség szerint csoportbontással 

 

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében az olvasás, művelődés tanulásának célja, hogy fejlessze a 
tanulók néma értő szakszövegolvasási képességét, amelyet megnövekedett, önálló tanulási teendőik teljesítése 
során alkalmazni képesek. Az élőbeszéd gyakorlása biztosítja, hogy a tanulók beszédtechnikai, szövegalkotási és 
kommunikációs, illetve pragmatikai képességei tökéletesedjenek, amely segíti önérvényesítésüket, egyéni bol-
dogulásukat a mindennapi-magánéleti, a nyilvános-közéleti helyzetekben. A fogalmazás gyakoroltatásának cél-
ja, hogy a tanulók írásos kommunikációs szituációkban hatékonyan ki tudják fejezni önmagukat; ez segíti őket a 
mindennapi helyzetek megoldásában, az iskolai tantárgyi tanulás írásbeli szövegalkotást tételező feladatainak 
kivitelezésében. A helyesírás gyakorlása lehetőséget biztosít a tanulók tipikus helyesírási hibáinak feltárására, a 
típushibák tudatosítására; a tudatosulás a korrekciót teszi hatékonnyá. A kommunikációról tanult ismeretek 
aktualizáló felidézése azt a célt szolgálja, hogy a tanulók a szakszavakat egyértelműen használják a konkrét 
feladathelyzetekben, s hogy a tanulók a kommunikációról szerzett ismereteiket strukturálni tudják. A stilisztika 
tanulásának célja, hogy a tanulók olyan diszciplínával is megismerkedjenek amely túlmutat az anyanyelvi isme-
reteken. Segítséget ad a tanulóknak az önálló stilisztikai elemzéshez, tudatosítja a stíluseszközök használatát, 
igényességre készteti őket az élőszavas és az írásos kommunikációban, hogy az a célnak és a beszédhelyzetnek 
megfelelően hatásos és árnyalt legyen. A stílusfajták és a szövegtípusok tanulása azt a célt szolgálja, hogy a 
tanulók a különféle írásos és szóbeli megnyilvánulások sajátos szóhasználatát, kifejezéskészletét, mondatfűzését, 
szövegalkotását meg tudják különböztetni egymástól. A tanulás célja továbbá, hogy a tanulók gyakorolják a 
stílusfajták körébe tartozó tipikus szövegféleségek alkotását és értelmezését. A stílustörténet tanulásának célja, 
hogy a tanulók a szépirodalmi stílus belső mozgásának, alakulásának irányának jellegzetességeiről tájékozódja-
nak, ezáltal fejlődjön irodalomértő képességük. A szépirodalmi, valamint a tudományos nyelv, illetve stílus 
lexikográfiai feldolgozása lehetőségeinek megismerése azt a célt szolgálja, hogy általa a tanulók könyv- és 
könyvtárhasználtai képességei tovább fejlődjenek, érdeklődésük táguljon. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
A/ KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
I. OLVASÁS, MŰVELŐDÉS  AZ OLVASÁS, MŰVELŐDÉS 

TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    

        
1. A néma értő – értelmező 

olvasás gyakorlása 
 A néma olvasás gyakorlása 

szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegek feldolgozása és értelme-
zése révén  
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1.1. Szó szerinti jelentés, meta-

forikus jelentés 
 A szó szerinti és a metaforikus 

jelentés megkülönböztetése, a ki 
nem fejtett tartalmak felismerése 
explicitté tétele 

 Ráismerés szintjén ki 
tudja választani egy 
szöveg szó szerinti és 
metaforikus jelentését. 

 Adott szövegek metafo-
rikus jelentését meg 
tudja fogalmazni. Képes 
arra, hogy a ki nem 
fejtett szövegtartalmakat 
explicitté tegye. 

        
1.2. Vélemények, értelmezések 

összevetése 
 Különböző olvasott vélemények, 

értelmezések összevetése, kü-
lönbségek és hasonlóságok 
felismerése, személyes álláspont 
kialakítása 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
vetni adott szempontok 
alapján. 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
hasonlítani, árnyaltan 
meg tudja fogalmazni a 
közös és az eltérő sajá-
tosságokat. Személyes 
állásfoglalását, kritikáját 
szóban és írásban indo-
kolni is tudja. 

        
1.3. Szövegen belüli összefüggé-

sek, szövegek közötti kap-
csolatok 

 Szövegen belüli és szövegek 
közötti kapcsolatok felismerése, 
jelentésbeli egymásra utalások 
megfogalmazása 

 El tud igazodni a szöve-
geken belüli szerkezeti, 
pl. térbeli, időbeli, 
oksági viszonyokban. 

 A szövegeken belüli és a 
különböző szövegeket 
összekötő tartalmi, 
gondolati, motivikus 
kapcsolatokat meg tudja 
fogalmazni. 

        
1.4. Szövegek célja, műfaja, 

szerzői szándék, álláspont 
 Írott szövegek céljának, műfajá-

nak, a szerző szándékának, 
álláspontjának felismerése, 
rekonstruálása 

 Felismeri és megnevezi 
az olvasott szövegek 
műfaját, meg tudja 
fogalmazni a szerzői 
álláspont lényegét. 

 Felismeri a különböző 
olvasott szövegek domi-
náns kommunikációs 
funkcióját, műnemét, 
műfaját, rekonstruálni 
képes a szerző álláspont-
ját és ezt indokolni is 
tudja a szöveg alapján. 

        
2. A néma értő olvasás gyakor-

lása, gyorsolvasási techni-
kák alkalmazásával 

 A néma értő olvasás gyakorlása a 
gyorsolvasási technikák alkalma-
zásával irodalomtörténeti, bio-
gráfiai, nyelvészet témájú szöve-
geken 

    

        
2.1. rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója 
 rossz szokások, helytelen beideg-

ződések korrekciója (a figyelem 
összpontosításának hiánya, 
gyakori regresszió stb.) 

 Ismeri saját rossz olvasá-
si beidegződését és 
képes arról beszámolni 
kijelölt második személy 
számára. 

 Ismeri saját és más tetten 
érhető rossz olvasási 
beidegződését és képes 
arról beszámolni kijelölt 
második személy számá-
ra. Képes a rossz olvasá-
si beidegződést korrigáló 
tanácsok megfogalmazá-
sára. 

        
2.2. szókincsfejlesztés  szókincsfejlesztés  Ismeri a szókincsfejlesz-

tés gyakorlatrendszerét, 
önállóan tudja fejleszteni 
szókincsét. 

 Tud szókincsfejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3. skimming technika  skimming technika alkalmazása  Ismeri a skimming 

technika sajátosságait, 
lépéseit. 

 Alkalmazni tudja a 
skimming technikát. 

        
2.4 skipping technika  skipping technika alkalmazása  Ismeri a skipping tech-

nika sajátosságait, 
lépéseit. 

 Alkalmazni tudja a 
skipping technikát. 



 
 
 
 
1838 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 
 
 
3.  Meditatív olvasás  A meditatív olvasás jellemzőinek 

megismerése, a meditatív olvasás 
gyakorlása 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére vonat-
koztassa. 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére vonat-
koztassa, valamint a 
szövegek főbb gondola-
tait össze tudja kötni 
korábbi ismereteivel. 

        
4. A blattoló (felkészülés 

nélküli) olvasás 
 A blattoló (felkészülés nélküli) 

olvasás gyakorlása 
 Ismeri a blattoló (felké-

szülés nélküli) olvasás 
helyzetekhez kötött 
jellemzőit. A helyzet 
ismeretében – segítség-
gel – képes – szöveghű 
olvasás mellett – a 
kommunikációs partner-
re is tekintettel lenni. 

 Ismeri a blattoló (felké-
szülés nélküli) olvasás 
helyzetekhez kötött 
jellemzőit. A helyzet 
ismeretében önállóan  
képes – szöveghű olva-
sás mellett – a kommu-
nikációs partnerre is 
tekintettel lenni. 

        
5. A felolvasás  A felolvasás gyakorlása  Segítséggel képes felké-

szülni a hibátlan felolva-
sásra. 

 Képes önállóan felké-
szülni hibátlan 
felolvasásra. 

        
6. Könyvtárhasználat  Könyvtárhasználat gyakorlása     
        
6.1. A számítógépes könyvtári 

katalógusok 
 Számítógépes könyvtári kataló-

gusok használata: információke-
resés iskolai és más könyvtárak 
nyilvános elérésű OPAC-jában 

 A könyvtáros segítségé-
vel képes információkat 
keresni könyvtárak 
OPAC-jában. 

 Önállóan képes informá-
ciókeresésre a könyvtá-
rosok OPAC-jában6 

        
6.2. irodalmi lexikonok  irodalmi lexikonok megismerése 

és használata 
 Ismeri az irodalmi 

lexikonokat és tudja 
használni azokat. 

 Ismeri az irodalmi 
lexikonokat és tudja 
használni azokat. Segít-
séggel kísérletet tesz az 
irodalmi lexikon egy-egy 
szócikkel való bővítésé-
re. 

         
6.3. szótárak, szakszótárak  szótárak, szakszótárak megisme-

rése és használata 
 Ismer legalább négy 

szakszótárat. Fel tudja 
sorolni szerzőjüket, 
címüket. Tudja, hogy 
egy-egy tantárgy tanulá-
sához milyen szakszótár 
nyújt számára segítséget. 

 Ismer legalább öt szak-
szótárat. Fel tudja sorol-
ni szerzőjüket, címüket. 
Tudja, hogy egy-egy 
tantárgy tanulásához 
milyen szakszótár nyújt 
számára segítséget. 
Képes egy-egy szabadon 
választott vagy kijelölt 
témára vonatkozó, 
kisebb terjedelmű szak-
mai szöveg szakszótári 
feldolgozására. 

        
6.4 témabibliográfiák  témabibliográfiák összeállítása  Ismer, címszerűen fel 

tud sorolni és ismertetni 
három témabibliográfiát. 

 Ismer, címszerűen fel 
tud sorolni és ismertetni 
három témabibliográfiát. 
Tud témabibliográfiát 
összeállítani. 
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II. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás     
        
1.1. helyesejtési típushibák  helyesejtési típushibák korrekció-

ja: 
helytelen beszédlégzés, henye 
artikuláció, “zárt fogsorral”, 
mozdulatlan ajkakkal való be-
széd; 
leppegés, pattogás; 
a hangsúlyviszonyok figyelmen 
kívül hagyása; 
monoton (“dallamtalan”) beszéd 

 Tisztában van saját 
helyesejtési típushibái-
val, képes azokat javíta-
ni. 

 Tisztában van saját 
helyesejtési típushibái-
val, képes azokat javíta-
ni. Észreveszi más 
helyesejtési típushibáit. 
Kész és képes korrigáló, 
tökéletesítő – mások 
számára is hasznosítható 
– gyakorlatok összeállí-
tására. 

 
1.2. felolvasás  a felolvasás gyakorlása     
        
1.2.1. a felolvasásra szánt szöve-

gek elemzése (a tételmondat 
helye, részletezés és kifejtés, 
ellentétek, felsorolások, 
közbeékelődések, párbeszéd 
stb.) 

 a felolvasásra szánt szövegek 
elemzése (a tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, közbeékelődések, 
párbeszéd stb.) 

 A felkészülés során 
segítséggel képes meg-
tervezni a tételmondat 
helyét, a részletezést és a 
kifejtést, az ellentéteket, 
a felsorolásokat, a 
közbeékelődéseket, a 
párbeszédeket stb. 

 A felkészülés során 
képes önállóan megter-
vezni a tételmondat 
helyét, a részletezést és a 
kifejtést, az ellentéteket, 
a felsorolásokat, a 
közbeékelődéseket, a 
párbeszédeket stb. 

        
1.2.2. a felolvasás megtervezése 

(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 a felolvasás megtervezése a 
hallgatósággal való kapcsolattar-
tás szempontjából (vokális kód, 
tekintetváltás, mimika, gesztusok)

 A felkészülés során 
segítséggel képes meg-
tervezni a kapcsolattartás 
érdekében alkalmazott 
kódokat. 

 A felkészülés során 
képes önállóan megter-
vezni a kapcsolattartás 
érdekében alkalmazott 
kódokat. 

        
1.2.3. beszédszünetek, hangerő, 

tempó, hangszínezet 
 a beszédszünetek, a hangerő, a 

tempó, a hangszínezet megterve-
zése a szövegekben 

 A felkészülés során 
segítséggel képes meg-
tervezni a beszédszüne-
teket. 

 A felkészülés során 
képes önállóan megter-
vezni a beszédszünete-
ket. 

        
1.3. vers- és prózamondás 

 
 vers- és prózamondás a 

helyesejtési normák megtartásá-
val 

 Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. 
Elő tudja adni a követ-
kező műveket: 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz; A 
magyar Messiások; 
Hája-nász az avaron; Az 
eltévedt lovas 

Babits Mihály: A lí-
rikus epilógja 

Juhász Gyula: Anna 
örök 

Kosztolányi Dezső: A 
szegény kisgyermek 
panaszaiból – egy vers 
 

 Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. Mások számára 
élményt nyújtó előadásra 
képes. Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz; A 
magyar Messiások; 
Héja-nász az avaron; Az 
eltévedt lovas; Cifra 
szűrömmel betakarva 

Babits Mihály: A lí-
rikus epilógja; részletek 
a Jónás imájából 

Tóth Árpád: Elégia 
egy rekettyebokorhoz 

Juhász Gyula: Anna 
örök; Gulácsy Lajosnak 
Kosztolányi Dezső: 
Boldog szomorú dal; A 
szegény kisgyermek 
panaszaiból – egy vers 
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1.4. vers- és prózamondás 

értékelése 
 a vers- és prózamondás értékelése 

a szöveg üzenetének “tolmácsolá-
sa” szempontjából 

 Egy-egy megadott 
helyesejtési vagy kom-
munikációs szempontból 
értékelni tudja társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben tanúsí-
tott kommunikációs 
viselkedését. 

 Helyesejtési és kommu-
nikációs szempontból 
értékelni tudja saját és 
társai előadását, és 
értékelő kijelentéseket 
tud tenni annak hiteles-
ségéről. 

        
2. A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
 A szóbeli szövegalkotás és szö-

vegreprodukálás 
    

        
2.1. véleménynyilvánítás  a véleménynyilvánítás tanulása     
        
2.1.1. értékelés  az értékelés gyakorlása, ténykije-

lentések és értékkijelentések 
megkülönböztetése 

 Tapintatosan tudja 
értékelni társai feladat-
megoldását, teljesítmé-
nyét. 

 Tapintatosan, tárgysze-
rűen tudja értékelni 
társai feladatmegoldását, 
teljesítményét, és  taná-
csokat tud adni a korrek-
cióra. 

        
2.1.2. vita  a vita (vitaindítás, érvelés, indok-

lás, cáfolás) gyakorlása; saját 
vélemény megvédése vagy kor-
rekciója; az eltérő vélemény 
figyelmes és türelmes meghallga-
tása, szükség esetén reprodukálá-
sa 

 Ismeri a vitában való 
közreműködés szabá-
lyait. 

 Ismeri a vitában való 
közreműködés szabálya-
it. Meg tudja tartani 
azokat a szabályokat, 
amelyek a vita során 
szükségesek. Képe 
vitatémák önálló megfo-
galmazására, viták 
kezdeményezésére és 
lefolytatására. 

        
2.2. tájékoztató-ábrázoló szöve-

gek 
 tájékoztató-ábrázoló szövegek 

alkotásának tanulása 
    

        
2.2.1. élmények, események, 

anekdoták elbeszélése 
 élmények, események, anekdoták 

elbeszélésének gyakorlása 
 Képes felkészülés után 

élmények, események, 
anekdoták elbeszélésére. 

 Képes rögtönözve 
élmények, események, 
anekdoták elbeszélésére, 
azok hiteles előadására. 

        
2.2.2. epikus mű cselekményének 

elbeszélése 
 epikus mű cselekményének 

elbeszélésének gyakorlása 
 Képes epikus mű cse-

lekményének elbeszélé-
sére. 

 Képes élményszerűen, 
koherensen epikus mű 
cselekményének elbeszé-
lésére, annak hiteles 
előadására. 

        
2.2.3. szakszövegek reprodukálása  szakszövegek reprodukálásának 

gyakorlása 
 Képes szakszövegek 

reprodukálására. 
 Képes szakszövegek 

koherens reprodukálásá-
ra kisebb és nagyobb 
csoportok érdeklődésére 
és /vagy közönyére 
tekintettel.  

        
2.2.4. félreproduktív szövegek 

alkotása 
 félreproduktív szövegek alkotá-

sa(szakszövegek) 
 Képes szakszövegek 

reprodukálására. 
 Képes szakszövegek 

koherens reprodukálásá-
ra kisebb és nagyobb 
csoportok érdeklődésére 
és /vagy közönyére 
tekintettel.. 

        
2.2.5. leíró szövegek alkotása  leíró szövegek alkotása tevékeny-

ségekről (algoritmusok) 
 Segítséggel képes tevé-

kenységekről (algorit-
musokról) leíró szöveget 
alkotni. 

 Önállóan képes tevé-
kenységekről  (algorit-
musokról) leíró szöveget 
alkotni. 
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2.2.6. kiselőadás  kiselőadás gyakorlása osztály- és 

iskolatársak előtt, törekvés a 
logikus, gondolatmentes követke-
zetes megtartására 

 Képes osztálytársai előtt 
kiselőadást tartani. 
Törekszik a testbeszéd, a 
térközszabályozás, a 
szemkontaktus-tartás 
tudatos alkalmazására. 

 Képes koherens, él-
ményszerű kiselőadás 
alkotására és hiteles 
előadására osztálytársai 
előtt. 

        
III. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Tájékoztató jellegű szövegek  Tájékoztató jellegű szövegek 

alkotása 
    

        
1.1 rövidhír, hirdetés, meghívó 

írása 
 rövidhír, hirdetés, meghívó 

alkotásának gyakorlása. 
 Tud rövidhír, hirdetést, 

meghívót írni.  
 Képes rövidhírt, hirde-

tést, meghívót írni adott 
vagy szabadon választott 
témára. 

        
1.2. önéletrajz-írás  önéletrajz írásának gyakorlása  Tud önéletrajzot írni.  Tud önéletrajzot írni 

különböző címzetteket 
figyelembe véve. 

        
1.3 műelemzés  műelemzés leírása  Képes arra, hogy meg-

adott szempontok alap-
ján műelemzést írjon. Ki 
tudja fejezni a műalko-
tások keltette hangulatot, 
élményt. 

 Képes önállóan műelem-
zést, műértelmezést írni. 
Élményét, véleményét, 
értékelését ki tudja 
fejezni. 

        
2. Felhívó, emotív, kapcsolat-

teremtő típusú szövegek 
 Felhívó emotív, kapcsolatteremtő 

típusú szövegek alkotása 
    

        
2.1 a magánlevél és a hivatalos 

levél 
 a magánlevél és a hivatalos levél 

alkotásának gyakorlása 
 Tud a formai követelmé-

nyeknek megfelelő 
magán-és szabályos 
hivatalos levelet írni. 

 Tud kommunikációs 
szempontból hiteles 
magán-és szabályos 
hivatalos levelet írni 

        
2.2. üdvözlés, gratuláció  üdvözlés, gratuláció írása  Tud üdvözlő, gratuláló 

szöveget írni tetszés 
szerint választott sze-
mélynek. 

 Tud üdvözlő, gratuláló 
szöveget írni tetszés 
szerint választott és 
kijelölt személynek 
egyaránt. 

        
3. Az írott szövegek korrekció-

ja 
 Az írott szövegek korrekciója az 

alábbi szempontok szerint: 
kommunikáció (a második  
személy figyelembe vétele) 
műfaj 
nyelvhelyesség 
stilisztika 
szerkesztés 

 Az alábbi szempontokra 
tekintettel  képes írott 
szöveget korrigálni: 
kommunikáció (a máso-
dik  személy figyelembe 
vétele); 
nyelvhelyesség. 

 Az alábbi  szempontokra 
tekintettel képes írott 
szöveget korrigálni: 
kommunikáció (a máso-
dik  személy figyelembe 
vétele); 
műfaj; 
nyelvhelyesség; 
stilisztika; 
szerkesztés. 
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IV. HELYESÍRÁS  A HELYESÍRÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Problémacentrikus 

helyesírásgyakorlás 
tekintettel a típushibákra 

 Problémacentrikus 
helyesírásgyakorlás tekintettel a 
típushibákra 

 Tisztában van helyesírási 
típushibáival, s kész 
azokat önálló gyakorlás-
sal korrigálni. 

 Helyesírási és önkorrek-
ciós képessége fejlett, 
ritkán követ el helyesírá-
si hibát. 

        
2. A helyesírás egyéni korrek-

ciója a helyesírási szabály-
zat használatának gyakorlá-
sával 

 A helyesírás egyéni korrekciója a 
helyesírási szabályzat használa-
tának gyakorlásával 

 Egy-egy megadott 
helyesírási probléma 
megoldása érdekében 
tudja használni a helyes-
írási szabályzatot. 

 Tudja használni a 
helyesírási szabályzatot 
problémahelyzetei 
megoldásakor. 

        
B) NYELVÉSZET  A NYELVÉSZET TANULÁSA     
        
I. JELENTÉSTANI 

ISMERETEK 
 JELENTÉSTANI ISMERETEK 

SZERZÉSE SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSÁVAL, 
ÉRTELMEZÉSÉVEL, 
JEGYZETELÉSÉVEL 

    

        
1. A jelentés mint használati 

szabály, mint viszony, mint 
referencia, mint érték 

 A jelentés mint használati sza-
bály, mint viszony, mint referen-
cia, mint érték megismerése 

 El tudja mondani, mi-
lyen megközelítési 
módok mentén ragadják 
meg a szemantikusok a 
jelentés-problematikát. 

 El tudja mondani, mi-
lyen megközelítési 
módok mentén ragadják 
meg a szemantikusok a 
jelentés-problematikát. 
Szemantikai tárgyú 
szakszövegek olvasásá-
val és feldolgozásával 
képes a jelentésértelme-
zés különböző modelljei-
re példákat idézni. 

 
2. Jelentésfajták  Jelentésfajták felismerése     
        
2.1. denotatív jelentés  denotatív jelentés felismerése  Egy tetszés szerinti 

mondatban vagy kisebb 
szövegegységben önál-
lóan képes a denotatív 
jelentés felismerésére. 

 Egy tetszés szerinti 
mondatban vagy kisebb 
szövegegységben önál-
lóan képes a denotatív 
jelentés felismerésére. 
Önállóan képes – az  
értelmező szótárak 
szócikkeinek mint 
mintáknak az igénybe 
vételével – denotatív 
jelentések megállapításá-
ra, "feltárására". 

        
2.2. szintaktikai jelentés  szintaktikai jelentés felismerése  Egy tetszés szerinti 

mondatban vagy kisebb 
szövegegységben segít-
séggel  képes a szintak-
tikai  jelentés felismeré-
sére. 

 Egy tetszés szerinti 
mondatban vagy kisebb 
szövegegységben önál-
lóan  képes a szintaktikai  
jelentés felismerésére, a 
felismerés helyességé-
nek példákkal történő 
illusztrálására. 
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2.3. pragmatikus jelentés  pragmatikus jelentés felismerése  Egy tetszés szerinti 

mondatban vagy kisebb 
szövegegységben segít-
séggel  képes a pragma-
tikai  jelentés felismeré-
sére. 

 Egy tetszés szerinti 
mondatban vagy kisebb 
szövegegységben önál-
lóan  képes a pragmati-
kai  jelentés felismerésé-
re, a felismerés helyes-
ségének példákkal 
történő illusztrálására. 

        
2.4. konnotatív jelentés  konnotatív jelentés felismerése  Egy tetszés szerinti 

mondatban vagy kisebb 
szövegegységben segít-
séggel  képes a 
konnotatív  jelentés 
felismerésére. 

 Egy tetszés szerinti 
mondatban vagy kisebb 
szövegegységben önál-
lóan  képes a konnotatív 
jelentés felismerésére, a 
felismerés helyességé-
nek példákkal történő 
illusztrálására. 

        
2.5. lexikológiai jelentés  lexikológiai jelentés felismerése     
        
2.5.1. egyjelentésű szavak, többje-

lentésű szavak, azonos alakú 
szavak, rokonértelmű sza-
vak, ellentétes értelmű 
szavak 

 egyjelentésű szavak, többjelenté-
sű szavak, azonos alakú szavak, 
rokonértelmű szavak, ellentétes 
értelmű szavak gyűjtése a Ma-
gyar értelmező kéziszótár, vala-
mint a Magyar szinonimaszótár 
segítségével 

 Helyesen tudja használ-
ni: a többjelentésű szó, 
az egyjelentésű szó, az 
azonos alakú szó, a 
szinonima terminusokat, 
s képes az értelmező 
szótár és a szinonima-
szótár segítségével 
mindegyikre példákat 
mondani. 

 Helyesen tudja használ-
ni: a többjelentésű szó, 
az egyjelentésű szó, az 
azonos alakú szó, a 
szinonima terminusokat. 
Képes az értelmező 
szótár és a szinonima-
szótár segítségével a 
fenti jelentésféleségekre 
szójegyzékeket összeál-
lítani. 

        
2.5.2. jelentésmezők  jelentésmezők összeállítása  Egy-egy szó kapcsán tud 

néhány, az adott szó 
jelentésmezőjébe sorol-
ható szót gyűjteni. 

 Egy-egy szó kapcsán tud 
néhány, az adott szó 
jelentésmezőjébe sorol-
ható szót gyűjteni. 
Segítséggel jelentésme-
zők összeállítására tesz 
kísérletet. 

 
2.5.3. a jelentésváltozás  a jelentésváltozás: jelentésbővü-

lés, jelentésszűkülés nyomon 
követése néhány példán 

 Példákkal illusztrálva be 
tudja mutatni a jelentés-
bővülés és –szűkülés 
jelenségét. 

 Példákkal illusztrálva be 
tudja mutatni a jelentés-
bővülés és –szűkülés 
jelenségét. Képes mind a 
jelentésbővülés, mind 
pedig a jelentésszűkülés 
ma is élő tényére szó-
jegyzéket és ahhoz 
kapcsolódó értelmezése-
ket összeállítani. 

        
3. A mondatjelentés és az 

előfeltevések (a  mondatok 
explicit és implicit jelentése) 

 A mondatjelentés és az előfeltevé-
sek (a  mondatok explicit és 
implicit jelentése) tanulmányozá-
sa 

 A megfelelő kontextus 
ismeretében  mondatok 
előfeltevéseit meg tudja 
fogalmazni mindennapi 
szövegek esetében. 

 A megfelelő kontextus 
ismeretében mondatok 
előfeltevéseit meg tudja 
fogalmazni mindennapi 
szövegek  és szakszöve-
gek esetében is. 

        
II.  A STÍLUS  ISMERETEK TANULÁSA, 

ÉLMÉNYEK SZERZÉSE A 
STÍLUSRÓL, A STÍLUST 
VIZSGÁLÓ STILISZTIKÁRÓL 
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1. A képes kifejezések fajtái  A képes kifejezések fajtáinak 

áttekintése, felismerésének gya-
korlása 

 Kifejezéseket fel tud 
osztani nyelvi és nem 
nyelvi szempontok 
alapján. 

 Kifejezésmódokat értel-
mezni tud  többletjelen-
tésük alapján. 
Tud nyelvi és nem nyelvi 
kifejezésmódokat alkot-
ni. 

        
2. A szó- és a mondatalakzatok 

fajtái 
 A szó- és mondatalakzatok fajtái-

nak áttekintése, felismerésük 
gyakorlása 

 Fel tudja sorolni a szó- 
és mondatalakzatok 
fajtáit. Segítséggel képes 
azok felismerésére 
megkülönböztető jegyeik 
elkülönítése révén. 

 Fel tudja sorolni a szó- 
és mondatalakzatok 
fajtáit. Önállóan képes 
azok felismerésére 
megkülönböztető jegyeik 
elkülönítése révén. 

 
III. STÍLUSFAJTÁK ÉS 

SZÖVEGTÍPUSOK 
 STÍLUSFAJTÁK ÉS 

SZÖVEGTÍPUSOK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Az írott szövegek jellegzetes 

stílusfajtái 
 Az írott szövegek jellegzetes 

stílusfajtáinak megismerése 
    

 
1.1. a tudományos stílus  a tudományos stílus felismerésé-

nek gyakorlása 
 Felismeri a tudományos 

stílust. Segítséggel – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a tudomá-
nyos stílus egy-két 
jellemzőjét. 

 Felismeri a tudományos 
stílust. Önállóan – konk-
rét szövegen – meg tudja 
nevezni a tudományos 
stílus egy-két jellemző-
jét. Képes adott témát 
tudományos stílusban 
kifejezni vagy adott 
témájú mindennapi 
szöveget tudományos 
stílusban is megjeleníte-
ni. 

        
1.2. a hivatalos stílus  a hivatalos stílus felismerésének 

gyakorlása 
 Felismeri a hivatalos 

stílust. Segítséggel – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a hivatalos 
stílus egy-két jellemző-
jét. 

 Felismeri a hivatalos 
stílust. Önállóan – konk-
rét szövegen – meg tudja 
nevezni a hivatalos stílus 
egy-két jellemzőjét. 
Képes adott témát hivata-
los stílusban kifejezni 
vagy adott témájú min-
dennapi szöveget hivata-
los stílusban is megjele-
níteni. 

        
1.3. a publicisztikai stílus  a publicisztikus stílus felismeré-

sének gyakorlása 
 Felismeri a publicisztikai 

stílust. Segítséggel – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a 
publicisztikai stílus egy-
két jellemzőjét. 

 Felismeri a 
tpublicisztikai stílust. 
Önállóan – konkrét 
szövegen – meg tudja 
nevezni a publicisztikai 
stílus egy-két jellemző-
jét. Képes adott témát 
publicisztikai stílusban 
kifejezni vagy adott 
témájú mindennapi 
szöveget publicisztikai 
stílusban is megjeleníte-
ni. 
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1.4. a szépírói stílus  a szépírói stílus felismerésének 

gyakorlása 
 Felismeri a szépírói 

stílust. Segítséggel  – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a szépírói 
stílus egy-két jellemző-
jét. 

 Felismeri a szépírói 
stílust. Önállóan – konk-
rét szövegen – meg tudja 
nevezni a szépírói stílus 
egy-két jellemzőjét. 
Képes adott témát szép-
írói stílusban kifejezni 
vagy adott témájú min-
dennapi szöveget szép-
írói stílusban is megjele-
níteni. 

        
2. Az írott stílusok jellemzői a 

vizuális kép és a nyelvi kép 
szempontjából 

 Az írott stílusok jellemzőinek 
megismerése a vizuális kép, 
valamint a nyelvi kép szempont-
jából 

    

        
2.1. a vizuális kép 

életrehívásának eszközei: a 
tipografizálás, a sajtófotó, a 
karikatúra, az illusztráció, az 
ábrák, modellek 

 ismerkedés a vizuális kép 
életrehívásának, alkotásának 
eszközeivel; 
kísérlet önálló vizuális kép 
megteremtésére kijelölt vagy 
szabadon választott témákban 

 Segítséggel képes adott 
és/vagy szabadon válasz-
tott témára  vizuális 
képet komponálni. 

 Önállóan képes adott 
és/vagy szabadon válasz-
tott témára  vizuális 
képet komponálni. 

 
2.2. a nyelvi képek eredetiségé-

nek foka 
 az írott szövegben tettenérhető 

nyelvi képek elemzése eredetisé-
gük foka, a képélesség mértéke 
szerint 

    

        
2.2.1. köznyelvi képek  köznyelvi képek elemzése, felis-

merésük gyakorlása 
 Segítséggel felismeri és 

meg tudja nevezni az 
egyszerűbb köznyelvi 
képeket  köznyelvi 
szövegművekben. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni a 
köznyelvi képeket  
köznyelvi szövegművek-
ben. 

        
2.2.2. exmetaforák  exmetaforák elemzése, felismeré-

sük gyakorlása 
 Segítséggel felismeri és 

meg tudja nevezni az 
egyszerűbb 
exmetaforákat  köznyel-
vi, továbbá irodalmi 
szövegművekben. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni az 
exmetaforákat köznyelvi, 
továbbá irodalmi szö-
vegművekben, valamint 
képes ezek lényeges 
jegyeit felidézni, konkre-
tizálni. Képes saját 
szövegeiben exmetaforák 
"beépítésére". 

        
2.2.3. újszerű, eredeti képek  újszerű, eredeti képek elemzése, 

felismerésük gyakorlása 
 Segítséggel felismeri és 

meg tudja nevezni az 
egyszerűbb újszerű, 
eredeti képeket  köz-
nyelvi, továbbá irodalmi 
szövegművekben. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni az 
újszerű, eredeti  képeket 
köznyelvi, továbbá 
irodalmi szövegművek-
ben, valamint képes ezek 
lényeges jegyeit felidéz-
ni, konkretizálni. 
Kísérletet tesz adott vagy 
szabadon választott 
témák kifejtése során 
újszerű, eredeti képek 
alkotására. 

        
3. A beszélt szövegek jellegze-

tes stílusfajtái 
 A beszélt szövegek jellegzetes 

stílusfajtáinak felismerése 
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3.1. a társalgási stílus  a társalgási stílus felismerése  Írott és beszélt szöve-

gekben felismeri a 
társalgási stílust. Segít-
séggel – konkrét szöve-
gen – meg tudja nevezni 
a társalgási stílus egy-két 
jellemzőjét. 

 Írott és beszélt szövegen 
felismeri a társalgási 
stílust. Önállóan – konk-
rét szövegen – meg tudja 
nevezni a társalgási stílus 
egy-két jellemzőjét. 
Képes adott témát társal-
gási stílusban kifejezni, 
illetve tudományosnak 
tűnő témát társalgási 
stílusban megjeleníteni. 

        
3.2. a szónoki, előadói stílus  a szónoki, előadói stílus felisme-

rése 
 Írott és beszélt szöve-

gekben felismeri a 
szónoki, előadói stílust. 
Segítséggel – konkrét 
szövegen – meg tudja 
nevezni a szónoki, 
előadói stílus egy-két 
jellemzőjét. Ugyancsak 
segítséggel képes egy 
adott vagy szabadon 
választott témát szónoki 
stílusban kifejezni osz-
tálytársai körében. 

 Írott és beszélt szöve-
gekben felismeri a 
szónoki, előadói stílust. 
Önállóan – konkrét 
szövegen – meg tudja 
nevezni a szónoki, 
előadói stílus egy-két 
jellemzőjét. Ugyancsak 
önállóan képes egy adott 
vagy szabadon választott 
témát szónoki stílusban 
kifejezni osztálytársai 
vagy nagyobb létszámú 
csoportok előtt is.  

 
4. A beszélt stílus 

akusztikumának jellegzetes-
ségei 

 Ismeretek tanulása, élmények 
szerzése a beszélt stílus 
akusztikumának néhány jellegze-
tességéről 

    

 
4.1. a regionális köznyelv  a regionális köznyelv vagy 

nyelvjárásias színezetű beszéd 
megfigyelése az előadói, illetve a 
társalgási stílusban 

 Valóságban elhangzó 
vagy magnón rögzített 
szöveg alapján – segít-
séggel – képes a 
nyelvjárásias színezetű 
beszéd (előadói-szónoki, 
társalgási)  jellemző 
jegyeinek felsorolására. 

 Valóságban elhangzó 
vagy magnón rögzített 
szöveg alapján önállóan  
képes a nyelvjárásias 
színezetű beszéd (elő-
adói-szónoki, társalgási)  
jellemző jegyeinek 
felsorolására. 

        
4.2. az írott szöveg megszólalta-

tásakor keletkező 
akusztikum 

 az írott szöveg megszólaltatása-
kor keletkező akusztikum szöveg-
fonetikai jellemzőinek megfigye-
lése mechanikus felolvasás, értő 
tolmácsolás, “túljátszás” esetén 

 Segítséggel képes egy 
tetszés szerinti írott 
szöveg megszólaltatása-
kor keletkező 
akusztikum szövegfone-
tikai jegyeinek össze-
gyűjtésére. Ezen jegyek 
alapján jellemezni képes 
a "megszólaltatás" 
lehetséges változatait. 

 Önállóan képes egy 
tetszés szerinti írott 
szöveg megszólaltatása-
kor keletkező 
akusztikum szövegfone-
tikai jegyeinek össze-
gyűjtésére. Ezen jegyek 
alapján jellemezni képes 
a "megszólaltatás" 
lehetséges változatait. 

        
4.3. a beszédet hivatásszerűen 

használók beszédsajátossá-
gai 

 a riporteri, műsorvezetői beszéd 
akusztikuma szövegfonetikai 
jellemzőinek megfigyelése 

 Segítséggel képes a 
riporteri, műsorvezetői 
szöveg megszólaltatása-
kor keletkező 
akusztikum szövegfone-
tikai jegyeinek össze-
gyűjtésére. Ezen jegyek 
alapján jellemezni képes 
a "megszólaltatás" 
lehetséges változatait. 

 Önállóan képes a riporte-
ri, műsorvezetői szöveg 
megszólaltatásakor 
keletkező akusztikum 
szövegfonetikai jegyei-
nek összegyűjtésére. 
Ezen jegyek alapján 
jellemezni képes a 
"megszólaltatás" lehetsé-
ges változatait. 
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4.4. riportalanyok, nyilatkozók, 

szakértők beszéde 
 riportalanyok, nyilatkozók, 

szakértők beszédének megfigye-
lése 

 Segítséggel képes a 
riportalanyok, nyilatko-
zók, szakértők szövegé-
nek megszólaltatásakor 
keletkező akusztikum 
szövegfonetikai jegyei-
nek összegyűjtésére. 
Ezen jegyek alapján 
jellemezni képes a 
"megszólaltatás" lehetsé-
ges változatait. 

 Önállóan  képes a riport-
alanyok, nyilatkozók, 
szakértők szövegének 
megszólaltatásakor 
keletkező akusztikum 
szövegfonetikai jegyei-
nek összegyűjtésére. 
Ezen jegyek alapján 
jellemezni képes a 
"megszólaltatás" lehetsé-
ges változatait. 

        
IV. STILISZTIKA ÉS 

STÍLUSTÖRTÉNET 
 STILISZTIKA ÉS 

STÍLUSTÖRTÉNET 
    

        
1. A magyar stílusfejlődés 

korszakai 
 Tájékozódás a magyar stílusfej-

lődés jellegzetes korszakairól 
    

        
1.1.    
 

az irodalmi írásbeliség 
kialakulásától Kazinczy 
stílusreformjáig 

 
tájékozódás a stílusfejlődésről az 
irodalmi írásbeliség kialakulásá-
tól Kazinczy stílusreformjáig 

 
Fel tudja sorolni a stílus-
történet korszakait az 
irodalmi írásbeliség 
kialakulásától Kazinczy 
és követőinek stílusre-
formjáig. Segítséggel 
képes a fenti stílustörté-
neti korszakot reprezen-
táló egy-egy szövegen az 
adott stílustörténeti 
korszak jellemző stilisz-
tikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 
Fel tudja sorolni a stílus-
történet korszakait az 
irodalmi írásbeliség 
kialakulásától Kazinczy 
és követőinek stílusre-
formjáig. Önállóan képes 
a fenti stílustörténeti 
korszakot reprezentáló 
egy-egy szövegen az 
adott stílustörténeti 
korszak jellemző stilisz-
tikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustörténeti 
korszak nyelvi jellem-
zőinek felhasználásával. 

        
1.2. az irodalmi írásbeliség 

Kazinczy reformjától Petőfi 
és Arany népies stílusforra-
dalmáig 

 tájékozódás a stílusfejlődésről 
Kazinczy reformjától Petőfi és 
Arany népies stílusforradalmáig 

 Fel tudja sorolni a stílus-
történet korszakait az 
irodalmi írásbeliség 
kialakulásától Kazinczy 
és követőinek stílusre-
formjáig. Segítséggel 
képes a fenti stílustörté-
neti korszakot reprezen-
táló egy-egy szövegen az 
adott stílustörténeti 
korszak jellemző stilisz-
tikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a stílus-
történet korszakait az 
irodalmi írásbeliség 
kialakulásától Kazinczy 
és követőinek stílusre-
formjáig. Önállóan képes 
a fenti stílustörténeti 
korszakot reprezentáló 
egy-egy szövegen az 
adott stílustörténeti 
korszak jellemző stilisz-
tikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. Kísérle-
tet tesz egy-egy adott 
téma kifejezésére a 
nevezett stílustörténeti 
korszak nyelvi jellem-
zőinek felhasználásával. 
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1.3. az irodalmi írásbeliség 

Petőfi és Arany népies 
stílusforradalmától a Nyugat 
stílusújításáig 

 tájékozódás a stílusfejlődésről 
Petőfi és Arany népies stílusfor-
radalmától a Nyugat stílusújí-
tásáig 

 Fel tudja sorolni a stílus-
történet korszakait Petőfi 
és Arany népies stílus-
forradalmától a Nyugat 
stílusújításáig. Segítség-
gel képes a fenti stílus-
történeti korszakot 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott stílus-
történeti korszak jellem-
ző stilisztikai, grammati-
kai, lexikológiai jegyei-
nek összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a stílus-
történet korszakait Petőfi 
és Arany népies stílus-
forradalmától a Nyugat 
stílusújításáig. Önállóan 
képes a fenti stílustörté-
neti korszakot reprezen-
táló egy-egy szövegen az 
adott stílustörténeti 
korszak jellemző stilisz-
tikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. Kísérle-
tet tesz egy-egy adott 
téma kifejezésére a 
nevezett stílustörténeti 
korszak nyelvi jellem-
zőinek felhasználásával. 

        
1.4. az irodalmi írásbeliség a 

Nyugat újításától napjainkig 
 tájékozódás a stílusfejlődésről  a 

Nyugat újításától napjainkig 
 Fel tudja sorolni a stílus-

történet korszakait a 
Nyugat újításától napja-
inkig. Segítséggel képes 
a fenti stílustörténeti 
korszakot reprezentáló 
egy-egy szövegen az 
adott stílustörténeti 
korszak jellemző stilisz-
tikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a stílus-
történet korszakait a 
Nyugat újításától napja-
inkig. Önállóan  képes a 
fenti stílustörténeti 
korszakot reprezentáló 
egy-egy szövegen az 
adott stílustörténeti 
korszak jellemző stilisz-
tikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. Kísérle-
tet tesz egy-egy adott 
téma kifejezésére a 
nevezett stílustörténeti 
korszak  nyelvi jellem-
zőinek felhasználásával. 

        
2. Stílustendenciák a stílusfej-

lődési korszakokon belül 
 Stílustendenciák felismerése az 

irodalmi stílusfejlődés korsza-
kain belül 

    

        
2.1. a reneszánsz stílus  a reneszánsz stílus stílustendenci-

áinak felismerése 
 Fel tudja sorolni a rene-

szánsz stílus stílusten-
denciáinak jellemző 
jegyeit. Segítséggel 
képes a fenti stílusten-
denciát reprezentáló egy-
egy szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a rene-
szánsz stílus stílusten-
denciáinak jellemző 
jegyeit. Segítséggel 
képes a fenti stílusten-
denciát reprezentáló egy-
egy szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. Kísérle-
tet tesz egy-egy adott 
téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 
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2.2. a barokk stílus  a barokk stílus stílustendenciái-

nak felismerése 
 Fel tudja sorolni a ba-

rokk stílus stílustenden-
ciáinak jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikoló-giai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a ba-
rokk stílus stílustenden-
ciáinak jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikoló-giai jegyeinek 
összegyűjtésére. Kísérle-
tet tesz egy-egy adott 
téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
2.3. a klasszicista stílus  a klasszicista stílus stílustenden-

ciáinak felismerése 
 Fel tudja sorolni a klasz-

szicista stílus stílusten-
denciáinak jellemző 
jegyeit. Segítséggel 
képes a fenti stílusten-
denciát reprezentáló egy-
egy szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a klasz-
szicista stílus stílusten-
denciáinak jellemző 
jegyeit. Segítséggel 
képes a fenti stílusten-
denciát reprezentáló egy-
egy szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. Kísérle-
tet tesz egy-egy adott 
téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
2.4.    
 

a romantikus stílus 
 

a romantikus stílus stílustenden-
ciáinak felismerése  

Fel tudja sorolni a ro-
mantikus stílus stílusten-
denciáinak jellemző 
jegyeit. Segítséggel 
képes a fenti stílusten-
denciát reprezentáló egy-
egy szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 
Fel tudja sorolni a ro-
mantikus stílus stílusten-
denciáinak jellemző 
jegyeit. Segítséggel 
képes a fenti stílusten-
denciát reprezentáló egy-
egy szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 
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2.5. a népies stílus  a népies stílus stílustendenciáinak 

felismerése 
 Fel tudja sorolni a népies 

stílus stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. Segít-
séggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikoló-giai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a népies 
stílus stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. Segít-
séggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikoló-giai jegyeinek 
összegyűjtésére. Kísérle-
tet tesz egy-egy adott 
téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
2.6. az avantgárd stílus  az avantgárd stílus stílustendenci-

áinak felismerése 
 Fel tudja sorolni az 

avantgárd stílus stílus-
tendenciáinak jellemző 
jegyeit. Segítséggel 
képes a fenti stílusten-
denciát reprezentáló egy-
egy szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni az 
avantgárd stílus stílus-
tendenciáinak jellemző 
jegyeit. Segítséggel 
képes a fenti stílusten-
denciát reprezentáló egy-
egy szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. Kísérle-
tet tesz egy-egy adott 
téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
V. A SZÉPIRODALMI ÉS A 

TUDOMÁNYOS NYELV, 
ILLETVE STÍLUS 
LEXIKOGRÁFIAI 
FELDOLGOZÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI 

 TÁJÉKOZÓDÁS A 
SZÉPIRODALMI, VALAMINT 
A TUDOMÁNYOS NYELV, 
ILLETVE STÍLUS 
LEXIKOGRÁFIAI 
FELDOLGOZÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEIRŐL 

    

        
1. Az írói szótárak fajtái  Írói szótárak fajtáinak megisme-

rése 
 Fel tudja sorolni a Ma-

gyarországon megjelent 
írói szótárakat a szerző 
és a cím pontos megjelö-
lésével. Segítséggel 
képes az írói szótárak 
egy-egy címszavának 
olvasására, értelmezésé-
re. 

 Fel tudja sorolni a Ma-
gyarországon megjelent 
írói szótárakat a szerző 
és a cím pontos megjelö-
lésével. Önállóan képes 
az írói szótárak egy-egy 
címszavának olvasására, 
értelmezésére. Az írói 
szótár felhasználásával 
képes egy-egy író stílus-
fejlődésének, stílusváltá-
sainak jellemzésére. 

        
2. Szakszótárak  Szakszótárak megismerése  Ismer legalább három 

szakszótárat. Fel tudja 
sorolni szerzőjüket, 
címüket. Tudja, hogy 
egy-egy tantárgy tanulá-
sához milyen szakszótár 
nyújt számára segítséget. 

 Ismer legalább három 
szakszótárat. Fel tudja 
sorolni szerzőjüket, 
címüket. Tudja, hogy 
egy-egy tantárgy tanulá-
sához milyen szakszótár 
nyújt számára segítséget. 
Képes egy-egy szabadon 
választott vagy kijelölt 
témára vonatkozó, 
kisebb terjedelmű szak-
mai szöveg szakszótári 
feldolgozására. 
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Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 
HANGOS- ÉS NÉMA OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 
 

a) Képes arra, hogy az olvasott szövegek metaforikus jelentését megfogalmazza. 
b) Olvasott véleményeket, értelmezéseket össze tud hasonlítani, a közös és az eltérő sajátosságokat árnyal-

tan meg tudja fogalmazni. 
c) A szövegeken belüli és a különböző szövegeket összekötő tartalmi, gondolat, motivikus kapcsolatokat 

meg tudja fogalmazni. 
d) Felismeri a különböző olvasott szövegek domináns kommunikációs funkcióját, műnemét, műfaját, re-

konstruálni képes a szerző álláspontját és ezt indokolni is tudja a szöveg alapján. 
e) Alkalmazni tudja a skimming technikát. 
f) Alkalmazni tudja a skipping technikát. 
g) Képes arra, hogy olvasás közben megálljon és az olvasottakat személyére, személyes életére vonatkoz-

tassa, valamint a szövegek főbb gondolatait össze tudja kötni korábbi ismereteivel. 
h) Ismeri a blattoló (felkészülés nélküli) olvasás helyzetekhez kötött jellemzőit. A helyzet ismeretében 

önállóan képes – szöveghű olvasás mellett – a kommunikációs partnerre is tekintettel lenni. 
i) Képes önállóan felkészülni hibátlan felolvasásra. 

 
 
KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
 

a) Önállóan képes információkeresésre a könyvtárosok OPAC-jában. 
b) Ismeri az irodalmi lexikonokat és tudja használni azokat. Segítséggel kísérletet tesz az irodalmi lexikon 

egy-egy szócikkel való bővítésére.  
c) Ismer legalább öt szakszótárat. Fel tudja sorolni szerzőjüket, címüket. Tudja, hogy egy-egy tantárgy ta-

nulásához milyen szakszótár nyújt számára segítséget. Képes egy-egy szabadon választott vagy kijelölt 
témára vonatkozó, kisebb terjedelmű szakmai szöveg szakszótári feldolgozására. 

 
 
ÉLŐBESZÉD, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS 
 

a) Tisztában van saját helyesejtési típushibáival, képes azokat javítani. Észreveszi más helyesejtési típus-
hibáit. Kész és képes korrigáló, tökéletesítő – mások számára is hasznosítható – gyakorlatok összeállí-
tására. 

b) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megállapítani a tételmondat helyét, a részlete-
zést és a kifejtést, az ellentéteket, a felsorolásokat, a közbeékelődéseket, a párbeszédeket stb. és meg-
tervezni ezek tolmácsolását. 

c) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megtervezni a kapcsolattartás érdekében alkal-
mazott kódokat. 

d) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megtervezni a beszédszünetek helyét, a hang-
erő, tempó, a hangszínezet váltásait. 

e) Tud üdvözlő, köszöntő szövegeket alkotni, s azokat kompetensen és elegánsan elő tudja adni. 
f) Tapintatosan, tárgyszerűen tudja értékelni társai feladatmegoldását, teljesítményét, és tanácsokat tud 

adni a korrekcióra. 
g) Ismeri a vitában való közreműködés szabályait. Meg tudja tartani azokat a szabályokat, amelyek a vita 

során szükségesek. Képes vitatémák önálló megfogalmazására, viták kezdeményezésére és lefolytatásá-
ra. 
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h) Képes rögtönözve élmények, események, anekdoták elbeszélésére, azok hiteles előadására. 
i) Képes élményszerűen, koherensen epikus mű cselekményének elbeszélésére, annak hiteles előadására. 
j) Képes koherensen, élményszerűen kiselőadás alkotására és hiteles előadására osztálytársai előtt. 

 
 
ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS, HELYESÍRÁS 
 

a) Képes rövidhírt, hirdetést, meghívót írni adott vagy szabadon választott témára. 
b) Tud önéletrajzot írni különböző címzetteket figyelembe véve. 
c) Tud kommunikációs szempontból hiteles magán- és szabályos hivatalos levelet írni. 
d) Tud üdvözlő, gratuláló szöveget írni tetszés szerint választott és kijelölt személynek egyaránt. 
e) Helyesírási és önkorrekciós képessége fejlett, ritkán követ el helyesírási hibát. 
f) Tudja használni a helyesírási szabályzatot problémahelyzetei megoldásakor. 

 
 
NYELVÉSZET, KOMMUNIKÁCIÓ 
 

a) Képes kommunikációs szituációk és konfliktusok pontos, szakszerű leírására, elemzésére és értékelésé-
re. 

b) Fel tudja sorolni a nem verbális kommunikációs kódokat, s képes mimetizálni, majd értelmezni és meg-
fejteni azokat. 

c) Tudjon kifejezésmódokat értelmezni többletjelentésük alapján. 
d) Tudja felismerni és megnevezni az egyszerűbb stilisztikai formákat köznyelvi, továbbá irodalmi szö-

vegművekben: a képes kifejezések fajtáit: hasonlat, költői (festői) jelző; az ismert szóképek (trópusok), 
másképpen névátvitelek közül: metafora, allegória, megszemélyesítés, szimbólum, szinesztézia, metoní-
mia, szinekdoché; a szó- és mondatalakzatok fajtái közül: ismétlés, halmozás, fokozás, ellentét, felkiál-
tás, kérdés, megszólítás, párhuzam, szokatlan/fordított szórend, elhallgatás/félbeszakítás, irónia, gúny, 
érzelmileg színező szavak/kifejezések.  

e) A nyelvi kommunikáció legfontosabb stílusfajtáit: az írásos: szépirodalmi, tudományos, publicisztikai, 
hivatalos, levélstílus; a szóbeli: társalgási, szónoki, előadói stílust tudja alkalmazni önállóan szerkesztett 
szövegművekben.  

f) Tudja elkülöníteni a stílustörténet alapvető korszakait: az irodalmi írásbeliség kialakulásától Kazinczy és 
követőinek stílusreformjáig; Kazinczy és követői stílusreformjától Petőfi és Arany népies stílusváltásá-
ig.; Petőfi és Arany népies stílusváltásától a Nyugat stílusújításáig; a Nyugat stílusújításától napjainkig, 
továbbá tudjon megnevezni néhány stílusfejlődési tendenciát.  

g) Egybe tudja vetni hasonlóságok és különbségek alapján az írói szótárakat. 
h) Tudjon szerkeszteni 3-4 rövidebb-hosszabb stílusparódiát a mindennapi életből vett helyzet, továbbá 

személy ábrázolására.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 

Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében az olvasás, művelődés tanulásának célja, hogy fejlessze a 
tanulók néma értő szakszövegolvasási képességét, amelyet megnövekedett, önálló tanulási teendőik teljesítése 
során alkalmazni képesek. Az élőbeszéd gyakorlása biztosítja, hogy a tanulók beszédtechnikai, szövegalkotási és 
kommunikációs, illetve pragmatikai képességei tökéletesedjenek, amely segíti önérvényesítésüket, egyéni bol-
dogulásukat a mindennapi-magánéleti, a nyilvános-közéleti helyzetekben. A fogalmazás gyakoroltatásának cél-
ja, hogy a tanulók írásos kommunikációs szituációkban hatékonyan ki tudják fejezni önmagukat; ez segíti őket a 
mindennapi helyzetek megoldásában, az iskolai tantárgyi tanulás írásbeli szövegalkotást tételező feladatainak 
kivitelezésében. A helyesírás gyakorlása lehetőséget biztosít a tanulók tipikus helyesírási hibáinak feltárására, a 
típushibák tudatosítására; a tudatosulás a korrekciót teszi hatékonnyá. A kommunikációról tanult ismeretek 
aktualizáló felidézése azt a célt szolgálja, hogy a tanulók a szakszavakat egyértelműen használják a konkrét 
feladathelyzetekben, s hogy a tanulók a kommunikációról szerzett ismereteiket strukturálni tudják. A szöveg 
fogalmának tanulása fejleszti a tanulók definiáló képességét, gyakoroltatja velük a definícióalkotás műveletét. A 
szöveg típusainak tanulása lehetővé teszi a szövegről tanultak felidézését, kiegészítését és rendszerezését. A 
szöveg szerkezetének tanulása fejleszti a tanulók szövegszerkesztő- elemző és szöveget szerkesztő, korrigáló 
képességét a különböző műfajok tanulása (elemzése, alkotása, során.) A koherencia tanulása azt a célt szolgálja, 
hogy a tanulók eddig megszerzett ismereteiket rendszerbe foglalják és tovább finomítsák, bővítsék, ezáltal fej-
lesszék szövegalkotó és korrigáló képességüket. 
Az általános nyelvészeti témájú szakszövegek tanulása bevezeti a tanulókat az általános nyelvészeti témák ta-
nulmányozásába, amely segítheti a nyelvről való elméleti gondolkodásuk megalapozását. A dialektológiai és 
nyelvszociológiai témájú szakszövegek olvasása, elemzése a tanulók szakszövegolvasó és -értő képességét fej-
leszti. Tudatosítja, hogy a nyelv (minden nyelv) változatok sokaságában létezik, s a változatok szinkronikus 
lejegyzéstechnikákkal megragadhatók. Mindezek a tanulók nyelvhasználattal összefüggő reflektív képességét, 
toleranciáját erősíthetik. Az írás- és helyesírástörténeti témájú szakszövegek olvasásának, értelmezésének tanu-
lása fejleszti a tanulók szakszövegolvasó és -értő képességét, és biztosítja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek 
a magyar írásbeliség és annak normatív szabályozása történetében. A korábbi évfolyamokon tanult alaktani, 
szófajtani, szószerkezettani, mondattani tudnivalók ismétlésének célja a tanulók bevezetése az alkalmazott nyel-
vészeti gondolkodás szemléletmódjába, továbbá annak beláttatása, hogy a magyar nyelv fejlődésében nyelvvál-
tozatok kialakulásában a spontán fejlődés mellett a beavatkozó „normaadó” nyelvművelésnek szerepe van, sze-
repe lehet. A grammatikai viszonyok kifejezési módjai felismerésének célja a tanulók beavatása a komparatív 
nyelvszemléletbe az általa elsajátított magyar  nyelvészeti ismeretek és a tanult idegen nyelvek alaktani, mondat-
tani sajátosságait leíró ismereteik felidéztetésével és aktualizáltatásával.  
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TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
A) KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
I. OLVASÁS, MŰVELŐDÉS  AZ OLVASÁS, MŰVELŐDÉS 

TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    

        
1. A néma értő olvasás gyakor-

lása, gyorsolvasási techni-
kák alkalmazása 

 A néma értő olvasás gyakorlása a 
gyorsolvasási technikák alkalma-
zásával irodalomtörténeti, bio-
gráfiai, nyelvészet témájú szöve-
geken 

    

        
1.1. szókincsfejlesztés  szókincsfejlesztés  Ismeri a szókincsfejlesz-

tés gyakorlatrendszerét, 
önállóan tudja fejleszteni 
szókincsét. 

 Tud szókincsfejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
1.2. skimming technika  skimming technika alkalmazása  Ismeri a skimming 

technika sajátosságait, 
lépéseit. 

 Alkalmazni tudja a 
skimming technikát. 

        
1.3. skipping technika  skipping technika alkalmazása  Ismeri a skipping tech-

nika sajátosságait, 
lépéseit. 

 Alkalmazni tudja a 
skipping technikát. 

        
2. A blattoló (felkészülés 

nélküli) olvasás 
 A blattoló (felkészülés nélküli) 

olvasás gyakorlása 
 Ismeri a blattoló (felké-

szülés nélküli) olvasás 
helyzetekhez kötött 
jellemzőit. A helyzet 
ismeretében – segítség-
gel – képes – szöveghű 
olvasás mellett – a 
kommunikációs partner-
re is tekintettel lenni. 

 Ismeri a blattoló (felké-
szülés nélküli) olvasás 
helyzetekhez kötött 
jellemzőit. A helyzet 
ismeretében önállóan  
képes – szöveghű olva-
sás mellett – a kommu-
nikációs partnerre is 
tekintettel lenni. 

        
3. A felolvasás  A felolvasás gyakorlása  Segítséggel képes felké-

szülni a hibátlan felolva-
sásra. 

 Képes önállóan felké-
szülni hibátlan felolva-
sásra. 

        
4. Könyvtárhasználat  Könyvtárhasználat gyakorlása     
        
4.1. irodalmi lexikonok  irodalmi lexikonok megismerése 

és használata 
 Ismeri az irodalmi 

lexikonokat és tudja 
használni azokat. 

 Ismeri az irodalmi 
lexikonokat és tudja 
használni azokat. Segít-
séggel kísérletet tesz az 
irodalmi lexikon egy-egy 
szócikkel való bővítésé-
re. 
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4.2. szótárak, szakszótárak  szótárak, szakszótárak megisme-

rése és használata 
 Ismer legalább négy 

szakszótárat. Fel tudja 
sorolni szerzőjüket, 
címüket. Tudja, hogy 
egy-egy tantárgy tanulá-
sához milyen szakszótár 
nyújt számára segítséget. 

 Ismer legalább öt szak-
szótárat. Fel tudja sorol-
ni szerzőjüket, címüket. 
Tudja, hogy egy-egy 
tantárgy tanulásához 
milyen szakszótár nyújt 
számára segítséget. 
Képes egy-egy szabadon 
választott vagy kijelölt 
témára vonatkozó, 
kisebb terjedelmű szak-
mai szöveg szakszótári 
feldolgozására. 

        
4.3. témabibliográfiák  témabibliográfiák összeállítása  Ismer, címszerűen fel 

tud sorolni és ismertetni 
három témabibliográfiát. 

 Ismer, címszerűen fel 
tud sorolni és ismertetni 
három témabibliográfiát. 
Tud témabibliográfiát 
összeállítani. 

        
4.4. nyelvészeti, irodalomtudo-

mányi, irodalmi folyóiratok 
 nyelvészeti, irodalomtudományi, 

irodalmi folyóiratok alkalman-
kénti olvasása 

 Segítséggel képes nyel-
vészeti, irodalomtudo-
mányi és irodalmi folyó-
iratokban tájékozódni, 
egy-egy témához  
megfelelő cikket, tanul-
mányt megtalálni. 

 Segítséggel képes nyel-
vészeti, irodalomtudo-
mányi és irodalmi folyó-
iratokban tájékozódni, 
egy-egy témához  
megfelelő cikket, tanul-
mányt megtalálni. 
Szokásává válik  a 
nyelvészeti, irodalomtu-
dományi és irodalmi 
folyóiratokban való 
alkalmi tájékozódás. 

        
4.5. nyelvészeti, irodalomtudo-

mányi szakkönyvek és 
ismeretterjesztő könyvek 

 nyelvészeti, irodalomtudományi 
szakkönyvek és ismeretterjesztő 
könyvek alkalmankénti olvasása 

 Segítséggel képes nyel-
vészeti, irodalomtudo-
mányi szak- és ismeret-
terjesztő könyvekben 
tájékozódni, egy-egy 
témához megfelelő 
fejezetet megtalálni, 
kiválasztani. 

 Segítséggel képes nyel-
vészeti, irodalomtudo-
mányi szak- és ismeret-
terjesztő könyvekben 
tájékozódni, egy-egy 
témához megfelelő 
fejezetet megtalálni, 
kiválasztani. Szokásává 
válik a nyelvészeti, 
irodalomtudományi 
szakkönyvekben és 
ismeretterjesztő köny-
vekben való alkalmi 
tájékozódás. 

        
II. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás     
        
1.1. helyesejtési típushibák  helyesejtési típushibák korrekció-

ja: 
helytelen beszédlégzés, henye 
artikuláció, “zárt fogsorral”, 
mozdulatlan ajkakkal való be-
széd; 
leppegés, pattogás; 
a hangsúlyviszonyok figyelmen 
kívül hagyása; 
monoton (“dallamtalan”) beszéd 

 Tisztában van saját 
helyesejtési típushibái-
val, képes azokat javíta-
ni. 

 Tisztában van saját 
helyesejtési típushibái-
val, képes azokat javíta-
ni. Észreveszi más 
helyesejtési típushibáit. 
Kész és képes korrigáló, 
tökéletesítő – mások 
számára is hasznosítható 
– gyakorlatok összeállí-
tására. 
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1.2. felolvasás  a felolvasás gyakorlása     
        
1.2.1. a felolvasásra szánt szöve-

gek elemzése (a tételmondat 
helye, részletezés és kifejtés, 
ellentétek, felsorolások, 
közbeékelődések, párbeszéd 
stb.) 

 a felolvasásra szánt szövegek 
elemzése (a tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, közbeékelődések, 
párbeszéd stb.) 

 A felkészülés során 
segítséggel képes meg-
tervezni a tételmondat 
helyét, a részletezést és a 
kifejtést, az ellentéteket, 
a felsorolásokat, a 
közbeékelődéseket, a 
párbeszédeket stb. 

 A felkészülés során 
képes önállóan megter-
vezni a tételmondat 
helyét, a részletezést és a 
kifejtést, az ellentéteket, 
a felsorolásokat, a 
közbeékelődéseket, a 
párbeszédeket stb. 

        
1.2.2. a felolvasás megtervezése 

(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 a felolvasás megtervezése a 
hallgatósággal való kapcsolattar-
tás szempontjából (vokális kód, 
tekintetváltás, mimika, gesztusok)

 A felkészülés során 
segítséggel képes meg-
tervezni a kapcsolattartás 
érdekében alkalmazott 
kódokat. 

 A felkészülés során 
képes önállóan megter-
vezni a kapcsolattartás 
érdekében alkalmazott 
kódokat. 

        
1.2.3. beszédszünetek, hangerő, 

tempó, hangszínezet 
 a beszédszünetek, a hangerő, a 

tempó, a hangszínezet megterve-
zése a szövegekben 

 A felkészülés során 
segítséggel képes meg-
tervezni a beszédszüne-
teket. 

 A felkészülés során 
képes önállóan megter-
vezni a beszédszünete-
ket. 

 
1.3. vers- és prózamondás  vers- és prózamondás a 

helyesejtési normák megtartásá-
val 

 Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. 
Elő tudja adni a követ-
kező műveket: 

József Attila: A Du-
nánál (részletek); Óda 
(részletek); Reménytele-
nül 

Radnóti Miklós: 
Levél a hitveshez 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; Négyso-
ros 
Nagy László: Ki viszi át 
a szerelmet? 

 Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. Mások számára 
élményt nyújtó előadásra 
képes. Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Szabó Lőrinc: Sem-
miért egészen 

József Attila: A Du-
nánál; Óda; Reményte-
lenül 

Radnóti Miklós: Le-
vél a hitveshez; Erőlte-
tett menet 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; Négyso-
ros 

Nagy László: Ki vi-
szi át a szerelmet? 
Weöres Sándor: Hetedik 
szimfónia (részletek). 

        
1.4. vers- és prózamondás 

értékelése 
 a vers- és prózamondás értékelése 

a szöveg üzenetének “tolmácsolá-
sa” szempontjából 

 Egy-egy megadott 
helyesejtési vagy kom-
munikációs szempontból 
értékelni tudja társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben tanúsí-
tott viselkedését. 

 Helyesejtési és kommu-
nikációs szempontból 
értékelni tudja saját és 
társai előadását, és 
értékelő kijelentéseket 
tud tenni annak hiteles-
ségéről. 

        
2. A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
 A szóbeli szövegalkotás és szö-

vegreprodukálás 
    

        
2.1. kapcsolatteremtés, kapcso-

lattartás, vendégek fogadá-
sa, üdvözlése, köszöntése 

 a kapcsolatteremtés, kapcsolattar-
tás tanulása, vendégek fogadása, 
üdvözlése, köszöntése, tekintettel 
az illem “előírásaira” 

 Üdvözlő, köszöntő 
szövegeket tud alkotni, s 
azokat illemtudóan elő 
tudja adni. 

 Üdvözlő, köszöntő 
szövegeket tud alkotni, s 
azokat kompetensen és 
elegánsan elő tudja adni. 

        
2.2. véleménynyilvánítás  a véleménynyilvánítás tanulása     
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2.2.1. értékelés  az értékelés gyakorlása  Tapintatosan tudja 

értékelni társai feladat-
megoldását, teljesítmé-
nyét. 

 Tapintatosan, tárgysze-
rűen tudja értékelni 
társai feladatmegoldását, 
teljesítményét, és  taná-
csokat tud adni a korrek-
cióra. 

        
2.2.2. vita  a vita (vitaindítás, érvelés, indok-

lás, cáfolás) gyakorlása 
 Ismeri a vitában való 

közreműködés szabá-
lyait. 

 Ismeri a vitában való 
közreműködés szabálya-
it. Meg tudja tartani 
azokat a szabályokat, 
amelyek a vita során 
szükségesek. Képe 
vitatémák önálló megfo-
galmazására, viták 
kezdeményezésére és 
lefolytatására. 

        
2.3. tájékoztató-ábrázoló szöve-

gek 
 tájékoztató-ábrázoló szövegek 

alkotásának tanulása 
    

        
2.3.1. szakszövegek reprodukálása  szakszövegek reprodukálásának 

gyakorlása 
 Képes szakszövegek 

reprodukálására. 
 Képes szakszövegek 

koherens reprodukálásá-
ra kisebb és nagyobb 
csoportok érdeklődésére 
és/vagy közönyére 
tekintettel. 

        
        
2.3.2. félreproduktív szövegek 

alkotása 
 félreproduktív szövegek alkotása 

(szakszövegek) 
 Képes félreproduktív 

szövegek alkotására. 
 Képes félreproduktív 

szövegek koherens 
reprodukálására kisebb 
és nagyobb csoportok 
érdeklődésére és/vagy 
közönyére tekintettel. 

        
2.3.3. leíró szövegek alkotása  leíró szövegek alkotása tevékeny-

ségekről (algoritmusok) 
 Segítséggel képes tevé-

kenységekről (algorit-
musokról) leíró szöveget 
alkotni. 

 Önállóan képes tevé-
kenységekről  (algorit-
musokról) leíró szöveget 
alkotni. 

        
2.3.4. kiselőadás  kiselőadás gyakorlása osztály- és 

iskolatársak előtt 
 Képes osztálytársai előtt 

kiselőadást tartani. 
 Képes koherens, él-

ményszerű kiselőadás 
alkotására és hiteles 
előadására osztálytársai 
előtt. 

 
III. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Tájékoztató jellegű szövegek  Tájékoztató jellegű szövegek 

alkotása 
    

        
1.1. műelemzés  műelemzés írása  Képes arra, hogy meg-

adott szempontok alap-
ján műelemzést írjon. 

 Képes önállóan műelem-
zést, műértelmezést írni. 

        
1.2. recenzió  recenzió készítése  Tud recenziót készíteni 

tetszés szerint választott 
irodalmi, irodalomtudo-
mányi és nyelvészeti 
témájú könyvről.. 

 Tud recenziót készíteni 
tetszés szerint választott 
és/vagy kijelölt irodalmi, 
irodalomtudományi és 
nyelvészeti témájú 
könyvről.. 

        
1.3. esszé  esszé írása  Segítséggel képes rövid 

lélegzetű esszé írására. 
 Képes önállóan esszét 

írni. 
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2. Felhívó, emotív, kapcsolat-

teremtő típusú szövegek 
 Felhívó, emotív, kapcsolatteremtő 

típusú szövegek alkotása 
    

        
2.1. pályázat,   pályázat írása  Tud a formai követelmé-

nyeknek megfelelő 
pályázatot írni. 

 Tud kommunikációs és 
formai szempontból 
hiteles pályázatot írni. 

        
3. Az írott szövegek korrek-

ciója 
 Az írott szövegek korrekciója az 

alábbi szempontok szerint: 
kommunikáció (a 2. személy 
figyelembe vétele); műfaj; nyelv-
helyesség; stilisztika; szerkesztés 

 Mások és saját szöve-
geiben a hibák megne-
vezése után képes azok 
önálló javításra. 

 Mások és saját szöve-
geiben a hibákat megfe-
lelően tudja tipizálni és 
javítani. 

 
B) NYELVÉSZET  A NYELVÉSZET TANULÁSA     
        
I. A SZÖVEG FOGALMA  A SZÖVEG FOGALMÁNAK 

TANULÁSA 
 Ismeri és kis segítséggel 

fel tudja idézni a szöveg 
fogalmának jelentését. 

 Ismeri és pontosan fel 
tudja idézni a szöveg 
fogalmának jelentését. 

        
II. A SZÖVEG TÍPUSAI  A SZÖVEG TÍPUSAINAK 

MEGISMERÉSE 
    

        
1. Szövegtípusok a realizáló-

dás alapján 
 Szövegtípusok megismerése a 

realizálódás alapján 
    

        
1.1. írott szöveg  írott szöveg felismerése és elem-

zése 
 Felismeri az írott szöve-

geket. Jellemezni tudja 
ezeket a szöveg elemzé-
se révén. 

 Felismeri a szövegtípu-
sokat a címzetthez való 
eljutás szempontjából. 

        
1.2. beszélt szöveg  beszélt szöveg felismerése, 

elemzése 
 Felismeri a beszélt 

szövegeket. Jellemezni 
tudja ezeket a szöveg 
elemzése révén. 

 Felismeri a szövegtípu-
sokat a címzetthez való 
eljutás szempontjából.  
Felismeri a beszélt 
szöveg fajtáit: a spontán 
szöveget, a 
félreproduktív szöveget 
és a  produktív szöveget. 

        
2. Szövegtípusok a közlő 

szándéka alapján 
 Szövegtípusok megismerése a 

közlő szándéka alapján 
    

        
2.1. tartalomközpontú szöveg  tartalomközpontú szöveg felisme-

rése, alkotásának gyakorlása 
 Felismeri a tartalomköz-

pontú szöveget. Segít-
séggel tud ilyet alkotni. 

 Felismeri a beszélő 
szándéka szerint tipizált 
szövegfajtákat. Tud 
tartalomközpontú szöve-
get alkotni. 

        
2.2. formaközpontú szöveg  formaközpontú szöveg felismeré-

se, alkotásának gyakorlása 
 Felismeri a formaköz-

pontú szöveget. Segít-
séggel tud ilyet alkotni. 

 Felismeri a beszélő 
szándéka szerint tipizált 
szövegfajtákat. Tud 
formaközpontú szöveget 
alkotni. 

        
2.3. felhívásközpontú szöveg  felhívásközpontú szöveg felisme-

rése, alkotásának gyakorlása 
 Felismeri a felhívásköz-

pontú szöveget. Segít-
séggel tud ilyet alkotni. 

 Felismeri a beszélő 
szándéka szerint tipizált 
szövegfajtákat. Tud 
felhívásközpontú szöve-
get alkotni. 
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3. Szövegtípusok műfajiság 

szerint 
 Szövegtípusok megismerése a 

műfajiság szerint 
    

        
3.1. kötött szöveg  kötött szöveg felismerésének 

gyakorlása 
 Segítséggel felismeri a 

kötött műfajú szövege-
ket. 

 Felismeri a kötött műfajú 
szövegeket. 

        
3.2. részlegesen kötött szöveg  részlegesen kötött szöveg felis-

merésének gyakorlása 
 Segítséggel felismeri a 

részlegesen kötött műfa-
jú szövegeket. 

 Felismeri a részlegesen 
kötött műfajú szövege-
ket. 

        
3.3. kötetlen szöveg  kötetlen szöveg felismerésének 

gyakorlása 
 Segítséggel felismeri a 

kötetlen műfajú szöve-
geket. 

 Felismeri a kötetlen 
műfajú szövegeket. 

        
4. Szövegtípusok a szerzőség 

alapján 
 Szövegtípusok megismerése a 

szerzőség alapján 
    

        
4.1. ismert szerzőjű  ismert szerzőjű szöveg felismeré-

sének gyakorlása 
 Felismeri az ismert 

szerzőjű szövegeket. 
 Felismeri az ismert 

szerzőjű szövegeket.  
 
4.2. ismeretlen szerzőjű  ismeretlen szerzőjű szöveg 

felismerésének gyakorlása 
 Felismeri az ismeretlen 

szerzőjű szövegeket. 
 Felismeri az ismeretlen 

szerzőjű szövegeket. 
Szövegeiben jelöli 
ezeket tagolással. 

        
4.3. egy szerzőjű  egy szerzőjű szöveg felismerésé-

nek gyakorlása 
 Segítséggel felismeri az 

egy szerzőjű szöveget. 
 Felismeri az egy szerző-

jű szövegeket. Szövege-
iben jelöli ezeket tago-
lással. 

        
4.4. több szerzőjű  több szerzőjű szöveg felismeré-

sének gyakorlása 
 Segítséggel felismeri a 

több szerzőjű szöveget. 
 Felismeri a több szerzőjű 

szövegeket. Szövegeiben 
jelöli ezeket tagolással. 

        
III. A SZÖVEG SZERKEZETE  A SZÖVEG SZERKEZETÉNEK 

ELEMZÉSE 
    

        
1. Makroszerkezet: 

bevezetés, 
tárgyalás, 
befejezés 

 A makroszerkezet elemzése 
 

 Tagolással tudja jelölni a 
szöveg makroszerkezeti 
egységeit saját szövegei-
ben. 

 Jellemezni tudja az 
egyes szövegtípusokat a 
szövegelemzés felhasz-
nálásával. Szövegalkotá-
sa során alkalmazni 
képes szövegtani ismere-
teit. 

        
2. Mikroszerkezet  A mikroszerkezet elemzése     
        
2.1. mondatszöveg  mondatszöveg felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel felismeri a 

mondatszöveget. 
 Felismeri a mondatszö-

veget. Ezt legfeljebb 
egy-két hibával jelölni 
tudja a szövegrészletek-
ben. 

        
2.2. mondattömbök  mondattömbök felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel felismeri a 

mondattömböket. 
 Jelölni tudja a szöveg-

részletekben a mondat-
tömböket. 

        
2.3. bekezdés  bekezdés felismerése, jelölése     
        
2.3.1. tételmondat  a tételmondat felismerése, jelölé-

se 
 Segítséggel jelölni tudja 

a szövegrészletekben a 
tételmondatokat. 

 Jelölni tudja a szöveg-
részletekben a tételmon-
datokat. 



 
 
 
 
1860 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 
 
        
2.3.2. szabad mondat  a szabad mondat felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

a szövegekben a szabad 
mondatokat. 

 Felismeri a szabad 
mondatokat. Ezeket 
legfeljebb egy-két 
hibával jelölni tudja a 
szövegrészletekben. 

        
2.3.3. mondategység  a mondategység felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

a szövegekben a mon-
dategységeket. 

 Felismeri a mondategy-
séget. Ezt legfeljebb 
egy-két hibával jelölni 
tudja a szövegrészletek-
ben. 

        
2.3.4. mondategész  a mondategész felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

a szövegekben a 
mondategészt. 

 Felismeri a 
mondategészt. Ezt 
legfeljebb egy-két 
hibával jelölni tudja a 
szövegrészletekben. 

        
2.3.5. csonkított mondat  a csonkított mondat felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel felismeri a 

csonkított mondatot. 
 Felismeri a csonkított 

mondatot. 
        
2.3.6. a mondatok kapcsolódása  a mondatok kapcsolódásának 

megfigyelése, elemzése 
 Segítséggel elemezni 

képes a mondatok 
kapcsolódását. 

 Önállóan képes elemezni 
a mondatok kapcsolódá-
sát. 

        
2.3.7. a mondatok sorrendje  a mondatok sorrendje megfigye-

lése, elemzése 
 Segítséggel elemezni 

képes a mondatok 
sorrendjét. 

 Önállóan képes elemezni 
a mondatok sorrendjét. 

        
2.3.8. a globális kohézió  a globális kohézió megfigyelése, 

elemzése 
 Segítséggel elemezni 

képes a globális kohézi-
ót. 

 Önállóan képes elemezni 
a globális kohéziót. 

        
2.4. jelenet, felvonás, versszak, 

fejezet 
 jelenet, felvonás, versszak, feje-

zet megfigyelése, elemzése 
 Segítséggel felismeri a 

jelenetet, a felvonást, a 
versszakot és a fejezetet. 

 Önállóan felismeri  és 
meg tudja nevezni a 
jelenetet, a felvonást, a 
versszakot és a fejezetet. 

        
IV. A KOHERENCIA  A KOHERENCIA 

MEGISMERÉSE 
    

        
1. A szövegkoherencia gram-

matikai mutatói 
 A szövegkoherencia grammatikai 

mutatóinak megismerése 
    

        
1.1. a határozott névelő  a határozott névelő felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a név-
előket. Saját szövegei-
ben javítani tudja az 
ilyen hibákat. 

 Felismeri a névelőket. 
Ezeket egy-két hibával 
jelölni tudja a szöveg-
részletekben. 

        
1.2. az utalás: visszautalás 

(anafora), előreutalás 
(katafora), jelenre utalás 
(deixis) 

 az utalás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 
szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül az 
anaforát (a visszautalást) 
és a kataforát (az előre-
utalást). Saját szövegei-
ben javítani tudja az 
ilyen hibákat. 

 Felismeri a kataforát (az 
előreutalást), az anaforát 
(a visszautalást) és a 
deixist (a jelenre utalást). 
Ezeket egy-két hibával 
jelölni tudja  szövegrész-
letekben. 
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1.3. a hiányos mondat (ellipszia)  a hiányos mondat felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni  tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a kiha-
gyást. Saját szövegeiben 
javítani tudja az ilyen 
hibákat. 

 Felismeri a kihagyást. 
Ezt egy-két hibával 
jelölni tudja szövegrész-
letekben. 

        
1.4. a névmásítás  a névmásítás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a név-
másítást. Saját szövegei-
ben javítani tudja az 
ilyen hibákat. 

 Felismeri a névmásítást. 
Ezt egy-két hibával 
jelölni tudja szövegrész-
letekben. 

 
1.5. az egyeztetés  az egyeztetés megfigyelése, 

elemzése 
 Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül az 
egyeztetést. Saját szöve-
geiben javítani tudja az 
ilyen hibákat. 

 Felismeri az  egyeztetést. 
Ezt egy-két hibával 
jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
1.6. a kapcsolóelemek  a kapcsolóelemek használatának 

megfigyelése, elemzése 
 Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a kap-
csolóelemeket. Saját 
szövegeiben javítani 
tudja az ilyen hibákat. 

 Felismeri a kapcsoló-
elemeket. Ezeket egy-két 
hibával jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
1.7. a szórend  a szórend megfigyelése, elemzése  Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a szó-
rendet. Saját szövegei-
ben javítani tudja az 
ilyen hibákat. 

 Felismeri a szórendet. 
Ezt egy-két hibával 
jelölni tudja szövegrész-
letekben. 

        
1.8. a mondat tagolása: téma–

réma 
 a mondat tagolása megfigyelése, 

elemzése 
 Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a téma-
rémát. Saját szövegeiben 
javítani tudja az ilyen 
hibákat. 

 Felismeri a téma-rémát. 
Ezeket egy-két hibával 
jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
2. A szövegkoherencia jelen-

téstani mutatói 
 A szövegkoherencia jelentéstani 

mutatóinak elemzése 
    

        
2.1. témaazonosság  a témaazonosság   Segítséggel felismeri a 

szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a téma-
azonosságot. 

 Felismeri a szövegkohe-
renciát biztosító jelentés-
tani eszközök közül a 
témaazonosságot. 



 
 
 
 
1862 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 
 
        
2.2. ismétlés  az ismétlés felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül az 
ismétlést. 

 Felismeri a szövegkohe-
renciát biztosító jelentés-
tani eszközök közül az 
ismétlést.  Ezt legföljebb 
egy-két hibával jelölni 
tudja szövegrészletek-
ben. 

        
2.3. szinonimák  a szinonimák felismerése, jelölése  Segítséggel tudja jelölni 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a szino-
nimákat. 

 Felismeri a szövegkohe-
renciát biztosító jelentés-
tani eszközök közül a 
szinonimát. Ezt legföl-
jebb egy-két hibával 
jelölni tudja szövegrész-
letekben. 

        
2.4. a poliszémia  egy szó vagy szintagma konkrét 

és elvont jelentésben való haszná-
lata (poliszémia) 

 Segítséggel tudja jelölni 
a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
poliszémiát. 

 Felismeri a szövegkohe-
renciát biztosító jelentés-
tani eszközök közül a 
poliszémiát. Ezt legföl-
jebb egy-két hibával 
jelölni tudja szövegrész-
letekben. 

        
2.5. ellentét  ellentét felismerése, jelölése  Segítséggel tudja jelölni 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül az 
ellentétet. 

 Felismeri a szövegkohe-
renciát biztosító jelentés-
tani eszközök közül az 
ellentétet. Ezt legföljebb 
egy-két hibával jelölni 
tudja szövegrészletek-
ben. 

        
2.6. felsorolás  a felsorolás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a felso-
rolást. 

 Felismeri a szövegkohe-
renciát biztosító jelentés-
tani eszközök közül a 
felsorolást. Ezt legföl-
jebb egy-két hibával 
jelölni tudja szövegrész-
letekben. 

        
2.7. felosztás  a felosztás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a felosz-
tást. 

 Felismeri a szövegkohe-
renciát biztosító jelentés-
tani eszközök közül a 
felosztást. Ezt legföljebb 
egy-két hibával jelölni 
tudja szövegrészletek-
ben. 

        
2.8. nem- és fajfogalom  a nemfogalom és a fajfogalom 

felismerése, jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a faj- és 
nemfogalmat. 

 Felismeri a szövegkohe-
renciát biztosító jelentés-
tani eszközök közül a 
faj-, nemfogalmat. Ezt 
legföljebb egy-két 
hibával jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
2.9. fokozás  a fokozás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a foko-
zást. 

 Felismeri a szövegkohe-
renciát biztosító jelentés-
tani eszközök közül a 
fokozást. Ezt legföljebb 
egy-két hibával jelölni 
tudja szövegrészletek-
ben. 
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2.10. halmozás  a halmozás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a halmo-
zást. 

 Felismeri a szövegkohe-
renciát biztosító jelentés-
tani eszközök közül a 
halmozást. Ezt legföl-
jebb egy-két hibával 
jelölni tudja szövegrész-
letekben. 

        
3. Pragmatikai előfeltevések és 

következtetések 
 Pragmatikai előfeltevések és 

következtetések  megismerése 
    

        
3.1. a beszélő és a hallgató közös 

ismeretei 
 a beszélő és a hallgató (olvasó) 

közös ismereteinek elemzése 
 Segítséggel felismeri a 

beszélő és a hallgató 
néhány közös ismeretét 
konkrét beszédhelyze-
tekben. 

 Felismeri a beszélő és a 
hallgató közös ismereteit 
konkrét beszédhelyze-
tekben. 

        
3.2. konkrét beszédhelyzet  a konkrét beszédhelyzet elemzése  Segítséggel elemezni 

képes konkrét beszéd-
helyzeteket a pragmati-
kai előföltevések és 
következtetések szem-
pontjából. 

 elemezni képes konkrét 
beszédhelyzeteket a 
pragmatikai 
előföltevések és követ-
keztetések szempontjá-
ból. 

        
V. ÁLTALÁNOS 

NYELVÉSZETI TÉMÁJÚ 
SZAKSZÖVEGEK 

 ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI 
TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    

        
1. A nyelv és a beszéd fogalma  A nyelv és a beszéd fogalmának, 

különbözőségének megértése 
    

        
1.1. a nyelv mint jelek és szabá-

lyok rendszere 
 a nyelv mint jelek és szabályok 

rendszerének értelmezése 
 Példák segítségével 

jellemezni tudja a nyel-
vet mint jelek és szabá-
lyok rendszerét. 

 Ismeri a nyelv fogalmá-
nak legfontosabb tartal-
mi jegyeit. 

        
1.2. a beszéd mint a nyelv egyéni 

és aktuális használata a 
kommunikációban 

 a beszéd mint a nyelv egyéni és 
aktuális használatának értelmezé-
se a kommunikációban 

 Példák segítségével 
jellemezni tudja a beszé-
det mint a nyelv egyéni 
és aktuális használatát a 
kommunikáció során. 

 Ismeri a beszéd fogal-
mának legfontosabb 
tartalmi jegyeit. 

        
2. A nyelvek összehasonlítása, 

tipizálásuk 
 A nyelvek összehasonlítása, 

tipizálásuk megismerése 
    

        
2.1. nyelvtípus szerint: az agglu-

tináló, a flektáló, az izoláló 
nyelvek jellegzetességei 

 a nyelvtípusok szerinti 
nyelvösszehasonlítás, -tipizálás 
megismerése 

 Tud néhány példát 
mondani a tipikusan 
agglutináló, flektáló és 
izoláló nyelvekre. 

 Egy-egy nyelv mint 
példa kapcsán jellemezni 
tudja az agglutináló, a 
flektáló és az izoláló 
nyelvtípusokat. 

        
2.2. eredet szerint: 

nyelvcsaládok, nyelvrokon-
ság 

 az eredet szerinti 
nyelvösszehasonlítás, -tipizálás 
megismerése 

    

        
2.2.1. az uráli nyelvcsalád  az uráli nyelvcsalád megismerése  Reprodukálni tudja az 

uráli nyelvcsalád család-
fáját. 

 Magyarázó–leíró szö-
vegben be tudja mutatni 
az uráli nyelvcsalád 
családfáját. 
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2.2.2. a nyelvrokonság néhány 

bizonyítéka: a szabályos 
hangmegfelelés, szókészleti 
egyezések, grammatikai 
eszközkészlet egyeztetése 

 a nyelvrokonság néhány bizonyí-
tékának megismerése 

 Fel tudja sorolni, hogy a 
nyelvrokonsági bizonyí-
tékok között melyek a 
mérvadóak. 

 Példákkal tudja bizonyí-
tani a szabályos hang-
megfelelést, a szókészle-
ti egyezéseket, a gram-
matikai eszközkészlet 
egyezéseit. 

        
VI. ÍRÁS- ÉS 

HELYESÍRÁSTÖRTÉNETI 
TÉMÁJÚ 
SZAKSZÖVEGEK 

 ÍRÁS- ÉS 
HELYESÍRÁSTÖRTÉNETI 
TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    

        
1. Az írásbeliség jelentősége  Az írásbeliség jelentőségének 

megismerése 
    

        
1.1. a képírástól a betűírásig  az írásbeliség történetének meg-

ismerése a képírástól a betűírásig 
szövegolvasás, ábraelemzés révén

 Ismeri a képírás és a 
betűírás lényegi különb-
ségét. 

 Ismeri a képírás és a 
betűírás lényegi különb-
ségét. Feladathelyzethez 
kötve képes reprodukál-
ni, illetve produkálni 
néhány képírás-típust 
reprezentáló elemet.  

        
1.2. a magyar írásbeliség kiala-

kulása 
 ismeretek tanulása a magyar 

írásbeliség kialakulásáról 
    

        
1.2.1. a székely-magyar rovásírás  a székely-magyar rovásírás 

megismerése 
 Képes a székely-magyar 

rovásírás vázlatos bemu-
tatására. 

 Képes a székely-magyar 
rovásírás leíró, magyará-
zó bemutatására. 

        
1.2.2. a latin betűs írásunk kialaku-

lása: nyelvemlékeink, műve-
lődés nemzeti nyelven 

 a latin betűs írásunk kialakulásá-
nak megismerése, nyelvemléke-
ink főbb jellemzőinek megisme-
rése 

 Képes latin betűs írásunk 
kialakulásának vázlatos 
bemutatására. Ismerje, 
fel tudja sorolni a nyelv-
emlékeket. 

 Képes latin betűs írásunk 
kialakulásának leíró, 
magyarázó bemutatására. 
Be tudja mutatni a 
nyelvemlékeket. 

        
2. A  magyar helyesírás kiala-

kulása, története, mai sajá-
tosságai 

 A  magyar helyesírás kialakulá-
sának, történeténeke, mai sajá-
tosságainak megismerése 

 Képes a magyar helyes-
írás kialakulásának 
vázlatos bemutatására. 

 Képes a magyar helyes-
írás kialakulásának leíró, 
magyarázó bemutatására.

        
VII. DIALEKTOLÓGIAI, 

NYELVSZOCIOLÓGIAI, 
SZOCIOLINGVISZTIKAI 
TÉMÁJÚ 
SZAKSZÖVEGEK 

 DIALEKTOLÓGIAI, 
NYELVSZOCIOLÓGIAI, 
SZOCIOLINGVISZTIKAI 
TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSA, ELEMZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    

        
1. A jellegzetes mai magyar 

nyelvjárások 
 A jellegzetes mai magyar nyelvjá-

rások megismerése 
szakszövegolvasás, nyelvi tények 
gyűjtése és elemzése révén 

    

        
1.1. a nyelv területi tagolódása  a nyelv területi tagolódása: 

nyelvjárások: a mai magyar 
nyelvjárások földrajzi megjelené-
sének megismerése 

 Fel tudja sorolni és 
térképen körül tudja 
határolni a mai magyar 
nyelvjárások területeit.. 

 Fel tudja sorolni és 
térképen körül tudja 
határolni a mai magyar 
nyelvjárások és nyelvjá-
rás-szigetek területeit.. 

        
1.2. a nyelvjárások néhány 

hangtani, alaktani, mondat-
tani, szókészletbeli sajátos-
sága 

 a nyelvjárások néhány hangtani, 
alaktani, mondattani, 
szókészletbeli sajátosságának 
megfigyelése, elemzése 

 Segítséggel képes né-
hány hangtani, alaktani, 
mondattani és szókész-
letbeli sajátosság leírásá-
ra. 

 Önállóan képes néhány 
hangtani, alaktani, 
mondattani és szókész-
letbeli sajátosság leírásá-
ra. 
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1.3. különböző nyelvjárási 

területekről származó be-
szélt szövegek összevetése a 
köznyelvi megfelelőjükkel 

 különböző nyelvjárási területek-
ről származó beszélt szövegek 
összevetése a köznyelvi megfele-
lőjükkel a nyelvjárási jelenségek 
tipikus jegyei felismerése végett 

 Segítséggel képes kü-
lönböző nyelvjárási 
területekről származó 
beszélt szövegek tipikus 
jegyeinek felismerésére. 

 Önállóan képes külön-
böző nyelvjárási terüle-
tekről származó beszélt 
szövegek tipikus jegyei-
nek felismerésére. 

        
1.4. fonetikai átírással lejegyzett 

szavak olvasása 
 fonetikai átírással lejegyzett 

szavak olvasása a Magyar nyelv-
járások atlasza vagy más regio-
nális nyelvatlaszok térképlapjai-
ról 

 Ismeri a Magyar nyelv-
járások atlaszát. 

 Ismeri és használni tudja 
egy-egy megadott prob-
léma megoldásához  a 
Magyar nyelvjárások 
atlaszát. 

        
1.5. tájszótárak  tájszótárak megismerése  Ismer legalább egy 

tájszótárat. 
 Ismer legalább három 

tájszótárat 
        
2. A köznyelv  mint a magyar 

nyelv egységes változata 
 A köznyelv  mint a magyar nyelv 

egységes változatának megisme-
rése 

 Ismeri a köznyelv fo-
galmát. 

 Ismeri a köznyelv fo-
galmát és a magyar 
köznyelv létrejöttének 
indokoltságát, kialakulá-
sának történetét. 

        
3. A regionális köznyelvek mint 

a köznyelv területi nyelvvál-
tozatai 

 A regionális köznyelvek mint a 
köznyelv területi nyelvváltozatai-
nak megismerése 

 Ismeri a regionális 
köznyelv fogalmát. 

 Ismeri a regionális 
köznyelv fogalmát és 
néhány előfordulását, 
megjelenését. 

        
4. A nyelv társadalmi rétegző-

dése: szaknyelvek, csoport-
nyelvek 

 A nyelv társadalmi rétegződésé-
nek (szaknyelveknek, csoport-
nyelveknek) megismerése 

    

        
5. A szociolingvisztika néhány 

témája: a nyelvi változás; 
nyelv és nem; szolidaritás és 
udvariasság; nyelvtervezés; 
diglosszia; kétnyelvűség, 
többnyelvűség stb. 

 A szociolingvisztika néhány 
témájának megismerése, 
szakszövegolvasással, kiselő-
adások tartásával, önművelési 
feladatok megoldásával 

 Fel tudja sorolni a 
Magyarországon beszélt 
kisebbségi nyelvészet, a 
kétnyelvűségről, a kettős 
nyelvűségről olvasott 
főbb nézeteket, a nyelv-
politika és a nyelvterve-
zés főbb típusait. 

 Képes a nyelvhasznála-
tot társadalmi jelenség-
ként is szemlélni, néhány 
nyelvhasználati „ese-
mény” 
szociolingvisztikailag 
interpretálni 

        
5.1. a szaknyelvek terminológiá-

ja; 
terminológia-alkotás, idegen 
szavak; 
tükörfordítás; 
köznyelvi szó szakszóvá 
válása (jelentésszűkülés) 

 a szaknyelvek terminológiájának 
megismerése; 
terminológia-alkotás, idegen 
szavak tanulmányozása; 
tükörfordítások megfigyelése; 
köznyelvi szó szakszóvá válásá-
nak (jelentésszűkülés) tanulmá-
nyozása 

 Fel tudja sorolni, pél-
dákkal tudja illusztrálni 
azt, hogyan rétegződik, 
tagolódik társadalmilag a 
mai magyar nyelv. 

 Fel tudja sorolni, pél-
dákkal tudja illusztrálni 
azt, hogyan rétegződik, 
tagolódik társadalmilag a 
mai magyar nyelv. 
Példákat tud mondani a 
szakkifejezések sajátos 
típusaira. 

        
5.2. a szakszövegek jellemző 

vonásai 
 a szakszövegek jellemző vonása-

inak felismerése tankönyvi és 
más szakszövegekben: 
szenvedő szerkezetek túlsúlya; 
nominális és személytelen szer-
kezetek halmozódása; 
terminológiahasználat 

 Tud szakszövegeket 
elemezni a szaknyelvi 
jellegzetességek szem-
pontjából. 

 Tud szakszövegeket 
elemezni  és alkotni a 
szaknyelvi jellegzetessé-
gek figyelembevételével.

        
5.3. az ifjúsági nyelv helyi 

változatai 
 az ifjúsági nyelv helyi változatai-

nak feltárása, szótárkészítés 
 Közreműködik diák-

nyelvi szavak gyűjtésé-
ben. 

 Szócikket tud írni diák-
nyelvi szavak, szótárak 
elkészítéséhez. 
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VIII. A KORÁBBI 

ÉVFOLYAMOKON 
TANULT ALAKTANI, 
SZÓFAJTANI, 
SZÓSZERKEZETTANI, 
MONDATTANI 
TUDNIVALÓK 

 A KORÁBBI 
ÉVFOLYAMOKON TANULT 
ALAKTANI, SZÓFAJTANI, 
SZÓSZERKEZETTANI, 
MONDATTANI TUDNIVALÓK 
ISMÉTLÉSE ALKALMAZOTT 
NYELVÉSZETI ISMERETEK, 
NORMÁK (HELYESÍRÁS, 
NYELVHELYESSÉG, 
STILISZTIKA) 
AKTUALIZÁLÁSÁVAL 

    

        
1. Alaktani ismeretek helyes-

írási és nyelvhelyességi 
szempontú áttekintése 

 Alaktani ismeretek helyesírási és 
nyelvhelyességi szempontú átte-
kintése 

 Képes szavakat szóele-
mekre bontani. 
Fel tudja sorolni a 
szóelemek csoportjait. 
A morfémákkal össze-
függő helyesírási nor-
mákat helyesen alkal-
mazza. Használni tudja a 
helyesírási szabályzatot  
és a Nyelvművelő kézi-
könyvet.  

 Tud szavakat alaktanilag 
elemezni. Be tudja 
mutatni a magyar ige- és 
névszóragozás, -jelezés 
és –képzés rendszerét. 
A morfémákkal össze-
függő helyesírási és 
nyelvhelyességi normá-
kat helyesen alkalmazza. 
Használni tudja a helyes-
írási szabályzatot és a 
Nyelvművelő kéziköny-
vet. 

        
2. A szófajtani ismeretek 

helyesírási, nyelvhelyességi, 
stilisztikai szempontú átte-
kintése 

 A szófajtani ismeretek helyesírá-
si, nyelvhelyességi, stilisztikai 
szempontú áttekintése 

 Tud szófajtani elemzést 
végezni. A szófajok 
osztályozását reprodu-
kálni képes.  
A szófajokhoz tartozó 
helyesírási szabályokat 
helyesen alkalmazza. 

 Tud szófajtani elemzést 
végezni. Képes a szófaj-
ok definícióinak szaba-
tos felidézésére, s képes 
a szófajok osztályozását 
reprodukálni.  
A szófajokhoz kapcso-
lódó helyesírási szabá-
lyokat helyesen alkal-
mazza. 

        
3. A szószerkezettani és mon-

dattani ismeretek helyesírá-
si, nyelvhelyességi és stilisz-
tikai szempontú áttekintése 

 A szószerkezettani és mondattani 
ismeretek helyesírási, nyelvhe-
lyességi és stilisztikai szempontú 
áttekintése 

    

 
3.1. alá- és mellérendelő viszo-

nyok 
 alá- és mellérendelő viszonyok 

felismerése  a lexéma, a szintag-
ma és a mondat szintjén 

 Felismeri az alá- és 
mellérendelő viszonyo-
kat a lexéma, a szintag-
ma és a mondat szintjén. 

 Felismeri az alá- és 
mellérendelő viszonyo-
kat a lexéma, a szintag-
ma és a mondat szintjén. 
E felismerés alapján 
önállóan képes a külön-
böző nyelvi szinteken 
tetten érhető alá- és 
mellérendelő nyelvi 
viszonyok helytelen 
alkalmazásait helyesírá-
si, nyelvhelyességi és 
stilisztikai szempontból 
korrigálni. 

        
3.2. szinteződés, tömbösödés  a szinteződés, a tömbösödés 

megfigyelése, ábrázolása egysze-
rű mondatokban 

 Ábrázolni tudja az 
egyszerű mondatok 
struktúráját a szinteződés 
szerint. 

 Ábrázolni tudja az 
egyszerű mondatok 
struktúráját a szinteződés 
és a tömbösödés  szerint. 
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3.3. az összetett és a többszörö-

sen összetett mondatok 
tagmondatai közti viszo-
nyok 

 az összetett és a többszörösen 
összetett mondatok tagmondatai 
közti viszonyok felismerése, 
ábrázolása 

 Ábrázolni tudja az 
összetett mondatok  
tagmondatai közötti  
viszonyokat. Önállóan 
képes az összetett, illetve 
a többszörösen összetett 
mondatok mondathatára-
inak helyesírási  jelölé-
sére. 

 Ábrázolni tudja az 
összetett és a többszörö-
sen összetett mondatok  
tagmondatai közötti  
viszonyokat. Önállóan 
képes az összetett, illetve 
a többszörösen összetett 
mondatok mondathatára-
inak helyesírási  jelölé-
sére. Ismeri a mondat-
egyeztetés nyelvhelyes-
ségi normáit. 

        
IX. A GRAMMATIKAI 

VISZONYOK HASONLÓ 
ÉS ELTÉRŐ KIFEJEZÉSI 
MÓDJAI 

 A GRAMMATIKAI 
VISZONYOK HASONLÓ ÉS 
ELTÉRŐ KIFEJEZÉSI 
MÓDJAINAK FELISMERÉSE 
AZ ANYANYELV ÉS A 
TANULT IDEGEN NYELV 
ÖSSZEVETÉSE RÉVÉN 

 Képes az általa tanult 
idegen nyelv alaktani, 
szószerkezettani sajátos-
ságait anyanyelve 
grammatikájával össze-
vetni. 

 Képes az általa tanult 
idegen nyelv alaktani, 
szószerkezettani, mon-
dattani, szórendbeli és 
intonációbeli sajátossá-
gait anyanyelve gramma-
tikájával összevetni. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 
HANGOS- ÉS NÉMA OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 
 

a) Képes arra, hogy az olvasott szövegek metaforikus jelentését megfogalmazza. 
b) Olvasott véleményeket, értelmezéseket össze tud hasonlítani, a közös és az eltérő sajátosságokat árnyal-

tan meg tudja fogalmazni. 
c) Alkalmazni tudja a skimming technikát. 
d) Alkalmazni tudja a skipping technikát. 
e) Képes arra, hogy olvasás közben megálljon és az olvasottakat személyére, személyes életére vonatkoz-

tassa, valamint a szövegek főbb gondolatait össze tudja kötni korábbi ismereteivel. 
f) Ismeri a blattoló (felkészülés nélküli) olvasás helyzetekhez kötött jellemzőit. A helyzet ismeretében 

önállóan képes – szöveghű olvasás mellett – a kommunikációs partnerre is tekintettel lenni. 
g) 20 perc alatt képes felkészülni egy oldalnyi szöveg hibátlan felolvasására. 
 
 

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
 

a) Ismeri az irodalmi lexikonokat és tudja használni azokat. Segítséggel kísérletet tesz az irodalmi lexikon 
egy-egy szócikkel való bővítésére.  

b) Ismer legalább öt szakszótárat. Fel tudja sorolni szerzőjüket, címüket. Tudja, hogy egy-egy tantárgy ta-
nulásához milyen szakszótár nyújt számára segítséget. Képes egy-egy szabadon választott vagy kijelölt 
témára vonatkozó, kisebb terjedelmű szakmai szöveg szakszótári feldolgozására. 

c) Segítséggel képes nyelvészeti, irodalmi folyóiratokban tájékozódni, egy-egy témához megfelelő cikket, 
tanulmányt megtalálni. Szokásává válik a nyelvészeti, irodalomtudományi és irodalmi folyóiratokban va-
ló alkalmi tájékozódás. 
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ÉLŐBESZÉD, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS 
 

a) Tisztában van saját helyesejtési típushibáival, képes azokat javítani. Észreveszi más helyesejtési típushi-
báit. Kész és képes korrigáló, tökéletesítő – mások számára is hasznosítható – gyakorlatok összeállításá-
ra. 

b) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megállapítani a tételmondat helyét, a részletezést 
és a kifejtést, az ellentéteket, a felsorolásokat, a közbeékelődéseket, a párbeszédeket stb. és megtervezni 
ezek tolmácsolását. 

c) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megtervezni a kapcsolattartás érdekében alkal-
mazott kódokat. 

d) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megtervezni a beszédszünetek helyét, a hangerő, 
tempó, a hangszínezet váltásait. 

e) Tapintatosan, tárgyszerűen tudja értékelni társai feladatmegoldását, teljesítményét, és tanácsokat tud ad-
ni a korrekcióra. 

f) Ismeri a vitában való közreműködés szabályait. Meg tudja tartani azokat a szabályokat, amelyek a vita 
során szükségesek. Képes vitatémák önálló megfogalmazására, viták kezdeményezésére és lefolytatásá-
ra. 

g) Képes élményszerűen, koherensen epikus mű cselekményének elbeszélésére, annak hiteles előadására. 
h) Képes koherensen, élményszerűen kiselőadás alkotására és hiteles előadására osztálytársai előtt. 
i) Képes illemtudó és nyelvileg árnyalt, kompetens, „elegáns” kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra fel-

nőttek, kortársak, gyerekek körében. 
j) Képes szakszöveg koherens reprodukálására és előadására. 
k) Képes koherens félreproduktív szöveg alkotására és kommunikációs feladathelyzethez igazodó előadá-

sára. 
 

 
ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS, HELYESÍRÁS 
 

a) Tud recenziót készíteni tetszés szerint választott és kijelölt irodalmi, irodalomtudományi és nyelvészeti 
témájú könyvről. 

b) Helyesírási és önkorrekciós képessége fejlett, ritkán követ el helyesírási hibát. 
c) Tudja használni a helyesírási szabályzatot problémahelyzetei megoldásakor. 
d) Képes önállóan műelemzést, műértelmezést írni. Élményét, véleményét, értékelését ki tudja fejezni. 
e) Tud recenziót készíteni tetszés szerint választott és/vagy kijelölt irodalmi, irodalomtudományi és nyelvé-

szeti témájú könyvről. 
f) Tud önállóan esszét írni. Képes a témák több nézőpontú értékelésére, önálló vélemény, következtetés 

megfogalmazására. 
g) Tud kommunikációs és formai szempontból hiteles pályázatot írni. 
h) Megjegyzés: A helyesírásra és nyelvhelyességre vonatkozó követelmények a Nyelvészet:  ****pontjai 

alatt olvashatók. 
 

 
NYELVÉSZET, KOMMUNIKÁCIÓ 
 

a) Képes kommunikációs szituációk és konfliktusok pontos, szakszerű leírására, elemzésére és értékelésé-
re. 

b) Fel tudja sorolni a nem verbális kommunikációs kódokat, s képes mimetizálni, majd értelmezni és meg-
fejteni azokat. 

c) A tanuló ismerje fel a címzetthez való eljutás szempontjából tipizált szövegfajtákat: a beszélt szöveget, 
az írott szöveget. Ismerje fel a beszélt szöveg fajtáit: a spontán szöveget, a félreproduktív-produktív szö-
veget. 

d) Ismerje fel a beszélő szándéka szerint tipizált szövegfajtákat: a tartalomközpontú szöveget, a formaköz-
pontú szöveget, a felhívásközpontú szöveget. Tudjon ilyeneket alkotni. 

e) Ismerje fel a műfajiság alapján tipizált szövegfajtákat: a kötött szöveget, a kötetlen szöveget. 
f) Ismerje fel a szerzőség szerint tipizált szövegfajtákat: az ismeretlen szerzőjű szöveget, az ismert szerzőjű 

szöveget, az egyszerzőjű szöveget, a többszerzőjű szöveget. 
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g) Szövegalkotása során alkalmazza ismereteit. 
h) Tudja jelölni a szövegkoherenciát biztosító grammatikai eszközök közül az anaforát (az előreutalást), a 

kataforát (a visszautalást), a névmásítást, a kihagyást, a névelőket. Két-három hibával többet ne vétsen. 
i) Tudja jelölni a szövegkoherenciát biztosító jelentéstani eszközök közül az ismétlést, a szinonimát, a fel-

sorolást. Két-három hibánál többet ne ejtsen. 
j) Szövegalkotása során alkalmazza a felsorolt grammatikai és jelentéstani koherenciateremtő eszközöket. 
k) Ismerje fel a szöveg mikorszerkezetének elemei közül a mondatszöveget, a mondategészt, a mondategy-

séget, a szabad mondatot. Tudja ezeket legalább egy-két hibával jelölni szövegrészletekben. 
l) Tudja jelölni a szöveg makroszerkezeti egységeit. Szövegeiben tagolással jelezze a nagyobb szerkezeti 

egységeket. 
m) Tud szavakat alaktanilag elemezni. Be tudja mutatni a magyar ige- és névszóragozás, -jelezés és –képzés 

rendszerét. A morfémákkal összefüggő helyesírási és nyelvhelyességi normákat helyesen alkalmazza. 
Használni tudja a helyesírási szabályzatot és a Nyelvművelő kézikönyvet. 

n) Tud szófajtani elemzést végezni. Képes a szófajok definícióinak szabatos felidézése, s képes a szófajok 
osztályozását reprodukálni. A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási szabályokat helyesen alkalmazza. 

o) Felismeri az alá- és mellérendelő viszonyokat a lexéma, a szintagma és a mondat szintjén. E felismerés 
alapján önállóan képes a különböző nyelvi szinteken tetten érhető alá- és mellérendelő nyelvi visonyok 
helytelen alkalmazásait helyesírási, nyelvhelyességi és stilisztikai szempontból korrigálni. 

p) Ábrázolni tudja az egyszerű mondatok struktúráját a szinteződés és a tömbösödés szerint. 
q) Ábrázolni tudja az összetett és a többszörösen összetett mondatok tagmondatai közötti viszonyokat. 

Önállóan képes az összetett, illetve a többszörösen összetett mondatok mondathatárainak helyesírási je-
lölésére. Ismeri a mondategyeztetés nyelvhelyességi normáit. 

r) Képes az általa tanult idegen nyelv alaktani, szószerkezettani, mondattani, szórendbeli és intonációbeli 
sajátosságait anyanyelve grammatikájával összevetni. 
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IRODALOM 
 

9–12. évfolyam 
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A kerettanterv jellemzői 
 
Az Irodalom kerettanterv a magyar irodalom és a világirodalom jelentős alkotásait irodalomtörténeti kronológia 
szerinti sorrendben tanítja. A tanulók az irodalmi kifejezésformák fogalmi rendszerét a műelemzések, a szöve-
gekkel végzett tevékenységek során sajátítják el. A pedagógust nem “információforrásként” tételezi, hanem a 
műelemzésekben, műértelmezésekben segítő, a folyamatok tanulását irányító szakemberként. 
 
A kerettanterv a tanulókat alkotás jellegű produktumok készítésére készteti: műfordításokat készítenek, verselési 
technikákat próbálnak ki, stílusgyakorlatokat és paródiákat hoznak létre, recenziókat, kritikákat írnak. 
 
A kerettanterv a vers- és prózamondást közönségnek szóló előadásként értelmezi, nem pedig akadozva elmon-
dott ún. memoriterként. 
 
 
A kerettanterv tanulása révén mód nyílik a tanulók számára az érettségi vizsgára és a szakirányú továbbtanulás-
ra való felkészülésre. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettanterv tanítása a kisiskolás korban tanítói végzettséget és kompetenciát igényel. Az irodalmat tanító 
pedagógustól elvárja, hogy tájékozott legyen a gyermek- és ifjúsági irodalomban, fejlett kommunikációs kultú-
rával rendelkezzen, "tolerálni tudja", hogy az egyéni recepciók eltérőek lehetnek egymástól, hogy a szövegek 
jelentése a szöveg – befogadó viszonyban teremtődik meg. A pedagógiai képességek közül preferálja a megosz-
tott figyelmet és döntési képességet, továbbá a diagnosztizáló képességet, amely a differenciált tanulásszervezést, 
az egyénben való gondolkodni tudást teszi lehetővé. A nevelési stílusok közül pedig a kooperatív (együttműkö-
dő) magatartást szorgalmazza. 
 
 



 
 
 
 
1872 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 
 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 9–12. évfolyamon 
 
 
Az irodalom tanulásának célja, hogy biztosítsa az irodalomnak mint művészetnek a tudatos és értő befogadását. 
Ennek érdekében történik az irodalomelméleti ismeretek szisztematikus tanítása és a műelemzés. Az életkorhoz 
igazodó tananyag épít a tanulók játék-, illetve önkifejezési (alkotó) szükségletére. 
 
Az irodalom tanulása gazdagítja a tanulók irodalmi műveltségét, olvasottságát, irodalomtörténeti tájékozottságát, 
elősegíti a nemzeti kultúrához való kötődésüket. A kiválasztott művek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a tanu-
lók fontos emberi, társadalmi témák művészi közvetítése révén tapasztalatot gyűjtsenek az ember természetéről, 
hiányairól, külső-belső konfliktusairól, eszmékről. Ezek fejlesztik világképüket, árnyalják világértelmezésüket. 
 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
 
Óraszám 
(hetente) 
 

3 
(az anyanyelv és 

kommuniká-cióval együtt)

3 
(az anyanyelv és 

kommuniká-cióval együtt)

3 
(az anyanyelv és 

kommuniká-cióval együtt)

3 
(az anyanyelv és 

kommuniká-cióval együtt) 

 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 
b  = lehetőség szerint csoportbontással 

           

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Az Irodalom tantárgy keretében az irodalmi alkotások elemzésének tanulása felkészíti a tanulókat a világiroda-
lom és a magyar irodalom alkotásainak befogadására, az irodalmi kifejezésformák poétikai, szerkezeti, stílusbeli 
jellemzőinek megértésére, az olvasott művek történeti-kulturális horizontjában, kontextusában való tájékozódás-
ra. Az irodalomértő olvasói szerep tanulása fejleszti a tanulók kreatív szövegalkotó képességét, s egyben segíti a 
műértő kompetenciájuk elmélyülését. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. IRODALMI ALKOTÁSOK 

ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és elem-
zése a világ- és a magyar iroda-
lom jelentős korszakaiból 

    

        
1.1. szemelvények az ókor 

irodalmából 
 szemelvények olvasása, elemzése 

az ókor irodalmából 
    

        
1.1.1. mítoszok, eposzok, az epika 

kezdetei 
 

Gilgames 
Kalevala 
Iliász 
Homérosz: Odüsszeia 
A trójai mondakör 
A thébai mondakör 
Biblia 

 mítoszok, eposzok olvasása, 
elemzése 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
mítoszokról, eposzokról. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott mítoszokról, 
eposzokról. 

        
1.1.2. a görög líra 

 
Szapphó: Édesanyám! 

nem perdül a rokka; Aphro-
ditéhoz 

Alkaiosz: Bordal 
Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonídész: A 

thermopülei hősök sírfelira-
ta 

 görög líra olvasása, elemzése 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján –  az olvasott 
görög líra szerzőiről és 
műveiről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott görög líra 
szerzőiről és műveiről. 

        
1.1.3. a görög dráma 

 
Szophoklész: Antigoné; 
Oidipusz király 

 a görög dráma olvasása, elemzése 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján –  az olvasott 
görög drámák szerzőiről 
és műveiről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott görög drámák 
szerzőiről és műveiről. 
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1.1.4. az ókori Róma irodalmából 

 
Catullus: Lesbiához; 

Gyűlölök és szeretek 
Vergilius: IV. ekloga; IX. 

ekloga; Aeneias 
Ovidius: Daedelus és 

Icarus 
Horatius: 

Thalliarchushoz 
Phaedrus: A farkas és a 

bárány 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az ókori Róma irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján –  az ókori Róma 
irodalmából tanult 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az ókori 
Róma irodalmából tanult 
szerzőkről és műveikről. 

        
1.2. szemelvények a középkor 

egyházi és világi irodalmá-
ból 
 

Halotti Beszéd 
Margit-legenda 
Ómagyar Mária-siralom 
Szent Ágoston: 

Confessiones 
Assisi Szent Ferenc: 

Naphimnusz 
Valter von der 

Vogelweide: A hársfaágak 
csendes árnyán; Carmina 
Burana 

Dante: Isteni színjáték 
Francois Villon: A nagy 
testamentum 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a középkor egyházi és világi 
irodalmából 

 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
középkori egyházi és 
világi szerzőkről és 
művekről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott középkori és 
egyházi világi szerzőkről 
és művekről. 

        
1.3. szemelvények a reneszánsz 

irodalmából 
 szemelvények olvasása, elemzése 

a reneszánsz irodalmából 
    

        
1.3.1. az itáliai reneszánsz 

 
Petrarca: Ti szerencsés 

füvek 
Boccaccio: Dekameron 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az itáliai reneszánsz irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
itáliai reneszánsz szer-
zőkről és művekről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott itáliai rene-
szánsz szerzőkről és 
művekről. 

        
1.3.2. az angol reneszánsz 

 
Shakespeare: Rómeó és 

Júlia 
Hamlet 
75. szonett 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az angol reneszánsz irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
angol reneszánsz szer-
zőkről és művekről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott angol rene-
szánsz szerzőkről és 
művekről. 

        
1.3.3. a magyar reneszánsz 

 
Janus Pannonius: Búcsú 

Váradtól 
Egy dunántúli mandula-

fáról 
Midőn beteg volt a tá-

borban 
Balassi Bálint: Hogy Jú-

liára talála 
Egy katonaének;  
Adj már csendességet 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar reneszánsz irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
magyar reneszánsz 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott magyar rene-
szánsz szerzőkről és 
művekről. 
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1.4. szemelvények a magyar 

barokk irodalmából 
 

Pázmány Péter: Alvinczi 
Péter uramhoz írt öt szép 
levél 

Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem 

A kuruc kor költészeté-
ből: Csínom Palkó; Rákóczi-
nóta; Őszi harmat után… 

Mikes Kelemen: Török-
országi levelek 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar barokk irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
magyar barokk szerzők-
ről és művekről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott magyar barokk 
szerzőkről és művekről. 

        
2. Irodalomelméleti ismeretek  Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a mű-
elemzés során 

    

        
2..1. verstani ismeretek  verstani ismeretek tanulása, 

alkalmazása 
    

        
2.1.1. időmértékes verselés: 

versláb, daktilus, spondeus, 
anapestus, jambus, trocheus, 
pirrichius, kólón, ionicus a 
minore, ionicus a maiore, 
choriambus; 
sormetszet 

 időmértékes verselés: 
versláb, daktilus, spondeus, 
anapestus, jambus, trocheus, 
pirrichius, kólón, ionicus a 
minore, ionicus a maiore, chori-
ambus; 
sormetszet tanulása, alkalmazása 

 Ismeri és képes felso-
rolni az időmértékes 
verselés, a versláb, a 
daktilus, a spondeus, az 
anapestus, a jambus, a 
trocheus, a pirrichius 
fogalmak tartalmi jegye-
it, s e jegyek alapján 
azokat versszövegekben 
fel tudja ismerni és 
azonosítani. 

 Ismeri és képes felsorol-
ni az időmértékes verse-
lés, a versláb, a daktilus, 
a spondeus, az 
anapestus, a jambus, a 
trocheus, a pirrichius, a 
kólón, az ionicus, a 
minore, az ionicus a 
maiore, a choriambus, a 
sormetszet fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és azonosí-
tani. 

        
2.1.2. ütemhangsúlyos verselés: 

kétütemű hatos 
kétütemű nyolcas 

 ütemhangsúlyos verselés: 
kétütemű hatos 
kétütemű nyolcas tanulása, 
alkalmazása 

 Ismeri és képes felsorol-
ni az ütemhangsúlyos 
verselés tartalmi jegyeit, 
s e jegyek alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és azonosí-
tani. 

 Ismeri és képes felsorol-
ni az ütemhangsúlyos 
verselés, a kétütemű 
hatos, a kétütemű nyol-
cas fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek alap-
ján azokat versszöve-
gekben fel tudja ismerni 
és azonosítani. 

        
2.1.3. nevezetes sorfajták és 

strófaszerkezetek: 
hexameter, pentameter, 
disztichon; 
alkaioszi sor és strófa; 
szapphói sor és strófa; 
anakreóni sor; 
alexandrin (Zrínyi-sor); 
Balassi-strófa; 
szonett; 
terzina; 
oktáva 

 nevezetes sorfajták és strófaszer-
kezetek tanulása, alkalmazása: 
 

 Ismeri és képes felsorol-
ni a hexameter, a penta-
meter, a disztichon, az 
alexandrin, a Balassi-
strófa, a szonett, a 
terzina fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek alap-
ján azokat versszöve-
gekben fel tudja ismerni 
és azonosítani. 

 Ismeri és képes felsorol-
ni a hexameter, a penta-
meter, a disztichon, az 
alkaioszi sor és strófa, a 
szapphói sor és strófa, az 
anakreóni sor, az ale-
xandrin, a Balassi-strófa, 
a szonett, a terzina, az 
oktáva fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek alap-
ján azokat versszöve-
gekben fel tudja ismerni 
és azonosítani. 
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2.2. poétikai ismeretek: 

 
műnemek: líra, epika, 

dráma; 
eposz, barokk eposz (in-

vokáció, propozíció, sereg-
szemle, isteni beavatkozás, 
“in medias res”-kezdés, 
állandó jelző, epikus hason-
lat, epizód); 

legenda, parabola, lovag-
regény; 

vitairat, fiktív levél; 
dal, kardal, helyzetdal, 

epigramma, himnusz, óda, 
elégia, ekloga, zsoltár, 
ballada (ballade); 

a költő és a lírai én, az 
író és a történetmondó; 

tragédia, komédia, szín-
mű, konfliktusos dráma, 
hármas egység, kar (expozí-
ció, bonyodalom, késlelte-
tés, tetőpont, végkifejlet); 

drámai beszéd, dialógus, 
monológ 
 

 poétikai ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzés során 

 Ismeri és képes felsorol-
ni az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi jegye-
it, s e jegyek alapján 
azokat konkrét művek-
ben fel tudja ismerni, 
azonosítani: 
műnemek: líra, epika, 
dráma, eposz, barokk 
eposz 
invokáció, propozíció, 
seregszemle, isteni 
beavatkozás, “in medias 
res”-kezdés, állandó 
jelző, epikus hasonlat, 
epizód, 
legenda, fiktív levél 
dal, kardal, helyzetdal, 
epigramma, himnusz, 
óda, elégia, ekloga, 
zsoltár, 
tragédia, komédia, 
színmű, konfliktusos 
dráma, hármas egység, 
expozíció, bonyodalom, 
késleltetés, tetőpont, 
végkifejlet. 

 Ismeri és képes felsorol-
ni az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi jegye-
it, s e jegyek alapján 
azokat konkrét művek-
ben fel tudja ismerni, 
azonosítani: 
műnemek: líra, epika, 
dráma, eposz, barokk 
eposz 
invokáció, propozíció, 
seregszemle, isteni 
beavatkozás, “in medias 
res”-kezdés, állandó 
jelző, epikus hasonlat, 
epizód, 
legenda, parabola, 
lovagregény, 
vitairat, fiktív levél, 
dal, kardal, helyzetdal, 
epigramma, himnusz, 
óda, elégia, ekloga, 
zsoltár, ballada, 
a költő és a lírai én, az 
író és a történetmondó, 
tragédia, komédia, 
színmű, konfliktusos 
dráma, hármas egység, 
kar, 
expozíció, bonyodalom, 
késleltetés, tetőpont, 
végkifejlet, 
drámai beszéd, dialógus, 
monológ. 

        
2.3. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok, stílusirányzatok: 
 

archaikus kor; 
klasszikus kor; 
hellenisztikus kor; 
Augustus-kor; 
középkor és keresztény-
ség; 
humanizmus és rene-
szánsz; 
manierizmus; 
ellenreformáció és ba-
rokk 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok, stílusirányzatok 
tanulása 

 Be tudja határolni idő-
ben a tanult szellemi, 
művelődéstörténeti 
korokat és stílusirányza-
tokat. 
Képes azok sajátos 
jellemzőinek felidézésé-
re, felsorolására. 

 Be tudja határolni idő-
ben a tanult szellemi, 
művelődéstörténeti 
korokat és stílusirányza-
tokat. 
Képes kommunikációs 
helyzetben azok részle-
tező, elemző bemutatásá-
ra. 
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II. IRODALMI SZÖVEGEK 

INTERPRETÁCIÓJA 
 AZ IRODALOMÉRTŐ 

OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
SZÖVEGEK (VERSEK) 
SZEMIOTIKAI TEXTOLÓGIAI 
SZEMLÉLETŰ KREATÍV-
PRODUKTÍV 
INTERPRETÁCIÓJA RÉVÉN*  

    

        
1. A vehiculum mint szöveg 

“jelölő-jelölt” szerkezetének 
fizikai hordozója 

 Adott szöveg – poétikai formába 
nem öntött lexikai anyagának –
különféle vizuális megjelenési 
formákba való elrendezése 

 Képes arra, hogy törde-
letlen költői szöveget 
egy általa helyesnek 
tartott, 

 Képes arra, hogy törde-
letlen költői szöveget 
egy általa helyesnek 
tartott, 

        
     elfogadható formába 

rendezzen. 
 elfogadható formába 

rendezzen. 
Döntését elfogadhatóan 
tudja indokolni. 

        
2. A vehiculum formai felépíté-

se 
 A verssorokon belüli  lexikai 

anyag elrendezhetőségének 
kipróbálása 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként, 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát elfogad-
ható rendbe szerkessze. 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként, 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát elfogad-
ható rendbe szerkessze. 
Döntését, megfontolása-
it, szempontjait képes 
indokolni. 

        
3. A vehiculum szemantikai 

felépítése 
 A lokális (egy-egy szókapcsolatra 

irányuló) és a globális (a vers 
egészére irányuló) szemantikai 
összefüggőség helyreállítása 
hiányosan megadott szövegű 
versek esetében 

    

        
3.1. igék törlése, főnevek törlése 

stb. 
 igék törlése, főnevek törlése stb.  Képes arra, hogy egy 

adott költői szövegből 
törölt igék, főnevek stb. 
helyére más elfogadható 
szavakat illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt igék, főnevek stb. 
helyére elfogadható 
szavakat illesszen. 
Döntését elfogadhatóan 
tudja indokolni. 

        
3.2. hasonlatok törlése, metafo-

rák törlése, metonímiák 
törlése stb. 

 hasonlatok törlése, metaforák 
törlése, metonímiák törlése stb. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt metaforák, meto-
nímiák helyére elfogad-
ható képeket illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt metaforák, meto-
nímiák helyére elfogad-
ható képeket illesszen. 
Döntését elfogadhatóan 
tudja indokolni. 

        
4. A vehiculumhoz rendelt 

világfragmentum 
 Egy adott valóságdarab többféle 

megjelenítése egy-egy versszö-
vegben 

    

        

                                                           
* A tevékenységfőosztályba felvett tananyag Petőfi S. János és munkacsoportja által kidolgozott feladatrendszer adaptációja. (Petőfi S. 
János–Bácsi János–Benkes Zsuzsa–Vass László: Szövegtan és verselemzés. Bp. 1993. PSZM Projekt Programiroda) 



 
 
 
 
1878 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 
 
        
4.1. a nyelvi kifejezések globális 

sorrendjének megváltoztatá-
sa 

 a nyelvi kifejezések globális 
sorrendjének megváltoztatása 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból elfogadha-
tó verset rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból (verssora-
iból) elfogadható verset 
rakjon össze. 
A választott sorrendet 
indokolni képes. 

        
4.2. megváltoztatott globális 

sorrendű eltérések alapján 
következtetés az eltérő 
valóságdarabokra 

 megváltoztatott globális sorrendű 
eltérések alapján következtetés az 
eltérő valóságdarabokra 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból elfogadha-
tó verset rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból (verssora-
iból) elfogadható verset 
rakjon össze. 
A választott sorrendet 
indokolni képes. 

        
5. Globális tematikus kompo-

zíció 
 Adott cím alapján a szöveg 

tematikus egységeinek elképzelé-
se, azok sorrendjének meghatáro-
zása 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 
Indokolni tudja a szöveg 
tematikus egységeinek 
létrehozott sorrendjét. 

 
III. VERS- ÉS 

PRÓZAMONDÁS 
 VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS A 

HELYESEJTÉSI NORMÁK 
MEGTARTÁSÁVAL 

 Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. 
Elő tudja adni a követ-
kező műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonidész: A 

termopülei hősök sírfel-
irata 

Horatius: 
Thalliarchushoz 

Ómagyar Mária-
siralom 

Petrarca: Ti szeren-
csés füvek 

Shakespeare: 75. szo-
nett 

Janus Pannonius: Bú-
csú Váradtól; Egy 
dunántúli mandulafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

Rákóczi-nóta 
Továbbá részletek az 
Odüsszeia, az Antigoné, 
az Aeneis, a Hamlet és a 
Szigeti veszedelem című 
művekből. 

 Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. Mások számára 
élményt nyújtó előadásra 
képes. Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonidész: A 

termopülei hősök sírfel-
irata 

Horatius: 
Thalliarchushoz 

Ómagyar Mária-
siralom 

Petrarca: Ti szeren-
csés füvek 

Shakespeare: 75. szo-
nett 

Janus Pannonius: Bú-
csú Váradtól; Egy 
dunántúli mandulafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

Rákóczi-nóta 
Továbbá részletek az 
Odüsszeia, az Antigoné, 
az Aeneis, a Hamlet és a 
Szigeti veszedelem című 
művekből. 

 
 
* Megjegyzés: A szemiotikai textológiai szemléletű interpretációra elsődlegesen a kortárs irodalomból választott szövegeket javasoljuk. 
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Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon  
 

a) Felkészülés után kiselőadást tud tartani a következő témákból: 
Mítoszok, eposzok 
A görög líra 
Görög drámák 
Az ókori Róma irodalma 
A középkori egyházi és világi irodalom 
Az itáliai reneszánsz 
Az angol reneszánsz 
A magyar reneszánsz 
A magyar barokk 

b) Ismeri és képes felsorolni az időmértékes verselés, a versláb, a daktilus, a spondeus, az anapestus, a 
jambus, a trocheus, a pirrichius, a kólón, az ionicus, a minore, az ionicus a maiore, a choriambus, a sor-
metszet fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat versszövegekben fel tudja ismerni és 
azonosítani.  

c) Ismeri és képes felsorolni az ütemhangsúlyos verselés, a kétütemű hatos, a kétütemű nyolcas fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat versszövegekben fel tudja ismerni és azonosítani. 

d) Ismeri és képes felsorolni a hexameter, a pentameter, a disztichon, az alkailoszi sor és strófa, a szapphói 
sor és strófa, az anakreóni sor, az alexandrin, a Balassi-strófa, a szonett, a terzina, az oktáva fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat versszövegekben fel tudja ismerni és azonosítani. 

e) Ismeri és képes felsorolni az alábbi poétikai fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat konk-
rét művekben fel tudja ismerni, azonosítani: műnemek: líra, epika, dráma, eposz, barokk eposz, invoká-
ció, propozíció, seregszemle, isteni beavatkozás, „in medias res”-kezdés, állandó jelző, epikus hasonlat, 
epizód, legenda, parabola, lovagregény, vitairat, fiktív levél, dal, kardal, helyzetdal, epigramma, him-
nusz, óda, elégia, ekloga, zsoltár, ballada, a költői és a lírai én, az író és a történetmondó, tragédia, ko-
média, színmű, konfliktusos dráma, hármas egység, kar, expozíció, bonyodalom, késleltetés, tetőpont, 
végkifejlet, drámai beszéd, dialógus, monológ. 

f) Be tudja határolni időben a tanult szellemi, művelődéstörténeti korokat és stílusirányzatokat. Képes 
kommunikációs helyzetben azok részletező, elemző bemutatására. 

g) Versmondása, prózamondása megfelel a magyar kiejtési normáknak. Mások számára élményt nyújtó 
előadásra képes. Elő tudja adni a következő műveket:  
Szapphó: Édesanyám!  Nem perdül a rokka 
Anakreón: Gyűlölöm  
Szimonidész: A termopülei hősök sírfelirata  
Horatius: Thalliarchushoz 
Ómagyar Mária-siralom 
Petrarca: Ti szerencsés füvek 
Shakespeare: 75 szonett 
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól; Egy dunántúli mandulafáról 
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála; Egy katonaének,  
Rákóczi-nóta 
Továbbá részletek az Odüsszeia, az Antigoné, az Aeneis, a Hamlet és a Szigeti veszedelem című mű-
vekből 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Az Irodalom tantárgy keretében az irodalomértő és olvasói szerep tanulása felkészíti a tanulókat a világirodalom 
és a magyar irodalom alkotásainak befogadására, az irodalmi kifejezésformák szerkezeti, stílusbeli jellemzőinak 
megértésére, az olvasott művek történeti-kulturális horizontjában, kontextusában való tájékozódásra. Az iroda-
lomértő olvasói szerep tanulása fejleszti a tanulók kreatív szövegalkotó képességét, s egyben segíti a műértő 
kompetenciájuk elmélyülését. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        

     MIMINÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. IRODALMI ALKOTÁSOK 

ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és elem-
zése a világ- és a magyar iroda-
lom jelentős korszakaiból 

    

        
1.1. szemelvények a klassziciz-

mus és a felvilágosodás 
irodalmából 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a klasszicizmus és a felvilágoso-
dás irodalmából 

    

        
1.1.1. a francia klasszicista dráma 

 
Moliére: Tartuffe;  
A fösvény 

 a francia klasszicista dráma 
olvasása, elemzése 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia klasszicista 
drámai művekről és 
szerzőjükről.  

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott francia klasszi-
cista drámai művekről és 
szerzőjükről. 

        
1.1.2. a francia felvilágosodás 

irodalma 
 

Voltaire: Candide avagy 
az optimizmus 

Montesquieu: Perzsa le-
velek 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a francia felvilágosodás irodal-
mából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia felvilágosult 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a francia 
felvilágosodás korszaká-
ból. 

        
1.1.3. az angol felvilágosodás 

irodalma 
 

Defoe: Robinson Crusoe 
Swift: Gulliver utazásai 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az angol felvilágosodás irodal-
mából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
angol felvilágosult 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről az angol 
felvilágosodás korszaká-
ból. 

        
1.1.4. a német felvilágosodás és 

klasszika irodalma 
 

Goethe: Az ifjú Werther 
szenvedései  

Vándor éji dala 
Schiller: Ármány és sze-

relem 
Az örömhöz 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a német felvilágosodás és klasz-
szika irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
német felvilágosult 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a német 
klasszika- korszakából. 
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1.1.5. a magyar felvilágosodás 

irodalma 
 

Bessenyei György: 
Tariménes utazása 

Batsányi János: A fran-
ciaországi változásokra; 
Látó 

Kazinczy Ferenc: Fog-
ságom naplója; Tövisek és 
virágok 

Csokonai Vitéz Mihály: 
Az estve; Konstancinápoly; 
A reményhez; A tihanyi 
ekhóhoz; A magánossághoz; 
Szegény Zsuzsi a táborozás-
kor; Egy tulipánthoz 

Berzsenyi Dániel: A ma-
gyarokhoz I.; A magyarok-
hoz II.; Osztályrészem; A 
közelítő tél; Levéltöredék 
barátnémhoz; Dukai Takács 
Judithoz 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar felvilágosodás irodal-
mából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
felvilágosult magyar 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a magyar 
felvilágosodás korszaká-
ból. 

        
1.2. szemelvények a romantika 

irodalmából 
 szemelvények olvasása, elemzése 

a romantika irodalmából 
    

        
1.2.1. a német romantika irodalma 

 
Hölderlin: Menón pana-

sza Diotimáért; Az élet felén 
Hoffmann: Az arany vi-

rágcserép 
Heine: A dal szárnyára 

veszlek 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a német romantika irodalmából 

 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
német romantikus szer-
zőkről és műveikről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a német 
romantika korszakából. 

        
1.2.2. az angolszász romantika 

irodalma 
 

Shelley: Óda a nyugati 
szélhez 

Keats: Óda egy görög 
vázához 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az angolszász romantika irodal-
mából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
angol romantikus szer-
zőkről és műveikről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről az angolszász 
romantika korszakából. 

        
1.2.3. a francia romantika irodal-

ma 
 

Hugo: A párizsi Notre-
Dame 

Mert minden földi lélek 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a francia romantika irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia romantikus 
szerzőről és műveiről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
műveiről a francia 
romantika korszakából. 

        
1.2.4. az orosz romantika irodalma 

 
Puskin: Anyegin 

 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az orosz romantika irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
orosz romantikus szerző-
ről és művéről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről az orosz roman-
tika korszakából. 
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1.2.5. a magyar romantika irodal-

ma 
 

Katona József: Bánk bán 
Kölcsey Ferenc: Him-

nusz; Vanitatum vanitas; 
Zrínyi második éneke, 
Parainesis; 

Vörösmarty Mihály: 
Szózat; Gondolatok a 
könyvtárban; A Guttenberg-
albumba; Az emberek; Késő 
vágy; Előszó; A vén cigány 

Csongor és Tünde; 
Petőfi Sándor: Fa leszek, 

ha; A helység kalapácsa; 
Felhők; Szeptember végén; 
Beszél a fákkal a bús őszi 
szél; A Kiskunság; A puszta 
télen; A szabadsághoz; 
Respublika; Az apostol 

Arany János: A rab gó-
lya; Toldi estéje; Kertben; 
Zács Klára; V. László; 
Szondi két apródja; Ágnes 
asszony; Az örök zsidó; Híd-
avatás; Epilogus; Mindvé-
gig 

Jókai Mór: Az arany em-
ber; A sárga rózsa 

 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar romantika irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
magyar romantikus 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a magyar 
romantika korszakából. 

        
2. Irodalomelméleti ismeretek  Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a mű-
elemzés során 

    

        
2.1. verstani ismeretek  verstani ismeretek tanulása és 

alkalmazása a műelemzés során 
    

        
2.1.1. időmértékes verselés  az időmértékes verselés tanulása, 

alkalmazása 
 Ismeri és képes felsorol-

ni az időmértékes verse-
lés tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes felsorol-
ni az időmértékes verse-
lés tartalmi jegyeit. 
Minta alapján maga is 
képes időmértékes 
verssorok alkotására. 

        
2.1.2. ütemhangsúlyos verselés  az ütemhangsúlyos verselés 

tanulása, alkalmazása 
 Ismeri és képes felsorol-

ni az ütemhangsúlyos 
verselés tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes felsorol-
ni az ütemhangsúlyos 
verselés tartalmi jegyeit. 
Minta alapján maga is 
képes ütemhangsúlyos 
verssorok alkotására. 

        
2.1.3. szimultán ritmus  a szimultán ritmus tanulása, 

alkalmazása 
 Ismeri és képes felsorol-

ni a szimultán ritmus 
tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes felsorol-
ni a szimultán ritmus 
tartalmi jegyeit. Minta 
alapján maga is képes 
szimultán ritmusok 
alkotására. 
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2.1.4. sorfajták és strófaszerkeze-

tek 
anakreóni sor; 
alkailoszi sor; 
szapphói sor és strófa; 
Anyegin-strófa; 
disztichon 

 a sorfajták és strófaszerkezetek 
tanulása, alkalmazása 
 

 Ismeri és képes felsorol-
ni a disztichon tartalmi 
jegyeit. 

 Ismeri és képes felsorol-
ni az anakreóni sor, az 
alkailoszi sor, a szapphói 
sor és strófa, az Anye-
gin-strófa és a disztichon 
tartalmi jegyeit. Minta 
alapján maga is képes 
alkotni hasonló sorfajtá-
kat és strófaszerkezete-
ket. 

        
2.2. poétikai ismeretek 

 
sententia, pictura – óda, 

episztola, elégia, elégikus 
hangnem, dal, népies hely-
zetdal, életkép (vershelyzet 
– verstípus: önmegszólító, 
értékszembesítő, időszem-
besítő, létösszegző – vátesz-
költő-szerep, prófécia – 
versciklus); 

románc, ballada, egyszó-
lamú ballada, kétszólamú 
ballada, körkörös építkezésű 
ballada – elbeszélő költe-
mény, verses regény, törté-
nelmi regény, fejlődésre-
gény, tanregény (lírai én, 
történetmondó/elbeszélő, 
elbeszélő helyzet, metafori-
kus szerkezet, metonimikus 
szerkezet, mikrostruktúra, 
makrostruktúra, motívum 
fantasztikum, groteszk) – 
komikus eposz; 

aforizmák, kétszintes 
dráma, tragédia, konfliktu-
sos dráma, commedia 
dell’arte, farce – komédia 
(helyzetkomikum, jellem-
komikum, rezonőr, hármas 
egység) 

 poétikai ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzés során 
 

 Ismeri és fel tudja sorol-
ni az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi je-
gyeit, s e jegyek alapján 
azokat konkrét művekre 
vonatkoztatva tudja 
használni: 
sententia, pictura, 
óda, episztola, elégia, 
dal, életkép, 
vershelyzet, 
önmegszólító, érték-
szembesítő, időszembe-
sítő verstípus, 
váteszköltőszerep, 
versciklus, 
ballada, 
elbeszélő költemény, 
verses regény, történelmi 
regény, tanregény, 
lírai én, elbeszélő, 
elbeszélő helyzet, motí-
vum, fantasztikum, 
groteszk, 
drámai költemény, 
kétszintes dráma, tragé-
dia, konfliktusos dráma, 
komédia, helyzetkomi-
kum, jellemkomikum, 
rezonőr, hármas egység 

 Ismeri és fel tudja sorol-
ni az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi jegye-
it, s e jegyek alapján 
azokat konkrét művekre 
vonatkoztatva tudja 
használni: 
sententia, pictura, 
óda, episztola, elégia, 
elégikus hangnem, 
dal, népies helyzetdal, 
életkép, 
vershelyzet, 
önmegszólító, érték-
szembesítő, időszembe-
sítő, létösszegző verstí-
pus, 
váteszköltőszerep, 
prófécia, 
versciklus, 
románc, ballada, egyszó-
lamú ballada, kétszóla-
mú ballada, körkörös 
építkezésű ballada, 
elbeszélő költemény, 
verses regény, történelmi 
regény, fejlődésregény, 
tanregény, 
lírai én, történetmon-
dó/elbeszélő, elbeszélő 
helyzet, metaforikus 
szerkezet, metonimikus 
szerkezet, mikrostruktú-
ra, makrostruktúra, 
motívum, fantasztikum, 
groteszk, 
komikus eposz, 
drámai költemény, 
aforizmák, kétszintes 
dráma, tragédia, konflik-
tusos dráma, 
commedia dell’arte, 
farce 
komédia, helyzetkomi-
kum, jellemkomikum, 
rezonőr, hármas egység 
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2.3. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok, stílusirányzatok 
 

racionalizmus, empiriz-
mus; 
felvilágosodás; 
Sturm und Drang; 
klasszicizmus, klasszika; 
érzékenység; 
rokokó; 
romantika; 
panteizmus; 
liberalizmus; 
irodalmi népiesség, nép-
nemzeti irányzat 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok, stílusirányzatok 
tanulása 
 

 El tudja helyezni az 
időben a tanult szellemi 
irányzatokat, művelődés-
történeti korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes azok sajátos 
jellemzőinek felidézésé-
re, felsorolására. 

 El tudja helyezni az 
időben a tanult szellemi 
irányzatokat, művelődés-
történeti korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes kommunikációs 
szituációkhoz igazodva 
azok elemző (részletező) 
bemutatására. 

        
II. IRODALMI SZÖVEGEK 

INTERPRETÁCIÓJA 
 AZ IRODALOMÉRTŐ 

OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
SZÖVEGEK (VERSEK) 
SZEMIOTIKAI TEXTOLÓGIAI 
SZEMLÉLETŰ KREATÍV-
PRODUKTÍV 
INTERPRETÁCIÓJA RÉVÉN*  

    

        
1. A vehiculum mint a szöveg 

“jelölő–jelölt” szerkezeté-
nek fizikai hordozója 

 Adott szöveg – poétikai formába 
nem öntött anyagának – különféle 
vizuális megjelenési formákba 
való elrendezése 

 Képes arra, hogy törde-
letlen költői szöveget 
egy általa helyesnek 
tartott elfogadható 
formába rendezzen. 

 Képes arra, hogy törde-
letlen költői szöveget 
egy általa helyesnek 
tartott elfogadható 
formába rendezzen. 
Döntését elfogadhatóan 
tudja indokolni. 

        
2. A vehiculum formai felépíté-

se 
 A verssorokon belüli lexikai 

anyag elrendezhetőségének 
kipróbálása 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát elfogad-
ható rendbe szerkessze. 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát elfogad-
ható rendbe szerkessze. 
Döntését, megfontolá-
sait, szempontjait elfo-
gadhatóan tudja indo-
kolni. 

        
3. A vehiculum szemantikai 

felépítése 
 A lokális (egy-egy szókapcsolatra 

irányuló) és a globális (a vers 
egészére irányuló) szemantikai 
összefüggőség helyreállítása 
hiányosan megadott szövegű 
versek esetében 

    

        
3.1. igék törlése, főnevek törlése 

stb. 
 igék törlése, főnevek törlése stb.  Képes arra, hogy egy 

adott költői szövegből 
törölt szavak helyére 
más elfogadható szava-
kat illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak, képek 
helyére elfogadható 
szavakat, képeket illesz-
szen. 
 Döntését, megfontolá-
sait, szempontjait elfo-
gadhatóan tudja indo-
kolni. 

        

                                                           
* A tevékenységfőosztályba felvett tananyag Petőfi S. János és munkacsoportja által kidolgozott feladatrendszer adaptációja. (Petőfi S. 
János–Bácsi János–Benkes Zsuzsa–Vass László: Szövegtan és verselemzés. Bp. 1993. PSZM Projekt Programiroda) 
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3.2. hasonlatok törlése, metafo-

rák törlése, metonímiák 
törlése stb. 

 hasonlatok törlése, metaforák 
törlése, metonímiák törlése stb. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak helyére 
más elfogadható szava-
kat illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak, képek 
helyére elfogadható 
szavakat, képeket illesz-
szen. 
 Döntését, megfontolá-
sait, szempontjait elfo-
gadhatóan tudja indo-
kolni. 

        
4. A vehiculumhoz rendelt 

világfragmentum 
 Egy adott valóságdarab többféle 

megjelenítése egy-egy versszö-
vegben 

    

        
4.1. a nyelvi kifejezések globális 

sorrendjének megváltoztatá-
sa 

 a nyelvi kifejezések globális 
sorrendjének megváltoztatása 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból elfogadha-
tó verset rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból (versso-
raiból) elfogadható 
verset rakjon össze. A 
választott sorrend indok-
lására képes. 

        
4.2. megváltoztatott globális 

sorrendű eltérések alapján 
közvetkeztetés az eltérő 
valóságdarabokra 

 megváltoztatott globális sorrendű 
eltérések alapján közvetkeztetés 
az eltérő valóságdarabokra 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból elfogadha-
tó verset rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból (versso-
raiból) elfogadható 
verset rakjon össze. A 
választott sorrend indok-
lására képes. 

        
5. Globális tematikus kompo-

zíció 
 Adott cím alapján a szöveg 

tematikus egységeinek elképzelé-
se, azok sorrendjének meghatáro-
zása 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 
Indokolni tudja a szöveg 
tematikus egységeinek 
létrehozott sorrendjét. 

 
 
 
 
 
 
* Megjegyzés: A szemiotikai textológiai szemléletű interpretációra elsődlegesen a kortárs irodalomból választott szövegeket javasoljuk. 
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III. VERS- ÉS 

PRÓZAMONDÁS 
 VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS A 

HELYESEJTÉSI NORMÁK 
MEGTARTÁSÁVAL 

 Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. 
Elő tudja adni a követ-
kező műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi változá-
sokra 

Csokonai: A Remény-
hez 

Hölderlin: Az élet fe-
lén 

Heine: A dal szárnyá-
ra veszlek 

Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat 
Petőfi: Szeptember 

végén 
Arany: Kertben; Epi-

lógus 
Továbbá részletek, 

idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből. 

 Versmondása, próza-
mondása megfelel a 
magyar kiejtési normák-
nak. Mások számára 
élményt nyújtó előadásra 
képes. 
Elő tudja adni a követ-
kező műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi változá-
sokra 

Csokonai: A Re-
ményhez; A magános-
sághoz 

Berzsenyi: A közelítő 
tél 

Hölderlin: Az élet fe-
lén 

Heine: A dal szárnyá-
ra veszlek 

Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat; 

A vén cigány 
Petőfi: Szeptember 

végén; Felhők (részle-
tek) 

Arany: Kertben; 
Epilógus; Ágnes asszony 

Továbbá részletek, 
idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből. 
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Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon  
 

a) Felkészülés után kiselőadást tud tartani a következő témákból: 
A francia klasszicista dráma 
A francia felvilágosodás irodalma 
Az angol felvilágosodás irodalma 
A német felvilágosodás és klasszika irodalma 
A magyar felvilágosodás irodalma 
A német romantika irodalma 
Az angol romantika irodalma 
A francia romantika irodalma 
Az orosz romantika irodalma 
A magyar romantika irodalma 

b) Ismeri és képes felsorolni az időmértékes, az ütemhangsúlyos és a szimultán ritmus tartalmi jegyeit. 
c) Ismeri és képes felsorolni az anakreóni sor, az alkailoszi sor, a szapphói sor és strófa, az Anyagin-strófa 

és a disztichon tartalmi jegyeit. 
d) Ismeri és fel tudja sorolni az alábbi poétikai fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat konk-

rét művekre vonatkoztatva tudja használni: sententia, pictura, óda, episztola, elégia, elégikus hangnem, 
dal, népies helyzetdal, életkép, vershelyzet, önmegszólító, értékszembesítő, időszembesítő, létösszegző 
verstípus, váteszköltőszerep, prófécia, versciklus, románc, ballada, egyszólamú ballada, kétszólamú 
ballada, körkörös építkezésű ballada, elbeszélő költemény, verses regény, történelmi regény, fejlődés-
regény, tanregény, lírai én, történetmondó/elbeszélő, elbeszélő helyzet, metaforikus szerkezet, metoni-
mikus szerkezet, mikrostruktúra, makrostruktúra, motívum, fantasztikum, groteszk, komikus eposz, 
drámai költemény, aforizmák, kétszintes dráma, tragédia, konfliktusos dráma, commedia dell’arte, farce 
komédia, helyzetkomikum, jellemkomikum, rezonőr, hármas egység. 

e) El tudja helyezni az időben tanult szellemi irányzatokat, művelődéstörténeti korokat és stílusirányzato-
kat. Képes kommunikációs szituációkhoz igazodva azok elemző (részletező) bemutatására.  

f) Versmondása, prózamondása megfelel a magyar kiejtési normáknak. Mások számára élményt nyújtó 
előadásra képes. Elő tudja adni a következő műveket: Goethe: Vándor éji dala 

Batsányi János: A franciaországi változásokra 
Csokonai: A Reményhez; A magánossághoz 
Berzsenyi: A közelítő tél 
Hölderlin: Az élet felén 
Heine: A dal szárnyára veszlek 
Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat; A vén cigány 
Petőfi: Szeptember végén; Felhők (részletek) 
Arany: Kertben; Epilógus; Ágnes asszony 

Továbbá részletek, idézetek a Tartuffe-ből, az Anyeginből, a Bánk bánból, Az apostolból, a Toldi esté-
jéből.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
Az irodalmi alkotások elemzése és értelmezése felkészíti a tanulókat a világirodalom és a magyar irodalom alko-
tásainak befogadására, az irodalmi kifejezésformák szerkezeti, stílusbeli jellemzőinek megértésére, az olvasott 
művek történeti-kulturális horizontjában, kontextusában való tájékozódásra. Az irodalmi szövegek interpretáció-
ja fejleszti a tanulók kreatív szövegalkotó képességét, s egyben segíti a műértő kompetenciájuk elmélyülését. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. IRODALMI ALKOTÁSOK 
ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és elem-
zése a világ- és a magyar iroda-
lom jelentős korszakaiból 

    

        
1.1. szemelvények a realizmus 

irodalmából 
 szemelvények olvasása a realiz-

mus irodalmából 
    

        
1.1.1. a francia realizmus 

 
Balzac: Goriot apó 
Stendhal: Vörös és fekete 

 szemelvények olvasása a francia 
realizmus irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia realista szerzők-
ről és művekről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
művekről a francia 
realizmus irodalmából. 

        
1.1.2. az orosz realizmus 

 
Gogol: A köpönyeg 
Dosztojevszkij: Feljegy-

zések az egérlyukból 
Tolsztoj: Ivan Iljics ha-

lála 
Csehov: A 6-os számú 

kórterem  
Ványa bácsi 

 szemelvények olvasása az orosz 
realizmus irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott  
orosz realista szerzőkről 
és művekről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
művekről az orosz 
realizmus irodalmából. 

        
1.1.3. a norvég realizmus 

Ibsen: Vadkacsa 
 szemelvények olvasása a norvég 

realizmus irodalmából 
 

 10-15 mondatos referá-
tumot képes tartani – 
előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
norvég realista szerzőről 
és művéről. 

 Felkészülés után kiselő-
adást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről a norvég rea-
lizmus irodalmából. 
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1.2. a líra a XIX. század második 

felének világirodalmában 
 

Baudelaire: Kapcsolatok 
Az albatrosz  
Egy dög 
Egzotikus illat 

Verlaine: Költészettan 
Őszi chanson 

Rimbaud: A magán-
hangzók szonettje  

Kóborlásaim 
Whitman: Téli mozdony 
Rilke: A párduc; Archa-

ikus Apolló-torzó 

 lírai művek olvasása a XIX. 
század második felének világiro-
dalmából 
 

 Elő tudja adni hibátlanul 
a következő műveket: 

Baudelaire: Az al-
batrosz 

Verlaine: Őszi 
chanson 

Rimbaud: Kóborlá-
saim 

Rilke: Archaikus 
Apolló-torzó 

 Elő tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Baudelaire: Az al-
batrosz; Egzotikus illat 

Verlaine: Őszi 
chanson 

Rimbaud: Kóborlá-
saim 

Rilke: Archaikus 
Apolló-torzó 

        
1.3. szemelvények a XIX. század 

végének magyar irodalmá-
ból 

Madách Imre: Az ember 
tragédiája 

Vajda János: A vaáli er-
dőben 

Nádas tavon 
Credo 
Húsz év múlva 
Mikszáth Kálmán: Besz-

terce ostroma 
Új Zrínyiász 
A gavallérok 

 szemelvények olvasása a XIX. 
század végének magyar irodal-
mából 
 

 Elő tudja adni hibátlanul 
a következő művet: 

Vajda János: Nádas 
tavon 

 Elő tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Vajda János: Nádas 
tavon; Húsz év múlva 
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1.4. szemelvények a XX. század 

első évtizedeinek magyar 
irodalmából 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz; Páris 
az én Bakonyom; Héja-nász 
az avaron; Az eltévedt 
lovas; A magyar Messiások; 
A muszáj-Herkules; Az ős 
Kaján; Harc a Nagyúrral; A 
fajok cirkuszában; A Sion-
hegy alatt; Cifra szűrömmel 
betakarva; Krónikás ének 
1918-ból; Ismeretlen Kor-
vin-kódex margójára 

Móricz Zsigmond: Tra-
gédia; Barbárok; Úri muri 

Babits Mihály: A lírikus 
epilógja; Cigánydal; Petőfi 
koszorúi; Csak posta voltál; 
Ősz és tavasz között; Jónás 
könyve 

Tóth Árpád: Elégia egy 
rekettyebokorhoz; Lélektől 
lélekig; Esti sugárkoszorú; 
Jó éjszakát!; Álarcosan 

Juhász Gyula: Gulácsy 
Lajosnak; Tápai lagzi; Anna 
örök 

Kosztolányi Dezső: A 
szegény kisgyermek pana-
szaiból; Boldog szomorú 
dal; Halotti beszéd; Édes 
Anna 

Karinthy Frigyes: Így ír-
tok ti; A cirkusz; Találkozás 
egy fiatalemberrel 

Krúdy Gyula: Utolsó szi-
var az Arabs Szürkénél 

Füst Milán: Öregség 

 szemelvények olvasása a XX. 
század első évtizedeinek magyar 
irodalmából 
 

 Elő tudja adni hibátlanul 
a következő műveket: 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz; A 
magyar Messiások; 
Héja-nász az avaron; Az 
eltévedt lovas 

Babits Mihály: A lí-
rikus epilógja 

Juhász Gyula: Anna 
örök 

Kosztolányi Dezső: 
A szegény kisgyermek 
panaszaiból – egy vers 

 Elő tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz; A 
magyar Messiások; 
Héja-nász az avaron; Az 
eltévedt lovas; Cifra 
szűrömmel betakarva 

Babits Mihály: A lí-
rikus epilógja; részletek 
a Jónás imájából 

Tóth Árpád: Elégia 
egy rekettyebokorhoz 

Juhász Gyula: Anna 
örök; Gulácsy Lajosnak 

Kosztolányi Dezső: 
Boldog szomorú dal; A 
szegény kisgyermek 
panaszaiból – egy vers 
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2. Irodalomelméleti ismeretek 

a műelemzés során 
 Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a mű-
elemzés során 

    

        
2.1. verstani ismeretek 

 
kétütemű felező nyolcas 
szimultán ritmus 
csökkentett jambusi so-

rok 
nibelungizált alexandrin 
szonett 
szabadvers 

 verstani ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzések során

 

 Képes önállóan műelem-
ző szakszöveget alkotni 
szóban és írásban. Ismeri 
és képes felsorolni az 
alábbi verstani fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
verszövegekben felisme-
ri és azonosítani tudja: 
kétütemű felező nyol-
cas, 
szimultán ritmus, 
szonett, 
szabadvers. 

 Képes önállóan műelem-
ző szakszövegek alkotá-
sára szóban és írásban. 
Eközben igazodik a 
(megadott, választott) 
kommunikációs helyzet-
hez, megtartja a műfaj 
szabta normákat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Ismeri és képes felsorol-
ni az alábbi verstani 
fogalmak tartalmi je-
gyeit, s e jegyek alapján 
azokat verszövegekben 
felismeri és azonosítani 
tudja: 
kétütemű felező nyolcas, 
szimultán ritmus, 
jambus, 
nibelungizált alexandrin, 
szonett, 
szabadvers. 
Tud szabadverset írni. 

        
2.2. poétikai ismeretek 

 
– tárgyias költészet 
szimbolikus kifejezés-

mód 
– kisregény, novella, 
humoreszk, anekdota, 
polifonikus regény, ana-
litikus (lélektani) regény 
regényciklus 
síkváltás 
szubjektív idő, objektív 
idő 
metonimikus szerkezet, 
metaforikus szerkezet 
metaforikus szint és ob-
jektív idő 
narráció 
nézőpontváltás 
időkezelés, az elbeszélés 
tempója 
típus 
tragikomédia 
drámai költemény 
szimbolista dráma 
ibseni dramaturgia, drá-
mai szituáció 
drámaiatlan dráma 

 poétikai ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzések során

 

 Képes önállóan műelem-
ző szakszöveget alkotni 
szóban és írásban. Képes 
az alábbi poétikai fo-
galmak tartalmi jegyei-
nek felsorolására, s e 
jegyek alapján azokat az 
irodalmi szövegek 
kapcsán konkretizálni 
tudja: 
tárgyias költészet, 
szimbolikus kifejezés-
mód, 
kisregény, novella, 
humoreszk, anekdota, 
polifonikus regény, 
analitikus regény, 
metonimikus szerkezet, 
metaforikus szerkezet, 
narráció, 
nézőpontváltás, 
időkezelés, 
tragikomédia. 

 Képes önállóan műelem-
ző szakszövegek alkotá-
sára szóban és írásban. 
Eközben igazodik a 
(megadott, választott) 
kommunikációs helyzet-
hez, megtartja a műfaj 
szabta normákat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Képes az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi jegye-
inek felsorolására, s e 
jegyek alapján azokat az 
irodalmi szövegek 
kapcsán konkretizálni 
tudja: 
tárgyias költészet, 
szimbolikus kifejezés-
mód, 
kisregény, novella, 
humoreszk, anekdota, 
polifonikus regény, 
analitikus (lélektani) 
regény, 
regényciklus, 
síkváltás, 
szubjektív idő, objektív 
idő, 
metonimikus szerkezet, 
metaforikus szerkezet, 
metaforikus szint és 
objektív idő, 
narráció, 
nézőpontváltás, 
időkezelés, az 
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       elbeszélés tempója, 

típus, 
tragikomédia, szimbolis-
ta dráma, 
ibseni dramaturgia, 
drámai szituáció, 
drámaiatlan dráma. 
Tud a műfaji sajátossá-
goknak megfelelően 
novellát, humoreszket, 
néhány oldalas dráma-
részletet írni. 

        
2.3. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok 
 

realizmus, pozitivizmus 
naturalizmus, determi-
nizmus 
freudizmus 
parnasszizmus, l’art pour 
l’art művészet 
dekadencia 
szimbolizmus 
impresszionizmus 
szecesszió 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok tanulása 

 

 Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi, műve-
lődéstörténeti korokat, 
stílusirányzatokat. Képes 
azok jellemzőinek 
felidézésére, felsorolásá-
ra. 

 Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi, műve-
lődéstörténeti korokat és 
stílusirányzatokat. Képes 
kommunikációs helyzet-
ben (szóban és írásban) 
azok részletező, elemző 
bemutatására. 

        
II. IRODALMI SZÖVEGEK 

INTERPRETÁCIÓJA 
 AZ IRODALOMÉRTŐ 

OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
SZÖVEGEK (VERSEK) 
SZEMIOTIKAI TEXTOLÓGIAI 
SZEMLÉLETŰ KREATÍV-
PRODUKTÍV 
INTERPRETÁCIÓJA RÉVÉN*  

    

        
1. A vehiculum mint a szöveg 

“jelölő–jelölt” szerkezeté-
nek fizikai hordozója 

 Adott szöveg – poétikai formába 
nem öntött anyagának – különféle 
vizuális megjelenési formákba 
való elrendezése 

 Képes arra, hogy törde-
letlen költői szöveget 
egy általa helyesnek 
tartott elfogadható 
formába rendezzen. 

 Képes arra, hogy törde-
letlen költői szöveget 
egy általa helyesnek 
tartott elfogadható 
formába rendezzen. 
Döntését elfogadhatóan 
tudja indokolni. 

        
2. A vehiculum formai felépíté-

se 
 A verssorokon belüli lexikai 

anyag elrendezhetőségének 
kipróbálása 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát elfogad-
ható rendbe szerkessze. 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát elfogad-
ható rendbe szerkessze. 
Döntését, megfontolá-
sait, szem-pontjait 
indokolni tudja. 

        
3. A vehiculum szemantikai 

felépítése 
 A lokális (egy-egy szókapcsolatra 

irányuló) és a globális (a vers 
egészére irányuló) szemantikai 
összefüggőség helyreállítása 
hiányosan megadott szövegű 
versek esetében 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak helyére 
más elfogadható szava-
kat illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak, képek 
helyére elfogadható 
szavakat, képeket illesz-
szen. 

        
3.1. igék törlése, főnevek törlése 

stb. 
 igék törlése, főnevek törlése stb.     
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3.2. hasonlatok törlése, metafo-

rák törlése, metonímiák 
törlése stb. 

 hasonlatok törlése, metaforák 
törlése, metonímiák törlése stb. 

    

        
4. A vehiculumhoz rendelt 

világfragmentum 
 Egy adott valóságdarab többféle 

megjelenítése egy-egy versszö-
vegben 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból elfogadha-
tó verset rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból (verssora-
iból) elfogadható verset 
rakjon össze. A válasz-
tott sorrend indoklására 
képes. 

        
4.1. a nyelvi kifejezések globális 

sorrendjének megváltoztatá-
sa 

 a nyelvi kifejezések globális 
sorrendjének megváltoztatása 

    

        
4.2. megváltoztatott globális 

sorrendű eltérések alapján 
közvetkeztetés az eltérő 
valóságdarabokra 

 megváltoztatott globális sorrendű 
eltérések alapján közvetkeztetés 
az eltérő valóságdarabokra 

    

        
5. Globális tematikus kompo-

zíció 
 Adott cím alapján a szöveg 

tematikus egységeinek elképzelé-
se, azok sorrendjének meghatáro-
zása 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 
Indokolni tudja a szöveg 
tematikus egységeinek 
létrehozott sorrendjét. 

        
 
* Megjegyzés: A szemiotikai textológiai szemléletű interpretációra elsődlegesen a kortárs irodalomból választott szövegeket javasoljuk 
 
 

Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 

a) Felkészülés után kiselőadást tud tartani a következő témákból: 
A francia realizmus 
Az orosz realizmus 
A líra a 19. század második felének világirodalma 
A 19. század második felének magyar irodalma 
A 20. század első évtizedének magyar irodalma 

b) Ismeri és képes felsorolni az alábbi verstani fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat vers-
szövegekben felismeri és azonosítani tudja: kétütemű felező nyolcas, szimultán ritmus, jambus, 
nibelungizált alexandrin, szonett, szabadvers. 

c) Képes az elemzett művek interpretációjára. Képes az alábbi poétikai fogalmak tartalmi jegyeinek felso-
rolására, s e jegyek alapján azokat az irodalmi szövegek kapcsán konkretizálni tudja: tárgyias költészet, 
szimbolikus kifejezésmód, kisregény, novella, humoreszk, anekdota, polifonikus regény, analitikus (lé-
lektani) regény, regényciklus, síkváltás, szubjektív idő, objektív idő, metonimikus szerkezet, metafori-
kus szerkezet, metaforikus szint és objektív idő, narráció, nézőpontváltás, időkezelés, az elbeszélés 
tempója, típus, tragikomédia, szimbolista dráma, ibseni dramaturgia, drámai szituáció, drámaiatlan 
dráma.  

d) Időben be tudja határolni a tanult szellemi, művelődéstörténeti korokat és stílusirányzatokat (realizmus, 
pozitivizmus, naturalizmus, determinizmus, freudizmus, parnasszizmus, l’art pour l’art művészet, deka-
dencia, szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió ). Képes kommunikációs helyzetben (szóban és 
írásban) azok részletező, elemző bemutatására. 

e) Képes bemutatni egy-két mű lényegre törő értelmezésével a szerzői világlátás és kifejezésmód sajátos-
ságait, egy-egy szépirodalmi mű motívumainak továbbélését, műfajteremtő művek jellegzetességeit. 

f) Képes arra, hogy összehasonlítsa egy-egy olvasott és elemzett drámai mű színpadi megjelenítését. 
g) Tájékozott az irodalmi művek adaptációi, műfajcserés jelenségei körében: irodalmi mű filmen, rádiójá-

ték-feldolgozásban, televíziós sorozatban, digitális közlésben stb. 
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h) Versmondása, prózamondása megfelel a magyar kiejtési normáknak. Mások számára élményt nyújtó 

előadásra képes. Elő tudja adni a következő műveket:  
Baudelaire: Az albatrosz; Egzotikus illat 
Verlaine: Őszi chanson 
Eimbaud: Kóborlásaim 
Rilke: Archaikus Apolló-torzó 
Vajda János: Nádas a tavon; Húsz év múlva 
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…; Párisban járt az Ősz; A magyar Messiások; Héja-nász az 
avaron; Az eltévedt lovas; Cifra szűrömmel betakarva 
Babits Mihály: A lírikus epilógja; részletek a Jónás imájából 
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz 
Juhász Gyula: Anna örök; Gulácsy Lajosnak 
Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal; A szegény kisgyermek panaszaiból – egy vers 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
Az irodalmi alkotások elemzése és értelmezése felkészíti a tanulókat a világirodalom és a magyar irodalom alko-
tásainak befogadására, az irodalmi kifejezésformák szerkezeti, stílusbeli jellemzőinek megértésére, az olvasott 
művek történeti-kulturális horizontjában, kontextusában való tájékozódásra. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MIMINÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. IRODALMI ALKOTÁSOK 
ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és elem-
zése a világ- és a magyar iroda-
lom jelentős korszakaiból (szel-
lemi kötődések, világirodalmi 
párhuzamok etikai, esztétikai, 
filozófiai vonatkozások) 

    

        
1.1. szemelvények a XX. század 

világirodalmából 
 szemelvények olvasása a  

XX. század világirodalmából 
    

        
1.1.1. lírai művek 

 
Apollinaire: Kikericsek  
A Mirabeau-híd 
Búcsú 
A megsebzett galamb és 

szökőkút 
Lorca: Torreádorsirató 
Eliot: Átokföldje 

 lírai művek olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, művelődéstör-
téneti korok, stílusirány-
zatok idősorában. Elő 
tudja adni hibátlanul a 
következő művet: 

Apollinaire: A 
Mirabeau-híd 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, művelődéstör-
téneti korok, stílusirány-
zatok idősorában. Elő 
tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Apollinaire: A 
Mirabeau-híd,Búcsú 
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1.1.2. széppróza 

 
Thomas Mann: Tonio 

Kröger  
Mario és a varázsló 
Kafka: Az átváltozás 
A per 
Camus: A közöny 
Bulgakov: A Mester és 

Margarita 
Marquez: Száz év ma-

gány 
Borges: Pierre Menard, 

a Don Quijote szerzője 
Conrad: A sötétség mé-

lyén 
Joyce: Ulysses; 
Finnegan ébredése 

Hemingway: Az öreg  
halász és a tenger 
Szolzsenyicin: Ivan 
Gyenyiszovics egy napja 

 szépprózák olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, művelődéstör-
téneti korok, stílusirány-
zatok idősorában. 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, művelődéstör-
téneti korok, stílusirány-
zatok idősorában. 

        
1.1.3. drámai művek 

Brecht: Kurázsi mama és 
gyermekei 

Beckett: Godot-ra várva 
Dürrenmatt: A nagy Ro-

mulus 
George Orwell: Állat-
farm 

 drámai művek olvasása, elemzé-
se, értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, művelődéstör-
téneti korok, stílusirány-
zatok idősorában. 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, művelődéstör-
téneti korok, stílusirány-
zatok idősorában. 

        
1.2. szemelvények a XX. század 

magyar irodalmából 
 szemelvények olvasása a XX. 

század magyar irodalmából 
    

        
1.2.1. lírai művek 

 
Kassák Lajos: A ló meg-

hal, a madarak kirepülnek 
Szabó Lőrinc: Semmiért 

egészen; Különbéke; Mozart 
hallgatása közben 

Illyés Gyula: Egy mon-
dat a zsarnokságról; Koszo-
rú 

József Attila: A Duná-
nál; Hazám; Óda; Ars 
poetica; Eszmélet; A város 
peremén; Reménytelenül 

Radnóti Miklós: Negye-
dik ekloga; A la 
recherche…; Levél a hitves-
hez; Erőltetett menet 

Pilinszky János: Har-
madnapon; Négysoros; 
Harbach 1944; Apokrif 

Nagy László: Himnusz 
minden időben; Ki viszi át a 
szerelmet? 

Nemes Nagy Ágnes: 
Fák; Között; 

Márai Sándor: Halotti 
beszéd; 

Weöres Sándor: Proteus; 
Dalok Na  

Conxy Pan-ból; Hetedik 
szimfónia 

 lírai művek olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, művelődéstör-
téneti korok, stílusirány-
zatok idősorában. Elő 
tudja adni hibátlanul a 
következő műveket: 

József Attila: A Du-
nánál (részletek); Óda 
(részletek); Reménytele-
nül 

Radnóti Miklós: 
Levél a hitveshez 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; Négyso-
ros 

Nagy László: Ki vi-
szi át a szerelmet? 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, művelődéstör-
téneti korok, stílusirány-
zatok idősorában. Elő 
tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Szabó Lőrinc: Sem-
miért egészen 

József Attila: A Du-
nánál; Óda; Reményte-
lenül 

Radnóti Miklós: Le-
vél a hitveshez; Erőlte-
tett menet 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; Négyso-
ros 

Nagy László: Ki vi-
szi át a szerelmet? 

Weöres Sándor: He-
tedik szimfónia (részle-
tek) 
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1.2.2. széppróza 

 
Németh László: Iszony 
Márai Sándor: A gyer-

tyák csonkig égnek 
Ottlik Géza: Iskola a ha-

táron 
Örkény István: Tóték; 

Egyperces novellák 
Eszterházy Péter: Függő 

 szépprózák olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, művelődéstör-
téneti korok, stílusirány-
zatok idősorában. 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, művelődéstör-
téneti korok, stílusirány-
zatok idősorában. 

        
1.2.3. Kortárs szerzők és műveik  Tájékozódás a kortárs irodalom-

ban az irodalmi nyilvánosság 
figyelésével, nyomon követésével 
(antológiák, folyóiratok, irodalmi 
ismeretterjesztés, könyvhét stb.) 

 Fel tud sorolni legalább 
öt szerzőt a kortárs 
magyar irodalomból. 
Képes legalább egy 
szerző 2-3 lírai és 1-2 
epikai művének értelme-
zésére. Ismer  és alkal-
manként áttekint egy-két 
irodalmi folyóiratot. 

 Fel tud sorolni legalább 
tíz szerzőt a kortárs 
magyar irodalomból. 
Képes egy költő néhány 
versének egy drámaíró, 
illetve prózaíró 1-2 
művének értelmezésére. 
Ismer irodalmi folyóira-
tokat, szokásává vált 
azok figyelemmel kísé-
rése. 

        
1.2.4. Határon túli magyar iroda-

lom 
 Tájékozódás a kortárs határon túli 

magyar irodalomban. 
 Fel tud sorolni szerzőket 

és műveket a határon túli 
magyar irodalom képvi-
selőiből. 

 Ismeri a legjelesebb 
szerzőket a határon 
kívüli magyar irodalom-
ból, be tud számolni 
olvasmányélményeiről 
is.  

        
2. Irodalomelméleti ismeretek 

a műelemzés során 
 Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a mű-
elemzés során 
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2.1. poétikai ismeretek 

 
képvers 
hosszúének 
parabolikus regény 
metaforikus képnyelv 
modern mítoszteremtés 
síkváltás 
tézisdráma 
példázat 
epikus színház, elidege-
nítő effektus 
groteszk komédia 
abszurd dráma, antihős 
anti-utópia 
metanarrativitás, 
allegorizáció 
intertextualitás 

 poétikai ismeretek tanulása 
 

  

     

Képes önállóan műelem-
ző szakszövegeket 
alkotni szóban és írás-
ban. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Ismeri és képes felsorol-
ni az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi jegye-
it, s e jegyek alapján 
azokat irodalmi szöve-
gek elemzése kapcsán 
konkretizálni tudja: 
képvers, 
parabolikus regény, 
síkváltás, 
tézisdráma, 
példázat, 
epikus színház, 
groteszk komédia, 
abszurd dráma. 

 

Képes önállóan műelem-
ző szakszöveg alkotására 
szóban és írásban. 
Igazodik a (megadott, 
választott) kommuniká-
ciós helyzethez, megtart-
ja a műfaj szabta normá-
kat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Ismeri és képes felsorol-
ni az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi jegye-
it, s e jegyek alapján 
azokat irodalmi szöve-
gek elemzése kapcsán 
konkretizálni tudja: 
képvers, 
hosszúének, 
parabolikus regény, 
metaforikus képnyelv, 
modern mítoszteremtés, 
síkváltás, 
tézisdráma, 
példázat, 
epikus színház, elidege-
nítő effektus, 
groteszk komédia, 
abszurd dráma, antihős, 
anti-utópia, 
metanarrativitás, 
allegorizáció, 
intertextualitás. 

        
2.2. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok, stílusirányzatok 
 

avantgarde 
expresszionizmus 
szürrealizmus 
egzisztencializmus 
neoavantgarde 
posztmodern 
stíluspluralizmus 
dekonstrukció 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok, stílusirányzatok 
tanulása 
 

 Képes önállóan műelem-
ző szakszövegeket 
alkotni szóban és írás-
ban. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi irányza-
tokat, művelődéstörténe-
ti korokat és stílusirány-
zatokat. 
Képes azok jellemzőinek 
felidézésére, felsorolásá-
ra. 

 Képes önállóan műelem-
ző szakszöveg alkotására 
szóban és írásban. 
Igazodik a (megadott, 
választott) kommuniká-
ciós helyzethez, megtart-
ja a műfaj szabta normá-
kat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi irányza-
tokat, művelődéstörténe-
ti korokat és stílusirány-
zatokat. Képes kommu-
nikációs helyzetben 
(szóban és írásban) azok 
részletező, elemző 
bemutatására. 
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Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 

a) Felkészülés után kiselőadást tud tartani a következő témákból: 
A huszadik század első felének lírája a világirodalomban 
A huszadik század első felének drámája a világirodalomban 
A huszadik század első felének szépprózája a világirodalomban 
A magyar líra a huszadik század második felében 
A magyar széppróza a huszadik század második felében 
Kortárs magyar szerzők és műveik 
Napjaink határon túli magyar irodalma 

b) Ismeri és képes felsorolni az alábbi poétikai fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat irodalmi 
szövegek elemzése kapcsán konkretizálni tudja: képvers, hosszúének, parabolikus regény, metaforikus 
képnyelv, modern mítoszteremtés, síkváltás, tézisdráma, példázat, epikus színház, elidegenítő effektus, 
groteszk komédia, abszurd dráma, antihős, anti-utópia, metanarrativitás, allegorizáció, intertextualitás. 

c) Időben be tudja határolni a tanult szellemi irányzatokat, művelődéstörténeti korokat és stílusirányzatokat. 
(avantgarde, expresszionizmus, szürrealizmus, egzisztencializmus, eoavantgarde, posztmodern, stílusplu-
ralizmus, dekonstrukció). Képes kommunikációs helyzetben (szóban és írásban) azok részletező, elemző 
bemutatására. 

d) Képes arra, hogy a tanult szerzők életútjának, életművének jelentős tényeit, a pályaszakaszok főbb témáit, 
kérdésföltevéseit felidézze, a pályaképre ható irányzatokat, szellemi kötődéseket, a világirodalmi műfaji, 
tematikus párhuzamokat felismerje. 

e) Tudja értelmezni a jelentősebb kötetekről, művekről született kritikákat, interpretációkat. 
f) Meg tudja fogalmazni, melyek a szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, műfajai, s hogy ezek milyen 

tömegszükségletet elégítenek ki. 
g) Történetileg vázlatosan át tudja tekinteni az elit művészet és a tömegkultúra viszonyának alakulását. 
h) Versmondása, prózamondása megfelel a magyar kiejtési normáknak. Mások számára élményt nyújtó elő-

adásra képes. Elő tudja adni a következő műveket. 
Apollinaire: A Mirabeau-híd, Búcsú 
Szabó Lőrinc: Semmiért egészen 
József Attila: A Dunánál; Óda; Reménytelenül 
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez; Erőltetett menet 
Pilinszky János: Harmadnapon; Négysoros 
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet? 
Weöres Sándor: Hetedik szimfónia (részletek) 
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Tárgyi feltételek 

 Írásvetítő 
 Diavetítő 
 Kazettás magnó 
 Iskolai könyvtár (ideális esetben kb. egy 200 kötetes osztálykönyvtár, amely lehetővé teszi a tájékozódást, a 

dokumentumok, pl. könyv, hírlap, folyóirat, címtár, évkönyv, hanglemez, videofelvétel, hangkazetta, CD, 
stb. megismerését) 
 Alapvető kézikönyvek: 

 néhány általános lexikon (Diáklexikon, Akadémiai kislexikon, Magyar életrajzi lexikon) és szakle-
xikon (Irodalmi-, Zenei-, Néprajzi lexikon) 

 általános enciklopédiák (A kultúra világa, Minerva) és szakenciklopédiák (világirodalmi, techni-
kai, matematikai, stb.) 

 egynyelvű szótárak (helyesírási-, értelmező- ,szinonimaszótár, stb.) 
 többnyelvű szótárak (angol – magyar, stb.) 
 adattárak (Ki mit gyárt ?, Képes történelmi világatlasz, Tények könyve, stb.) 

*** 

 A lényeg: kiolvasható. Szövegértési és olvasási készségfejlesztő feladatok középiskolások számára. 9–12. 
évfolyam. (Bánréti Zoltán) Korona Nova Kiadó, Bp. 88 p.  
 Az információ és az ember. Segédkönyv az ismeretszerzés elsajátításához 12–18 éves tanulók részére. 

(Homor Tivadar–Mészáros Antal) Gondolat Könyvkiadó, Bp. 222 p. 
 Az információ és az ember. Feladatgyűjtemény az ismeretszerzés gyakorlásához 12–18 éves tanulók részé-

re. (Homor Tivadar–Mészáros Antal) Gondolat Könyvkiadó, Bp. 62 p. 
 Kommunikálj! Kommunikációs tréningek középiskolások számára. (Bánréti Zoltán) Korona Nova Kiadó, 

Bp. 168 p. 
 Mozgékony mondatszerkezetek – rendező szabályok. A magyar generatív mondattan alapjai középiskolások 

számára. (Bánréti Zoltán) Korona Kiadó, Bp. 122 p. 
 Szövegtani kaleidoszkóp 1–2. A magyar nyelv és irodalom tanításához a 14–18 éves korosztály számára. 

(Benkes Zsuzsa–Nagy L. János–Petőfi S. János) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 
 A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak. (Szende Aladár) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 304 p. 
 Gyakorlatok és feladatok A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak című tankönyvhöz. (Szende Aladár) 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 240 p. 

A tantervi program követelményei 

A jelen kérelemhez csatolt 9–12. évfolyamos tantervek (Anyanyelv és kommunikáció, Irodalom) a 9–12. évfo-
lyamokra összefoglalóan, majd évfolyamonkénti bontásban is közli a célokat (lásd a tantervi mellékleteket). 
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A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Hibakeresés 
 Hibajavítás (helyesejtési, he-

lyesírási, nyelvhelyességi, 
kommunikációs) 
 Néma olvasás skipping, 

skimming technikával 
 Dinamikus olvasás (gyorsa-

ság+megértés+olvasási  
attitűd) 
 Szakszövegek jegyzetelése 
 Kiscsoportos kommunikáció 

(vita, társalgás, megbeszélés, 
kibeszélés, elbeszélés, stb.) 
 Kiselőadás (írók, költők életé-

ről, valamely olvasókönyvi té-
máról, stb.) 
 Utánzás minta alapján 

(helyesejtés, kommunikációs 
helyzet megoldása, stb.) 
 Mimetizálás, szerepjátszás 
 Bábos bemutatás 
 Bemutatás (felolvasás, verses, 

prózai alkotások elő-adása) 
 Megfigyelés (nyelvjárási ejtés, 

kommunikációs hiba, gesztus, 
térközszabályozás) 
 Magyarázat 
 Kérdezés 
 Alkotások létrehozása (irodal-

mi, publicisztikai, stb.) 
 Versenyzés (versmondó, pró-

zamondó, helyesírási, egyéb ta-
nulmányi, például OKTV, stb.) 
 Gyűjtés (tárgyi értékek, pl. 

könyvek, újságcikkek, írók, 
költők arcképei, plakátok, mű-
sorfüzetek, stb.) 
 Tanulópárok szerveződése 

bizonyos képességek begyakor-
lására 

 Szóbeli felelés (a tananyag 
reprodukciója) 
 A bevésett, megértett tananyag, 

tankönyvi szöveg, algoritmus, 
stb. előadása különböző (elkép-
zelt) második személynek, kü-
lönféle műfajokban szóban 
vagy írásban 
 Az olvasási teljesítmény, vers-

mondás, szóbeli szövegalkotás 
magnón való rögzítése a tanév 
elején és végén 
 Vizsga (tantárgyi házivizsga, 

alapműveltségi vizsga, érettségi 
vizsga) 
 Verseny (versmondó, helyesírá-

si, versíró, esszéíró, stb.) 
 Témazáró feladatlapok, tesztek 

megoldása 
 Röpdolgozatok írása (aktuálisan 

bevésendő kognitívumok: vers-
tani alapfogalmak, grammatikai 
definíciók, felosztások, stb.) 
 Iskolai dolgozatok (a pedagó-

gus által összeállított feladatla-
pokkal, pl. helyesírási képesség, 
nyelvtani elemzőképesség el-
lenőrzése, stb.) 
 Memoriterek kikérdezése a 

pedagógus / diáktársak által 
 Monitor-vizsgálat olvasásértés-

ből (sztenderd tudásteszt) 
 Egyéni vagy közös alkotás 

létrehozása (iskolaújság szer-
kesztése, versírás, műfordítás-
készítés, versírás adott poétikai 
témára, stb.) 

 Tanári írásbeli szöveges (for-
matív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) érté-

kelés megerősítő / szabályozó / 
korrigáló funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás pro-

duktumáról (versmondás 
helyesejtési, kommunikációs 
szempontból; kitalált mese vagy 
fantázia-szülte fiktív történet, 
stb.) 
 Saját tanulói teljesítmény (írá-

sos, magnón, képmagnón rögzí-
tett) elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 A versenyeken a zsűri által 

preferált értékelési kritériumok 
meghallgatása és megértése 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
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AZ 
 

ÉLŐ IDEGEN NYELV 
 

 MŰVELTSÉGI TERÜLET  
KERETTANTERVEI 
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Az élő idegen nyelv műveltségi terület részletes kerettanterveit Zsolnai József irányításával és koncep-
ciója alapján egy kutató-fejlesztő csoport dolgozta ki. A kerettantervek mintegy másfél évtizedes ke-
rettanterv- és taneszközfejlesztési praxis, kutatási és kísérleti eredmény, gyakorlati kipróbálási tapasz-
talat felhasználása révén nyerték el végleges formájukat. 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv /KÉK/ koncepciója szerint az élő idegen nyelvek tanulá-
sának-tanításának rendje a következő: 
A KÉK számára két nyelvből (angol, német) készültek kerettantervek a gimnázium indokolt igénye 
szerint lehetőség van más élő idegen nyelvi kerettantervek kidolgozására is. 
 
Angol nyelv a gimnázium 9–12. évfolyam 
Német nyelv a gimnázium 9–12. évfolyam 
 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Angol nyelv  3 (b) 

1☺ 
3 (b) 
1 ☺ 

2 (b)
2 ☺ 

2 (b)
2 ☺ 

Német nyelv  2 (b) 
2 ☺ 

2 (b) 
2☺ 

2 (b)
2 ☺ 

2 (b)
2 ☺ 

 
b = Lehetőség szerint csoportbontással. 
 

 Az egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi keret-
tantervi ismertetők tartalmazzák. 
 
E részletes kerettantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi kerettan-
tervhez pedagógiai segédletek tartoznak. A tantárgyi kerettanterveken túl minden egyes tantárgyhoz 
négyféle pedagógiai segédlet készül, ha a felhasználók igénylik: 
     tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
     feladatgyűjtemény, 
      időterv (tanmenet), 
     mérőlap és értékelési útmutató. 
 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv bármely tantárgyi kerettantervének, segédleteinek és tan-
eszközeinek használatára továbbképzések keretében készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat 
igénylő pedagógusok. 
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9–12. évfolyam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1906 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
Az Angol nyelv kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv keretei között a gimnázium 9–12. 
évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettanterv és taneszközeit használ-
hatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint 
dolgoznak.  
 
Az Angol nyelv kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Angol nyelv  3 (b) 

1☺ 
3 (b) 
1 ☺ 

2 (b)
2 ☺ 

2 (b)
2 ☺ 

 
b = Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 

A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
Az Angol nyelv kerettanterv az Élő idegen nyelv műveltségi területre készült, ezen belül az angol nyelv tanítását 
és az angol nyelvi kultúrkör értékeinek közvetítését célozza meg. A kerettanterv az Élő idegen nyelv számára 
megfogalmazott NAT-követelményeket teljes egészében lefedi. Az Angol nyelv kerettanterv a NAT műveltségi 
területek oktatásának közös követelményei közül a Tanulásra, az Információs és Kommunikációs kultúra fej-
lesztésére, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra  és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelmé-
nyeinek teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Környezeti nevelés, a Testi és lelki egészség, 
valamint a Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését is.  
 
A kerettanterv jellemzői 
 
Az Angol nyelv kerettanterv messzemenően épít azokra a tapasztalatokra, amelyek a Nyelvi, irodalmi és kommu-
nikációs program több évtizedes gyakorlata során halmozódott fel. A kerettanterv elkészítésekor általános és 
konkrét, speciális célokat tartottak szem előtt a kerettanterv szerzői, figyelembe véve a tanulási-tanítási folyamat 
mindkét meghatározó szereplőjét: a (nyelv)tanulót és a (nyelv)tanárt. A (nyelv)tanulók számára olyan kerettan-
tervet kívántak létrehozni, amely szerint haladva a tanulók nemcsak egy idegen nyelv nyelvtani rendszerét és 
alapszókincsét sajátíthatják el, hanem egy idegen nyelvi kultúrával ismerkednek meg. Ennek jelentősége köny-
nyen belátható, ha arra gondolunk, hogy a nyelv alapvetően az emberi kommunikáció eszköze: nem elegendő 
tehát, ha a tanuló útba tud igazítani egy idegen ajkú turistát, illetve vizet tud kérni külföldön – kommunikálni 
akkor tudhat sikeresen, ha megfelelő háttérismeretekkel rendelkezik az adott ország, nép mindennapi, illetve 
magas kultúrájáról: ez biztonságot nyújt a metakommunikáció területén is, és társalgási témát biztosít a külön-
böző kultúrák képviselői számára. Az Angol nyelv kerettanterv  szem előtt tartja azt is, hogy a kötelező iskolázá-
si rendszerben a tanulók egy része kényszerből tanul idegen nyelvet. Számukra létfontosságú, hogy olyan meta-
kommunikációs, valamint nyelvtanulási és nyelvhasználati technikákat tanulhassanak, amelyek minimális nyelv-
tudással is lehetővé teszik az alapvető kommunikációt. 
Az Angol nyelv kerettanterv felépítése eltér a többi műveltségterület követelményrendszerétől, mivel a tananya-
got, a fejlesztési követelményeket és a minimális teljesítményt nem lehetett táblázatban egymás mellé helyezni. 
Így a cél-, tananyag- és követelményrendszerünk is eltér formailag az  Képességfejlesztő és értékőrző kerettan-
terv részletes kerettanterveinek tananyagleírásaitól, amennyiben a teljesítmény (az elégséges és jeles szint) rész-
letes kifejtése az egyes évfolyamok tematikus tananyagának és tanulási programjának leírása után található, az 
Európa Tanács nyelvi szintleírásaihozx igazodó tagolásban. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Angol nyelv kerettantervet középiskolai angol nyelvtanári diplomával rendelkező pedagógus taníthatja ered-
ményesen. A nyelvtanulás helyszínén biztosítani célszerű a külső zajmentességet, az angol nyelvi kultúrkör 
hatáselemeit (pl. dekoráció, folyóiratok, tárgyak), továbbá a mobil bútorzatot, rádiót, kép- és hangmagnetofont, 
diavetítőt, táblát, televíziót, Anglia – és angol nyelvet használó országok – térképét, rövid szituációs videofelvé-
teleket és nyelvtanítási hangszalagokat. 

                                                           
* Modern Languages; Learning, Teaching, Assesment. A Common European Framework of Reference (1996). Strasbourg, Council of 
Europe, 131 p. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1907 

 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 9–12. évfolyamon 
 
A kommunikáció tanulása eredményeképp a tanulók legyenek képesek érthetően beszélni, információt 
kérni és adni, személyeket, tárgyakat, eseményeket, érzéseit, véleményét leírni, kifejteni, magyarázatot 
kérni, beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és zárni. Az elsajátított ismeretek és kifejlesztett képes-
ségek birtokában legyenek képesek önállóan is tanulni: szótárakat, lexikonokat, segédanyagokat önál-
lóan kezelni, könyvtári és egyéb önálló munkát elvégezni. A nyelv szerkezetével való megismerkedés 
lehetővé teszi, hogy a tanulók a saját anyanyelvüket is tágabb rendszerben tudják szemlélni. Az 
angolnyelvű kultúráról szerzett ismereteik segítsék őket a magyar kultúra megítélésében is. A meg-
szerzett  nyelvi és kulturális ismeretek  segítségével tudjanak a tanulók  új emberi kapcsolatokat terem-
teni más kultúrák képviselőivel. 
 
 

Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Angol nyelv  3 (b) 

1☺ 
3 (b) 
1 ☺ 

2 (b)
2 ☺ 

2 (b)
2 ☺ 

 
Taneszköz, tanítási segédlet 

 
Évfolyam Raktári szám Cím 

9.  Headway Pre-Intermediate Student’s Book New Headway Elementary 
Student’s Book 

10.  Headway Intermediate Student’s Book New Headway Elementary Student’s 
Book 

11–12.  12.: Beginning of New Headway Intermediate Student’s Book 

 
Jelmagyarázat 

 
  = kötelezően választandó 

☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
A kommunikáció tanulása eredményeképp a tanulók legyenek képesek érthetően beszélni, információt 
kérni és adni, személyeket, tárgyakat, eseményeket, érzéseit, véleményét leírni, kifejteni, magyarázatot 
kérni, beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és zárni. Az elsajátított ismeretek és kifejlesztett képes-
ségek birtokában legyenek képesek önállóan is tanulni: szótárakat, lexikonokat, segédanyagokat önál-
lóan kezelni, könyvtári és egyéb önálló munkát elvégezni. A nyelv szerkezetével való megismerkedés 
lehetővé teszi, hogy a tanulók a saját anyanyelvüket is tágabb rendszerben tudják szemlélni. Az angol 
nyelvű kultúráról szerzett ismereteik segítsék őket a magyar kultúra megítélésében is. A megszerzett 
nyelvi és kulturális ismeretek segítségével tudjanak a tanulók  új emberi kapcsolatokat teremteni más 
kultúrák képviselőivel. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Beszédhallás, beszédértés  Beszédhallás, beszédértés fejlesz-

tése 
    

        
1.1. kérdések, kérések, utasítá-

sok megértése 
 kérdések, kérések, utasítások 

megértése és visszajelzés 
cselekvéssel, 
verbálisan, angol nyelven, 
nonverbális kommunikációs 
jelzésekkel 

 Törekszik a tanár angol 
nyelvű óravezetésének, 
magyarázatainak megér-
tésére. 

 A tanár angol nyelvű 
óravezetésének, magya-
rázatait megérti. 

        
1.2. angol nyelvű szöveg megér-

tése 
 eredeti angol didaktikus anyagok 

- élőbeszéd, 
- hang és videoanyag előkészítés 
utáni megértése 
kérdés/felelet segítségével, 
igaz/hamis állítások kiválasztásá-
val 
tartalomelmondással (magyar 
nyelven), 
szövegkiegészítéssel, 
a szöveg lényeges és lényegtelen 
elemei közötti szelektálással; 
eredeti angol autentikus anyagok  
- élőbeszéd, 
- hang és videoanyag előkészítés 
utáni és előkészítés nélküli 
megértése 
kérdés/felelet segítségével, 
igaz/hamis állítások kiválasztásá-
val, 
tartalomelmondással (magyar 
nyelven), 
szövegkiegészítéssel, 
a szöveg lényeges és lényegtelen 
elemei közötti szelektálással 

 A természeteshez köze-
lebb álló, bonyolultabb 
beszéd globális megérté-
sére képes, arra reagálni 
tud. 

 Jól érthető, autentikus 
szövegrészletek lényegét 
ki tudja szűrni. 
Kevésbé személyes 
témákról szóló, a termé-
szeteshez közelálló 
beszédet képes megérte-
ni. 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1909 

 
1.3. angol nyelvű szövegmondás 

egybevetése eredeti angol 
anyanyelvű szövegmondás-
sal 3 

 a tanuló saját, magnóra fölvett 
szövegmondásának összehasonlí-
tása eredeti hangfelvétellel 

    

        
2. Szóbeli szövegalkotás  Szóbeli szövegalkotás gyakorlása     
        
2.1. önálló szövegalkotás  kapcsolatfelvétel, kapcsolatzárás, 

a kapcsolat fenntartását szolgáló 
eszközök használata 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
az ún. "small talk" fordulatainak 
alkalmazása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
utasítások adása, 
óhajtás kifejezése 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
kérés, rábeszélés,  
óhajtás, 
tanácsolás 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
kérdezés, információkérés, érdek-
lődés kifejezése 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
meghívás tanulása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
értékkijelentések, érzelmek, 
attitűdök megfogalmazása: 
dicséret/szidás 
valószínűség foka, valószínűtlen-
ség; 
töltelékszavak használata beszéd 
közben: 
töltelékszavak (Oh, let me say 
that again) tervezése 
félreproduktív szövegalkotás 
során; 
vélemény kifejtése, érvelés, 
indoklás, cáfolás 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
leíró szövegek alkotása szóban 
térről, tárgyról, élőlényről, tevé-
kenységről; 
elbeszélő szövegek alkotása a 
tanult igeidők használatával; 
jellemzés alkotása; 
a vita és a vitatkozás módjának 
tanulása; 
interjúkészítés tanulása; 
riportkészítés tanulása 

 Mindennapi, ismert 
beszédhelyzetekben 
beszélgetést tud kezde-
ményezni, fenntartani és 
befejezni. 
Véleményt tud  megfo-
galmazni ismert témáról. 
Külföldieket tud tájékoz-
tatni Magyarországról, 
Budapestről, a szűkebb 
lakóhelyről. 
A leggyakoribb beszéd-
helyzetekben a minden-
napi gyakorlatban meg 
tudja értetni és ki tudja 
fejezni magát a célnak 
megfelelően. 

 Mindennapi helyzetek-
ben beszélgetést tud 
kezdeményezni, fenntar-
tani és befejezni. 
Szerepjátékokban kez-
deményezni képes, 
váratlan fordulatokra 
reagálni tud. 
Kommunikációs felada-
tok releváns szerepekben 
történő megoldására 
képes idegen nyelven. 
Vélemény tud kifejteni, 
indokolni, egyetér-
tést/egyet nem értést 
kifejezni. 
A tanult műfajokban a 
műfaji szabályoknak 
megfelelő szöveget tud 
alkotni megadott,  
ismeretlen témáról, 
 minták alapján. 
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2.2. szövegreprodukálás 

 
A szövegalkotás fő témakö-
rei: 
Bemutatkozás 
Család, családi ünnepek 
A hely, ahol élünk 
-a lakóhely rövid bemutatása 
-a saját lakás leírása 
Bevásárlás 
Ember és társadalom 
Az élet fordulópontjai: 
születés, iskola, munka, 
házasság, családalapítás,  
nyugdíj, 
 halál; 
Tágabb környezetünk 
- A megismert országok és 
hazánk földrajzi és társa-
dalmi viszonyai 
Környezetvédelem 
- Lehetőségeink a környeze-
tünk védelmére 

 szövegreprodukálás: 
autentikus szövegek reprodukálá-
sa (mondókák, dalok, versek); 
párbeszédek szövegeinek repro-
dukálása 
a 9–10. évfolyamra ajánlott 
balladák, spirituálék és musica-
lek: 
Where Have All the Flowers 
Gone, 
All Through the Night, 
Sound of Music (Doe a deer, a 
female deer), 
Blowing in the Wind, 
Hair, 

 A párbeszédek legegy-
szerűbb formáit memori-
terként el tudja mondani. 

 A párbeszédek legegy-
szerűbb formáit memori-
terként el tudja mondani. 

        
 Az iskola világa 

- A diákélet Magyarorszá-
gon és külfödön 
A munka világa 
- Pályaválasztás, munkavál-
lalás, munkakörülmények, 
keresetek 
Ép testben ép lélek 
- Az egészséges életmód és 
étkezés 
Szabadidő, szórakozás 
Művészeti  
és sportesemények, olvasás, 
hobbik 
Kultúra 
- A Civilizáció tananyag-
blokkban leírt témák 
Tudomány és technika 
- Technika otthon: háztartási 
gépek, szórakoztató elektro-
nika, számítógép 

 My Fair Lady, 
Jesus Christ Superstar, 
Mary Poppins, 
Beatles-dalok, 
Down by the Riverside, 
Joshua Fought the Battle of 
Jericho, 
Swing Low, Sweet Chariot, 
When the Saints Go Marching in, 
Amazing Grace, 
Nobody Knows the Trouble I've 
Seen, 
Sometimes I Feel Like a 
Motherless Child 

 A párbeszédek legegy-
szerűbb formáit memori-
terként el tudja mondani. 

 A párbeszédek legegy-
szerűbb formáit memori-
terként el tudja mondani. 

        
3. Olvasás  Az olvasás gyakorlása     
        

3.1. néma, értő olvasás  a néma, értő olvasás gyakorlása: 
utasítások olvasása, megértésük 
ellenőrzése az utasítások végre-
hajtásával; 
rövid terjedelmű, 
 nyelvileg összetettebb  
didaktikus szövegek önálló 
olvasása, megértésük ellenőrzése 
magyar nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével, 
igaz/hamis állítások kiválasztásá-
val, 
angol nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével, 
tartalom angol nyelvű elmondá-
sával; 
képregények olvasása; 
folyóiratok, napilapok olvasása; 
autentikus szövegfoltok olvasása 
 (pl. játékszabályok, szabályza-
tok, hivatalos szövegek)  

 Tanári segítséggel  
nyelvileg összetettebb  
szöveget  meg tud érteni, 
fel tud dolgozni. 

 A házi olvasmányokat 
önállóan fel tudja dol-
gozni, ezekről be tud 
számolni. 
Az olvasottakkal 
kapcsolatos gondolatait  
segítséggel ki tudja 
fejteni. 
Eredeti szövegeket 
(hírlapot, folyóiratot, 
kétnyelvű kiadású 
szépirodalmi műveket)  
képes olvasni egyéni 
érdeklődésből. 
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3.2. olvasástechnikai gyakorla-

tok 
 az olvasás pontosságának fokozá-

sa 
szavakon, mondatokon, bekez-
désnyi szövegeken; az olvasás 
tempójának fokozása bővülő 
szósorokon, bővülő hosszúságú 
mondatokon, bekezdésnyi szöve-
geken 

    

        
3.3. hangos olvasás  hangos olvasás gyakorlás után: 

utasítások felolvasása; 
mondókák, versek, dalok szöve-
geinek felolvasása; 
mesékből bekezdésnyi terjedelmű 
szöveg felolvasása; 
tankönyvi didaktikus szövegek 
felolvasása; 
hangos olvasás gyakorlás nélkül 
("blattolás"): 
ismert utasítások felolvasása; 
ismert lexikai egységekből álló 
rövid mondatok felolvasása; 
megjósolható kiejtésű ismeretlen 
lexikai egységeket is tartalmazó 
rövid szöveg felolvasása; foneti-
kus jelekkel átírt szavak olvasása 

 Ismert szöveget fel tud 
olvasni a helyes kiejtést 
megközelítő módon, 
10%-os mást olvasási 
hibahatárral. 

 Ismert szöveget fel tud 
olvasni a helyes kiejtést 
megközelítő módon, 
10%-os mást olvasási 
hibahatárral. 

        
3.4. gyorsolvasási gyakorlatok   scanning gyakorlatok, 

skimming gyakorlatok végzése 
    

        
3.5. olvasástechnikai hibák 

javítása 
 betű-, illetve hangkihagyás vagy -

betoldás javítása; 
betűcsere javítása; 
mást olvasás javítása: betűkap-
csolat helytelen ejtésének javítá-
sa, 
más szó olvasásának javítása; 
az olvasás pontosságnak javítása 
szószerkezeteken, mondatokon 

    

        
4. Írás  Az írás gyakorlása: 

kézírással írt, illetve nyomtatott 
szavak javítása: 
betűtévesztés szempontjából, 
betűkihagyás, illetve -betoldás 
szempontjából, 
betűcsere szempontjából; 
szavak fonetikus átírásának 
gyakorlása: 
szavak fonetikus átírásának 
másolása szótárakból; 
ismert szavak fonetikus átírása 
tanári segítséggel 
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5. Írásbeli szövegalkotás  Írásbeli szövegalkotás gyakorlása: 

 
önéletrajz-írás tanulása; 
ösztöndíj-pályázatok írásának 
tanulása; 
munkavállaláshoz szükséges írásbe-
li szövegek alkotásának tanulása; 
elbeszélő szövegek alkotásának 
gyakorlása; 
leírások alkotásának gyakorlása; 
definíciókészítés tanulása; 
nyomtatványok kitöltésének tanulá-
sa; 
jellemzés készítésének gyakorlása; 
vázlatírás  gyakorlása; 
a levélírás formai jegyeinek össze-
foglalása; 
levélírás különböző alkalmakra: 
bocsánatkérő levél, 
köszönőlevél, 
formális és informális meghívás, 
gratuláció kifejezése, 
információkérés, tudakozódás 
különböző témákban (utazás, állás 
stb.); 
házi olvasmányról beszámoló 
szerkesztése 

 Ki tud fejezni egyetér-
tést, egyet nem értést 
írásban. 
Egyszerű önéletrajzot 
tud írni. 
Levelet tud írni munka-
vállalás ügyében. 

 Különböző célú levele-
ket tud írni önállóan. 
Véleményét ki tudja 
fejteni írásban. 
Önéletrajzot,  
Pályázatot 
 tud írni. 

        
6.    
 

Helyesejtés 
 

A helyesejtés gyakorlása: 
hangképzési és artikulációs gyakorla-
tok végzése: 
valamennyi angol fonéma helyes 
kiejtésének gyakorlása 
a/ szövegreprodukálás során, 
b/ felolvasáskor, 
c/ szövegalkotás esetén, 
d/ nyelvtörők segítségével; 
azonos leírt magánhangzók különböző 
kiejtése; 
hangkapcsolatok helysejtése, illetve a 
szabályok tudatosítása; 
hangsúlygyakorlatok végzése: a 
hangsúly értelem megkülönböztető 
szerepének gyakorlása szópárokon, 
szósorokon; 
mozgó szóhangsúlyok gyakorlása 
szópárokon, szósorokon (végződések 
hangsúlyváltoztató szerepe: pl. -ly); 
a mondathangsúly gyakorlása 
utánmondással, szövegreprodukálás, 
illetve hangos olvasás során; 
hangsúlyminták tanulmányozása, 
jelölése, készítése; 
összetett szavak, hosszú szavak 
hangsúlyozása, a mellékhangsúlyok 
gyakorlása; 
hanglejtési gyakorlatok – az alapdal-
lam variációinak és az  összetett 
intonáció gyakorlása; 
ritmusgyakorlatok végzése: 
mondatépítkezés gyakorlása (bővülő 
mondat egyenletes ritmussal); 
versek és prózai szövegek reproduká-
lása a helysejtési szabályoknak 
megfelelően; 
helysejtési hibák javítása: 
tanulótársak elhangzó helysejtési 
hibáinak észlelése, 
tanulótársak elhangzó helysejtési 
hibáinak javítása, 
saját elhangzó helysejtési hiba 
észlelése, 
saját elhangzó helysejtési hiba 
javítása 
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II. NYELVTAN, 

NYELVÉSZETI 
ISMERETEK 

 NYELVTAN, NYELVÉSZETI 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

        
1. Nyelvi műveletek  Nyelvi műveletek végzése: 

kérdezés, válaszolás gyakorlása; 
bővítés; 
szűkítés; 
helyettesítés: 
azonos szófajjal, 
névmással, 
lexika szintjén (szinonima, anto-
níma), 
kommunikációs tényezők szerint 
(személy, cselekvés, idő), 
átalakítás 

    

 
 
 
KÖZVETÍTÉS 
Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása angolra) 

 Két-három (korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a legfontosabb elemekre 
(a mondatok topikjaira és rémáira) 
A szűkített szövegek lejegyzése 

 Két-három (korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyzetelés alapján 
történő bővítése, rekonstruálása 
 Már tanult dal- és versszövegek szóbeli fordítás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Nyelvi műveletek   Nyelvi műveletek  tanulása     
        
1.1. kérdezés, válaszolás  a kérdezés, válaszolás gyakorlása  A gyakorolt nyelvi műve-

leteket önállóan el tudja  
végezni  nyelvtani felada-
tokban, 40%-os hibahatár-
ral. 

 A tanult nyelvi műveletek 
önállóan tudja végezni 
életszerű szituációban is. 

        
2. Ismeretek szerzése a nyelv 

szerkezetéről 
 Ismeretek szerzése a nyelv szerke-

zetéről 
    

        
2.1. a mondat szintje  hiányos szerkesztésű mondatok 

(újságcímek) tanulása 
   A tanult szerkezetek 

felismeri életszerű helyze-
tekben, használni tudja 
feladathelyzetben. 

        
2.2. frazeologizmusok  frazeologizmusok tanulása    Ismeri a frazeologizmuso-

kat és használatukat az 
angol nyelvben. 

        
3. Nyelvtanulási technikák  Nyelvtanulási technikák megisme-

rése, elsajátítása 
    

        
3.1. a fantázia, empátia és a 

szövegkörnyezet 
 a fantázia és az empátia, valamint a 

szövegkörnyezet szerepének 
kiaknázása a szövegértésben 

    

        
3.2. az angol nyelvű sajtó haszná-

lata 
 az angol nyelvű sajtó használatá-

nak tanulása 
    

        
3.3. kétnyelvű és egynyelvű 

szótárak 
 kétnyelvű és egynyelvű szótárak 

használata 
 Önállóan tudja használni a 

kétnyelvű szótárat. 
 Önállóan tudja használni a 

két- és egynyelvű szótára-
kat. 

        
4. Leíró nyelvészeti és nyelv-

használati ismeretek 
 Leíró nyelvészeti és nyelvhasznála-

ti ismeretek megszerzése 
    

        
4.1. Gerund  Gerund tanulása  Felismeri a Gerund  

alakot. Ismeri képzési 
módját. 

 Felismeri a Gerund  
alakot. Ismeri képzési 
módját. 

        
4.2. Participle  Participle tanulása  Felismeri a Participle 

alakot. Ismeri képzési 
módját. 

 Felismeri a Participle 
alakot. Ismeri képzési 
módját. 
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4.3.  Reported Speech  Reported Speech 

tanulása 
    

        
4.4. Question tags  Question tags tanulása     
        
4.5. Passive Voice  Passive Voice tanulása     
        
4.6. a határozott névelő  a határozott névelő használata     
        
4.7. Subjunctive (wish, if only)  Subjunctive (wish, if only) 

tanulása 
    

        
4.8. szóképzés (prefixes, suffixes) 

 
 szóképzés (prefixes, suffixes) 

tanulása 
 Ismeri a szóképzés  

alapjait. 
 Ismeri a szóképzés  

alapjait. 
        
4.9. Relative pronouns  Relative pronouns tanulása     
        
4.10. Relative clauses 

 
 Relative clauses 

tanulása 
    

        
4.11. összetett mondatok 

 
 összetett mondatok alkotásának 

tanulása 
    

        
4.12. ok-és célhatározás mellék-

mondatban 
Megszámlálható és megszám-
lálhatatlan főnevek 
Melléknévfokozás 
Igeidők: egyszerű, folyamatos 
és befejezett jelen idő, egy-
szerű múlt idő 

 ok-és célhatározói mellékmondat-
ok tanulása 
Megszámlálható és megszámlálha-
tatlan főnevek 
Melléknévfokozás 
Igeidők: egyszerű, folyamatos és 
befejezett jelen idő, egyszerű múlt 
idő 

    

        
II. IRODALMI MŰVEK ÉS 

IRODALOM ELMÉLETI 
ALAPFOGALMAK 

 ISMERKEDÉS IRODALMI 
MŰVEKKEL, VALAMINT AZ 
ELEMZÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES 
IRODALOMELMÉLETI 

    

        
1. Irodalmi művek olvasása  Irodalmi művek olvasása     
        
1.1. prózai művek: 

Sommerset Maugham: Elbe-
szélések, 
Agatha Christie: Az egérfogó, 
Isac Asimov: Alapítvány-
trilógia, 
Walter Scott: Quantin 
Durward, 
Hemingway: Az öreg halász 
és a tenger 

 prózai művek olvasása angol, 
illetve amerikai szerzőktől magyar 
nyelven 

 A magyar nyelven olva-
sott irodalomról be tud 
számolni magyar nyelven. 

 Az ajánlott műveket 
elolvassa magyar nyelven.

 
1.2. prózarészletek: 

George Orwell: The Animal 
Farm, 
1.2.2. E. Bronte: Wuthering 
Height, 
1.2.3. E. Hemingway: The 
Old Man and the Sea, 
1.2.4. S. Maugham: 
Luncheon 

 prózarészletek olvasása angol 
nyelven 

 Az angol nyelven közösen 
olvasott irodalomról 
néhány mondatos beszá-
molót tud adni angol 
nyelven (szerző, cím, 
szereplők, helyszínek, 
téma megnevezésével). 

 Olvasmánynaplót, beszá-
molót tud készíteni az 
angolul olvasott művek-
ről. 
 

        
2. Irodalmi művek reprodukálá-

sa 
 Irodalmi művek reprodukálása 

 
 Néhány prózarészletet elő 

tud adni osztálytársaknak. 
 Több prózarészletet elő 

tud adni osztálytársaknak.
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3. Irodalmi művek elemzése 

 
a 9–10. évfolyamra ajánlott 
balladák, spirituálék és 
musicalek: 
Where Have All the Flowers 
Gone, 
All Through the Night, 
Sound of Music (Doe a deer, 
a female deer), 
Blowing in the Wind, 
Hair, 
My Fair Lady, 
Jesus Christ Superstar, 
Mary Poppins, 
Beatles-dalok, 
Down by the Riverside, 
Joshua Fought the Battle of 
Jericho, 
Swing Low, Sweet Chariot, 
When the Saints Go 
Marching in, 
Amazing Grace, 
Nobody Knows the Trouble 
I've Seen, 
Sometimes I Feel Like a 
Motherless Child 

 Irodalmi művek elemzésének 
tanulása 

 Műelemzéseket össze tud 
hasonlítani magyar nyel-
ven, megadott szempont-
ok szerint. 

 Műelemzéseket össze tud 
hasonlítani magyar nyel-
ven, megadott szempont-
ok szerint. 

        
3.1. elbeszélő művek olvasása, 

elemzése 
  – How to read narrative prose? 

 – What is it about? 
 – Finding the 
 – general meaning  
 – detailed meaning 
intention 
 – How it is done? 
 – Appreciating narrative prose 
 – Structural Devices 

unity 
contrast 
description 
dialogue 

 – Sense devices: 
style 
use of words, metaphor, 
simile 

    

        
4. Irodalomtörténet 

 – középkor – G. Chaucer 
 – az angol reneszánsz – 
Shakespeare, Spenser, 
Marlow, Ben Johnson 

 Irodalomtörténet tanulása Ismer-
kedés a középkori és a reneszánsz 
angol irodalommal 

 Meg tudja nevezni a 
középkori és reneszánsz 
angol irodalomtörténet 
nagy alakjait és egy-egy 
művüket. 

 Ismeri az angol irodalom-
történet tárgyalt korsza-
kának jelentősebb alak-
jait, méltatni képes őket 
angol nyelven. 
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III. ANGOL NYELVŰ 

CIVILIZÁCIÓ 
 

 ISMERETEK SZERZÉSE AZ 
ANGOL NYELVŰ 
CIVILIZÁCIÓRÓL 

    

        
1. Országismeret  Országismeret tanulása  Civilizáció 

a/ Nagy-Britannia és az 
USA földrajzi, társadalmi 
viszonyainak, kultúrájá-
nak bemutatása angol 
nyelvű szövegben. 
(a/ Ausztrália, Írország, 
Kanada és Új-Zéland 
földrajzi elhelyezkedésé-
ről, társadalmi jellemzői-
ről, kulturális hagyomá-
nyairól néhány angol 
nyelvű kijelentés megfo-
galmazása, illetve magyar 
nyelvű összefüggő ismer-
tetés adása.) 
b/ Az indo-európai nyelv-
család felépítésének 
ismertetése. 
c/ A nyelvtörténeti kor-
szakok megnevezése, egy-
egy példa a jellemző 
változásokra. 

 Civilizáció 
a/ Nagy-Britannia és az 
USA földrajzi elhelyez-
kedéséről, társadalmi 
jellemzőiről, kulturális 
hagyományairól néhány 
angol nyelvű kijelentés 
megfogalmazása, illetve 
magyar nyelvű összefüg-
gő ismertetés adása. 
 (a/ Ausztrália, Írország, 
Kanada és Új-Zéland 
földrajzi, társadalmi 
viszonyainak, kultúrájá-
nak bemutatása angol 
nyelvű szövegben.) 
b/ A tárgyalt művészettör-
téneti korszakoknak a 
bemutatása angol nyelven.
c/ Az indo-európai nyelv-
család bemutatása angol 
nyelven. 
d/ Az angol nyelv történe-
ti korszakainak bemutatá-
sa angol nyelven. 

        
1.1. földrajz 

 
 - Nagy-Britannia és az USA föld-

rajzának összefoglaló áttekintése  
 
Ausztrália, Írország, Kanada és Új-
Zéland földrajza 

    

        
1.2. politika és jog 

 
 - Nagy-Britannia és az USA politi-

kai és jogi rendszerének összefog-
laló áttekintése 
 
Ausztrália, Írország, Kanada és Új-
Zéland vezető politikusainak neve, 
fényképük bemutatása 

    

        
1.3. oktatás 

 
 - Nagy-Britannia és az USA okta-

tási rendszerének összefoglaló 
áttekintése 
 
Ausztrália, Írország, Kanada és Új-
Zéland oktatási rendszere 
 
1. királyi tradíciók 
- The Changint of the Guard 
- The State Opening of Parliament 
- The Order of the Ceremony 
2. Nagy-Britannia társadalmáról 
tanultak összefoglaló áttekintése 
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1.4. média 

 
 - Nagy-Britanniával és az USA-val 

kapcsolatos újságcikkek gyűjtése, 
olvasása angol nyelven 
- az ausztrál, ír, kanadai és új-
zélandi kultúrával kapcsolatos 
műsorok figyelése a televízióban, 
rádióban 
- Ausztráliával, Írországgal, Kana-
dával és Új-Zélanddal kapcsolatos 
újságcikkek gyűjtése, olvasása 
angol nyelven 
 

    

        
2. Mindennapi élet, szokások 

 
 Ismerkedés a mindennapi élettel, 

szokásokkal 
    

        
2.1. mindennapi élet 

 
 - Services (post office, shopping 

etc.) 
- Healthcare 

    

        
2.2. illemszabályok 

 
 illemszabályok tanulása: a magyar-

tól eltérő ausztráliai, ír, kanadai, 
ill. új-zélandi szokások megisme-
rése 

    

        
2.3. hagyományok, ünnepek 

 
 hagyományok, ünnepek tanulása 

- egy naptári év Nagy-Britanniában 
és az USA-ban: hivatalos és csalá-
di ünnepek, hagyományok és 
szokások 
hagyományok, ünnepek 
tanulása 
- Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland nemzeti ünnepei 
- Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland himnuszának meghall-
gatása 

    

        
3. Zenei, képzőművészeti és 

építészeti ismeretek 
 Zenei, képzőművészeti és építészeti 

ismeretek szerzése 
    

        
IV. KÖZVETÍTÉS  FORDÍTÁS ANGOLRÓL 

MAGYARRA 
    

        
1. Fordítási technikák  Fordítási technikák tanulása     
        
1.1. különálló mondatok fordítása 

angolról magyarra 
 globális fordítás, 

szó szerinti fordítás: 
-  a mondatban szereplő szerkeze-
tek megfelelőinek megkeresése, 
- az esetleges ismeretlen szó 
kikövetkeztetése, 
- a szerkezetek összeállítása mon-
dattá, 
-  a frazeologizmusok megfelelői-
nek kikeresése szótárból, 
- a mondat ellenőrzése nyelvhe-
lyességi szempontból 

 Egyszerű mondatokból 
álló, frazeologizmust nem 
tartalmazó szövegeket le 
tud fordítani angolról 
magyarra. 

 Egyszerűbb szövegeket le 
tud fordítani angolról 
magyarra. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1919 

 

 
        
1.2. különálló mondatok fordítása 

magyarról angolra 
 a megfelelő mondatpatent megvá-

lasztása, 
a megfelelő szófajú szó beilleszté-
se a mondatpatentba, 
az állítmány és az alany egyezteté-
se, 
a frazeologizmusok megfelelőinek 
kikeresése szótárból 

 Egyszerű mondatokból 
álló, frazeologizmust nem 
tartalmazó szövegeket le 
tud fordítani magyarról 
angolra. 

 Egyszerűbb szövegeket le 
tud fordítani magyarról 
angolra. 

        
2. Műfordítások elemzése 

 
 Műfordítások elemzésének tanulá-

sa 
    

        
2.1. angol nyelven tanult irodalmi 

művek magyar nyelvű mű-
fordításai 

 angol nyelven tanult irodalmi 
művek magyar nyelvű 
műfordításainak  olvasása 

    

        
2.2. műfordítások egybevetése  két vagy több műfordítás megléte 

esetén a műfordítások egybevetése, 
a különbözőségek megfigyelése 

   Műfordításokat össze tud 
hasonlítani. 

 
3.  Irodalmi művek fordítása  Irodalmi művek fordítása     
        
3.1. nyersfordítás  prózai irodalmi műrészletek nyers-

fordítása angolról magyarra 
    

        
3.2. stilizálás  prózai irodalmi műrészletek nyers-

fordításainak stilizálása 
    

        
3.3. globális fordítás  lírai műrészletek globális fordítása 

angolról magyarra 
   Kísérletet tesz műfordítás 

készítésére. 

 
 
Tolmácsolás (hangzó angol nyelvű szöveg fordítása magyarra) 
Kommunikációs szándékok (kérdezés, tudakozódás úti cél, valamely hely elérhetősége stb. iránt) kife-
jezése a célnyelven  
harmadik személyben, pl. azt szeretné tudni… 
Kommunikációs szándékok (kérdezés, tudakozódás úti cél, valamely hely elérhetősége stb. iránt) kife-
jezése a célnyelven harmadik személyben, pl. azt szeretné tudni… 
Rövid beszélgetés (bemutatkozás, érdeklődés úti cél valamely hely elérhetősége stb. iránt) szóbeli 
fordítása 
 
Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása angolra) 

 Négy-öt (korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a legfontosabb 
elemekre (a mondatok topikjaira és rémáira) 
A szűkített szövegek lejegyzése 

 Négy-öt (korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyzetelés 
alapján történő bővítése, rekonstruálása 
 Már tanult dal- és versszövegek számban-személyben átalakított változatainak szóbeli fordítá-

sa 
 
PROJEKT 
„A szeles városban” – a célnyelvi ország egy sajátos építészeti együttesének megismerése 
Választható hagyományos (a windsori kastély és park), illetve modern ( Chicago felhőkarcolói) építé-
szeti hagyomány. (Érdemes más művelődési területekkel összehangoltan megvalósítani.) Az informá-
ció célzott gyűjtése elsősorban csak a célnyelven hozzáférhető információkra (írott és képi informá-
cióhordozók) irányul. A gyűjtés eredménye egyrészt írásban (album, tabló), fényképekben és termé-
szetfilmekben, másrészt egy mindezeket felvonultató közös prezentációban objektiválódik. Az angol 
nyelvű bemutatót (városnézést) igény esetén tolmácsolás kísérheti. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11–12. évfolyam 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
 
1. A tanuló tudja használni a tanult nyelvet hétköznapi kommunikációs helyzetekben. 
2. Tudjon az angol nyelv használatán keresztül új emberi kapcsolatokat létesíteni, és ezáltal tudja értékelni más 
országok népeit és kultúráját. 
3. Kapjon ízelítőt a célnyelvi országok kultúrájából és civilizációjából, sajátos értékeiből, és ezeket saját kultúrá-
jával összehasonlítva a magyar kultúrát is lássa tágabb összefüggésben. 
4. A nyelvtanulássorán kifejlődő alapképességek tegyék számára lehetővé nyelvtudása továbbfejlesztését, illetve 
újabb idegen nyelvek elsajátítását. 
5. Szerezzen ismereteket a nyelvek természetéről, hogy ezáltal saját anyanyelvét is tágabb rendszerben tudja 
szemlélni. 
6. Személyisége gazdagodjon, önbizalma nőjön az idegen nyelven való önkifejezés öröme által. 
7. Nyelvtudása segítse abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen. 
8. A tanuló tudjon érthetően – jó mondatdallammal, ritmussal és hangsúlyozással – beszélni, és a hangzók helyes 
kiejtésével is törekedjék az érthetőségre; legyen képes az információs szakadék áthidalására; tudjon személye-
ket, tárgyakat leírni, eseményeket elmesélni; tudjon összehasonlításokat tenni; tudja érzéseit, véleményét kife-
jezni; tudjon kérdezni, válaszolni; tudjon információt kikeresni, gyűjteni és továbbadni; tudjon magyarázatot 
kérni; értse meg az utasításokat, tudja azokat követni és tudjon utasításokat adni; tudjon szerepjátékokban részt 
venni; tudjon beszélgetést kezdeményezni és fenntartani; tudjon saját élményekről, tapasztalatokról beszélgetni, 
azokat összehasonlítani. 
9. A tanuló vegyen részt páros és csoportmunkában; életszerű feladatok tervezésében és kivitelezésében; nyelvi 
játékokban, vetélkedőkben. 
10. Tudjanak a tanulók szótárakat és egyéb segédanyagokat használni; legyen módjuk a tanulóknak tanári segít-
ség nélkül, önállóan is dolgozni.  
(Vö. Nemzeti Alaptanterv, Élő idegen nyelv, Általános fejlesztési követelmények a 10. évfolyam végén) 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Beszédhallás, beszédértés 

 
 Beszédhallás, beszédértés fej-

lesztése 
    

        
1.1. kérdések, kérések, utasítások 

 
 kérdések, kérések, utasítások 

megértése és visszajelzés 
- cselekvéssel 
- verbálisan, angol nyelven 
- nonverbális kommunikációs 
jelzésekkel 

 Beszédhallás, beszédértés 
a/ Jól érthető, autentikus 
szövegrészletek lényegének 
kiszűrése. 
b/ Kevésbé személyes 
témákról szóló, a természe-
teshez közelálló beszéd 
értése. 
c/ Autentikus szövegek 
segítségével a nyelvtudás 
önálló fejlesztése. 

 Beszédhallás, beszédér-
tés 
a/ A tanár angol nyelvű 
óravezetésének, magya-
rázatainak megértésére 
való törekvés. 
b/ A természeteshez 
közelebb álló, bonyolul-
tabb beszéd globális 
megértése, arra reagálás. 
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1.2. angol nyelvű szöveg megér-

tése 
 
didaktikus anyagok  

 eredeti angol didaktikus anyagok 
megértése 
- élőbeszéd 
- hang és videoanyag előkészítés 
utáni és előkészítés nélküli megér-
tése; 
a, kérdés/felelet segítségével 
b, igaz/hamis állítások kiválasztá-
sával  

    

 
   c, tartalomelmondással (magyar 

nyelven) 
- szöveg kiegészítéssel 
- a szöveg lényeges és lényegte-
len elemei közötti szelektálással 

    

        
1.3.1 ÉID/-10/FK/4TK/1TÉ 

                          /2TÉ 
                          /3TÉ 

 eredeti angol autentikus anyagok 
- élőbeszéd 
- hang és videoanyag előkészítés 
utáni és előkészítés nélküli 
megértése 
a, kérdés/felelet segítségével 
b, igaz/hamis állítások kiválasz-
tásával 
c, tartalomelmondással (magyar 
nyelven) 
- szövegkiegészítéssel 
- a szöveg lényeges és lényegte-
len elemei közötti szelektálással 
- nyelvi, tartalmi, logikai össze-
függések kikövetkeztetésével 
- meghatározott szempontok 
szerinti információk összegyűj-
tésével 

    

        
1.4. angol nyelvű szövegmondás 

egybevetése eredeti angol 
anyanyelvű szövegmondással 

 a tanuló saját, magnóra fölvett 
szövegmondásának összehasonlí-
tása eredeti hangfelvétellel 

    

        
2. Szóbeli szövegalkotás 

tanulása 
 Szóbeli szövegalkotás tanulása     
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2.1. Önálló szövegalkotás  Önálló szövegalkotás   
      
2.1.1 kapcsolatfelvétel 

ÉID/ÁLT/-10/1TÉ 
                    /2TÉ 
                    /8TÉ/2A 
/3A/4A/5A/6A/7A/8A/9A/10
A/11A/12A 
ÉID/ÁLT/-10/9TÉ/1 

 kapcsolatfelvétel, fenntartás és -
zárás 
- formális stílusban 
- informális stílusban 

  

      
2.1.2. ismerőssel folytatott  

udvariassági beszélgetés 
 az ún. "small talk" fordulatainak 

alkalmazása 
- formális stílusban 
- informális stílusban 

  

      
2.1.3. utasítások  utasítások adása, rábeszélés 

- formális stílusban 
- informális stílusban 

  

      
2.1.4. kérés, óhajtás, megengedés, 

javaslat, tanács 
ÉID/-10/1TK/3TÉ 
                    /5TÉ/1A 
                            /2A 

 kérés, óhajtás, megengedés, 
javaslat, tanács tanulása 
- formális stílusban 
- informális stílusban 

 

Szövegreprodukálás, 
szövegalkotás (beszéd) 
a/ Mindennapi helyzetek-
ben beszélgetés kezdemé-
nyezése, fenntartása, 
befejezése. 
b/ Szerepjátékokban kez-
deményezés, váratlan 
fordulatokra való reagálás. 
c/ Idegen nyelven kommu-
nikációs feladatok releváns 
szerepekben történő meg-
oldása. 
d/ Vélemény kifejtése, 
indoklása, egyetértés/egyet 
nem értés kifejezése. 
e/ A tanult műfajokban a 
műfaji szabályoknak 
megfelelő szöveg alkotása 
megadott, ismeretlen 
témáról, minták alapján. 
f/ A munkavállalás céljából 
folytatott interjúra való 
képesség. 
 

 

Szövegreprodukálás, 
szövegalkotás (beszéd) 
a/ Mindennapi, ismert 
beszédhelyzetekben 
beszélgetés kezdeménye-
zése, fenntartása, befeje-
zése. 
b/ Vélemény megfogal-
mazása ismert témáról. 
c/ Külföldiek tájékoztatá-
sa Magyarországról, 
Budapestről, a szűkebb 
lakóhelyről. 
d/ A leggyakoribb be-
szédhelyzetekben a 
mindennapi gyakorlatban 
önmaga megértetése, 
kifejezése a célnak 
megfelelően. 
e/ A párbeszédek legegy-
szerűbb formáinak 
memoriterként való 
elmondása. 
 

      
2.1.5. kérdezés  kérdezés tanulása 

- formális stílusban 
- informális stílusban 

  

      
2.1.6. meghívás  meghívás tanulása 

- formális stílusban 
- informális stílusban 

 

 

 

 

 
   2.1.7 értékkijelentések, érzelmek, 

attitűdök 
ÉID/-10/FK/5TK/1TÉ 
                          /2TÉ 
                         /3TÉ/4TE 

 
értékkijelentések, érzelmek, 
attitűdök megfogalmazása 
- valószínség/valószínűtlenség 
 

 
 

 
 

 
2.1.8. töltelékszavak  töltelékszavak használata beszéd 

közben 
- töltelékszavak (Oh, let me say 
that again) tervezése 
félreproduktív szövegalkotás 
során 

    

        
2.1.9. interjú 

 
 interjúban részvétel munkaválla-

lás esetén 
    

        
2.1.10. leíró szövegek  leíró szövegek alkotása szóban 

térről, tárgyról, élőlényről, tevé-
kenységről 

    

        
2.1.11 elbeszélő szövegek  elbeszélő szövegek alkotása 

képről a tanult igeidők használa-
tával 

    

        
2.1.12. jellemzés  jellemzés alkotása     
        
2.1.13. vita és vitatkozás  a vita és a vitatkozás módjának 

tanulása 
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2.1.14 vélemény, érvelési szándékok 

ÉID/-10/FK/5TK/4TÉ 
ÉID/-10/1TK/6TÉ/1A 
                            /2A 
                            /3A 
                            /4A  

 vélemény, érvelési szándékok 
kifejezése 

    

        
2.1.15 interjúkészítés tanulása  interjúkészítés tanulása     
        
2.1.16 riportkészítés tanulása  riportkészítés tanulása     

 
2.2. szövegreprodukálás 

 
 
 
 
ÉID/-10/1TK/1TÉ/2TÉ 
ÉID/-10/3TK/1TÉ/1A 
                            /2A 
                            /3A 
                            /4A 
ÉID/-10/3TK/2TÉ/1A 
                           /2A 
                           /3A 
ÉID/-10/FK/5TK/5TÉ 
ÉID/-10/3TK/3TÉ 
 
 
 
ÉID/-10/3TK/4TÉ/1A/2A 
 
 
ÉID/-10/5TÉ/1A/2A 
                   /3A/4A 
                 /5A/6A/7A 
 
ÉID/-10/6TÉ/1A 
                   /2A 
 
ÉID/-10/7TÉ/1A/2A 
                         /3A 
 
ÉID/-10/8TÉ/1A/2A 
                         /3A 
ÉID/-10/9TÉ 
ÉID/-10/FK/8TK 

 - autentikus szövegek 
reprodukálása (mondókák, 
dalok, versek) 
- párbeszédek szövegeinek 
reprodukálása 
A szövegalkotás fő témakörei: 
Ember és társadalom 
- Emberi kapcsolatok 
Tágabb környezetünk 
- A megismert országok és 
hazánk földrajzi és társadalmi 
viszonyai 
Környezet 
-környezetünk 
-időjárás, évszakok 
-kirándulás 
-környezetvédelem 
- A környezetvédelem időszerű-
sége, feladatai, várható eredmé-
nyei 
Az iskola világa 
- A diákélet Magyarországon és 
külfödön 
A munka világa 
Pályaválasztás, munkavállalás, 
munkakörülmények, keresetek,  
társadalmi munkamegosztás 
Ép testben ép lélek 
- Az egészséges életmód és 
étkezés, betegségek, orvosi 
vizsgálat, sportok 
Szabadidő, szórakozás 
- Művészeti és sportesemények, 
olvasás (könyvek, újságok) 
hobbik, filmek, zene, a hétvége 
hasznos eltöltése, étterem 
Kultúra 
- A Civilizáció tananyagblokk-
ban leírt témák 
Tudomány és technika 
- közlekedés 
- Technika otthon: háztartási 
gépek, szórakoztató elektronika, 
számítógép 
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3. Olvasás  Olvasás tanulása     
        
3.1. A néma, értő olvasás  

 
Utasítások 
ÉID/-10/FK/6TK/1TÉ 
 
 
Didaktikus szövegek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Képregények 
Angol nyelvű folyóiratok, 
napilapok 
Autentikus szövegfoltok 
ÉID/-10/FK/6TK/3TÉ 
 

 A néma, értő olvasás gyakorlása    
– utasítások olvastatása, megér-
tésük ellenőrzése az utasítások 
végrehajtásával 
rövid terjedelmű, 
bonyolultabb nyelvi formájú  
didaktikus szövegek olvastatása, 
megértésük ellenőrzése 
a, magyar nyelvű kérdésekre 
adott válaszok segítségével 
b, igaz/hamis állítások kiválasz-
tásával 
c, angol nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével 
d, tartalom angol nyelvű elmon-
dásával 
- képregények olvastatása 
- angol nyelvű folyóiratok, 
napilapok olvastatása 
- autentikus szövegfoltok (pl. 
nyomtatványok, okiratok, sza-
bályzatok, hivatalos szövegek) 
olvastatása 

 Olvasás 
a/ Házi olvasmányok 
feldolgozása, ezekről 
beszámolás. 
b/ Az olvasottakkal 
kapcsolatos önálló gondo-
latok kifejtése. 
c/ Eredeti szövegek 
(hírlap, folyóirat, kétnyel-
vű kiadású szépirodalmi 
művek) olvasása egyéni 
érdeklődésből. 
 

 Olvasás 
a/ Tanári segítséggel 
nyelvileg összetettebb 
szöveg megértése, 
feldolgozása. 
b/ Ismert szöveg felol-
vasása a helyes kiejtést 
megközelítő módon, 
10%-os mást olvasási 
hibahatárral. 
 

        
3.2. olvasástechnikai gyakorlatok 

 
 1. az olvasás pontosságának 

fokozása 
- szavakon 
- mondatokon 
- bekezdésnyi szövegeken 
2. az olvasás tempójának fokozása
- bővülő szósorokon 
- bővülő hosszúságú mondatokon 
- bekezdésnyi szövegeken 

    

        
3.3. a hangos olvasás 

 
 1.a hangos olvasás gyakorlása 

után 
- utasítások felolvasása 
- mondókák, versek, dalok szöve-
geinek felolvasása 
- prózai szövegből bekezdésnyi 
terjedelmű részlet felolvasása 
- tankönyvi didaktikus szövegek 
felolvasása 
2. hangos olvasás gyakorlás 
nélkül ("blattolás") 
- ismert utasítások felolvasása 
- ismert lexikai egységekből álló 
rövid mondatok felolvasása 
- megjósolható kiejtésű ismeretlen 
lexikai egységeket is tartalmazó 
rövid szöveg felolvasása 
- fonetikus jelekkel átírt szavak 
olvastatása 

    

        
3.4. gyorsolvasási gyakorlatok 

 
 gyorsolvasási gyakorlatok végzé-

se 
- scanning gyakorlatok 
- skimming gyakorlatok 

    

        
3.5. olvasástechnikai hibák javítá-

sa 
 

 - betű-, illetve hangkihagyás vagy 
-betoldás javítása 
- betűcsere javítása 
- betűkapcsolat helytelen ejtésé-
nek javítása 
- más szó olvasásának javítása 
- az olvasás pontosságnak javítása 
szószerkezeteken, mondatokon 
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4. Írás  Írás tanulása     
        
4.1. kézírással írt, illetve nyomta-

tott szavak 
 

 kézírással írt, illetve nyomtatott 
szavak javítása 
- betűtévesztés szempontjából 
- betűkihagyás, illetve -betoldás 
szempontjából 
- betűcsere szempontjából 

    

        
4.2. szavak fonetikus átírása 

 
 szavak fonetikus átírásának 

tanulása  
- szavak fonetikus átírásának 
másolása szótárakból 
- ismert szavak fonetikus átírása 
tanári segítséggel 
- ismert szavak fonetikus átírása 
tanári segítség nélkül 

    

        
5. Írásbeli szövegalkotás  Írásbeli szövegalkotás tanulása  Írás, írásbeli szövegalkotás 

a/ Különböző célú levelek 
önálló megírása. 
b/ Vélemény írásbeli 
kifejtése, álláspont indoklá-
sa. 
c/ Önéletrajz, pályázat 
írása. 

 Írás, írásbeli szövegalko-
tás 
a/ Egyetértés, egyet nem 
értés, vélemény kifejezé-
se írásban. 
b/ Egyszerű önéletrajz 
írása. 
c/ Levélírás munkaválla-
lás ügyében. 

        
5.1. önéletrajz írása  önéletrajz-írás tanulása     
        
5.2. ösztöndíj-pályázatok írása  ösztöndíj-pályázatok írásának 

tanulása 
    

        
5.3. munkavállaláshoz szükséges 

írásbeli szövegek alkotása 
 munkavállaláshoz szükséges 

írásbeli szövegek alkotásának 
tanulása 

    

        
5.4. elbeszélő szövegek alkotása  elbeszélő szövegek alkotásának 

tanulása 
    

        
5.5. leírások alkotása  leírások alkotásának tanulása     
        
5.6. definíciókészítés, szómagya-

rázat írása 
 definíciókészítés tanulása     

        
5.7. nyomtatványok kitöltése  nyomtatványok kitöltésének 

megtanulása 
    

        
5.8. jellemzés   jellemzés készítésének tanulása     
        
5.9 vázlatírás  vázlatírás tanulása     
        
5.10. a levélírás formai jegyei  a levélírás formai jegyeinek 

összefoglalása 
    

        
5.11. levélírás különböző alkal-

makra 
ÉID/-10/FK/7TK/1TÉ 
                          /2TÉ 
                          /3TÉ 

 - bocsánatkérő levél 
- köszönőlevél 
- panaszlevél 
- formális és informális meghívás 
- gratuláció kifejezése 
- információkérés, tudakozódás 
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5.12. vélemény alkotás 

ÉID/ÁLT/-10/6TÉ 
 saját vélemény kifejtése írásban     

        
5.13. álláspont indoklása írásban  álláspont indoklása írásban     
 
6. Helyesejtés 

ÉID/ÁLT/-10/8TÉ/1A 
 Helyesejtés tanulása     

        
6.1. hangképzési és artikulációs 

gyakorlatok 
 

 hangképzési és artikulációs 
gyakorlatok végzése 
- valamennyi angol fonéma helyes 
kiejtésének gyakorlása 
a/ szövegreprodukálás során 
b/ felolvasáskor 
c/ szövegalkotás esetén 
d/ nyelvtörők segítségével 
- azonos leírt magánhangzók 
különböző kiejtése 
hangkapcsolatok helyesejtése, 
illetve a szabályok tudatosítása 

    

        
6.2. hangsúlygyakorlatok 

 
 hangsúlygyakorlatok 

végzése  
- a hangsúly értelem megkülön-
böztető szerepének gyakorlása 
szópárokon, szósorokon 
- mozgó szóhangsúlyok gyakorlá-
sa szópárokon, szósorokon (vég-
ződések hansúlyváltoztató szere-
pe: pl. -ly) 
- a mondathangsúly gyakorlása 
utánmondással, szövegreproduká-
lás, illetve hangos olvasás során 
hangsúlyminták tanulmányozása, 
jelölése, készítése 
összetett szavak, hosszú szavak 
hangsúlyozása, 
 a mellékhangsúlyok gyakorlása 

    

        
6.3. hanglejtési gyakorlatok 

 
 - ritmusgyakorlatok végzése 

- mondatépítkezés gyakorlása, 
bővülő mondat egyenletes ritmus-
sal 

    

        
6.4. versek és prózai szövegek 

reprodukálása  
 

 versek és prózai szövegek repro-
dukálása a helyesejtési szabá-
lyoknak megfelelően 

    

        
6.5. helyesejtési hibák javítása 

 
 - tanulótársak elhangzó 

helyesejtési hibáinak észlelése 
- tanulótársak elhangzó 
helyesejtési hibáinak javítása 
- saját elhangzó helyesejtési hiba 
észlelése 
- saját elhangzó helyesejtési hiba 
javítása 
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II. NYELVTAN, 

NYELVÉSZETI 
ISMERETEK 

 NYELVTAN, NYELVÉSZETI 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

        
1. Nyelvi műveletek  Nyelvi műveletek végzése     
        
1.1. kérdezés, válaszolás  kérdezés, válaszolás tanulása     
        
1.2. bővítés  bővítés tanulása     
        
1.3. szűkítés  szűkítés tanulása     
        
        
1.4. helyettesítés 

 
 helyettesítés tanulása   

- azonos szófajjal 
- névmással 
- lexika szintjén (szinonima, 
antonima) 
- kommunikációs tényezők szerint 
(személy, cselekvés, idő) 

    

        
1.5. átalakítás 

ÉID/-10/2TK/1TÉ/4A 
 szövegtípusok igeidő-

rendszereinek tanulása 
    

        
2. Ismeretek szerzése a nyelv 

szerkezetéről 
 Ismeretek szerzése a nyelv szerke-

zetéről 
    

        
2.1. nyelvjárások (északi, déli)  nyelvjárások (északi, déli) 

tanulmányozása 
    

        
2.2 stílusrétegek 

ÉID/-10/FK/9TK/1TÉ 
                          /2TÉ 
                          /3TÉ 

 stílusrétegek megfeleltetése a 
magyar stílusrétegeknek 
 

    

        
2.3. az anyanyelv és a célnyelv 

kontrasztivitása 
 az anyanyelv és a célnyelv össze-

vetése 
    

        
3. Nyelvtanulási technikák  

ÉID/ÁLT/-10/4TÉ 
                    /5TÉ 

 Nyelvtanulási technikák megisme-
rése, elsajátítása 
 

    

        
3.1. a fantázia, empátia és szö-

vegkörnyezet 
 

 a fantázia és az empátia, valamint 
a szövegkörnyezet szerepének 
kiaknázása a szövegértésben 

    

        
3.2. az angol nyelvű sajtó haszná-

lata 
ÉID/ÁLT/-10/10TÉ/1A 

 az angol nyelvű sajtó használatá-
nak tanulása 
 

    

        
3.3. két- és egynyelvű szótárak 

 
 két- és egynyelvű szótárak alkal-

mazása 
    

        



 
 
 
 
1928 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 
 
        
4. Leíró nyelvészeti és nyelv-

használati ismeretek 
 

 Leíró nyelvészeti és nyelvhaszná-
lati ismeretek megszerzése 
 

 Nyelvészet, nyelvhasználati 
ismeretek 
a/ A tanult nyelvi művele-
tek önálló végzése életsze-
rű szituációban is. 
b/ A frazeologizmusok és 
használatuk ismerete az 
angol nyelvben. 
c/ A tanult szerkezetek 
felismerése életszerű 
helyzetekben, használatuk  
feladathelyzetben. 
d/ Egyszerűbb szövegek 
fordítása magyarról angol-
ra, angolról magyarra. 
e/ Két- és egynyelvű szótá-
rak használata. 
 

 Nyelvészeti, nyelvhaszná-
lati ismeretek 
a/ A gyakorolt nyelvi 
műveletek önálló végzé-
se nyelvtani feladatok-
ban, 40%-os hibahatárral.
b/ Kétnyelvű szótár 
önálló használata. 
c/ A tanult igeidők 
felismerése szövegben, 
az egyszerűbbek haszná-
lata ismerős helyzetek-
ben, tanári segítséggel. 
d/ A szenvedő szerkezet 
képzése nyelvtani gya-
korlatok során, egysze-
rűbb igeidőkben és 
módokban, tanári segít-
séggel. 
e/ A függő beszéd egy-
szerűbb eseteinek felis-
merése szövegben. 
f/ Egyszerű mondatokból 
álló, frazeologizmust 
nem tartalmazó szövegek 
fordítása magyarról 
angolra, illetve angolról 
magyarra. 

        
4.1. Gerund  Gerund  tanulása     
        
4.2. Participle  Participle tanulása     
        
4.3. 
 

Reported Speech 
Causative 
ÉID/-10/2TK/2TÉ/1A 
                            /2A 

 Reported Speech 
Causative tanulása 
 

    

 
4.4. 
 

Infinitive 
Igeidő-rendszerek 
ÉID/-10/2TK/1TÉ/1A 
                           /2A 
                           /3A 
                           /4A 
                           /5A 
                           /6A 
Feltételes mód 
Passive szerkezet 
Módbeli segédigék 
A névelők pontos használata 

 Infinitive tanulása 
- az előidejűség, egyidejűség, 
utóidejűség összefüggései 
Feltételes mód 
Passive szerkezet tanulása 
Módbeli segédigék 
Névelők 

    

 
5. Fordítási technikák  Fordítási technikák tanulása     
        
5.1. különálló mondatok fordítása 

angolról magyarra 
 

 - globális fordítás 
- szó szerinti fordítás 
- a mondatban szereplő szerkeze-
tek megfelelőinek megkeresése 
- az esetleges ismeretlen szó 
kikövetkeztetésének lehetőségei 
- a szerkezetek összeállítása 
mondattá 
- a mondat ellenőrzése 
nyelvhelyességi szempontból 
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5.2. 
 
 
 
 
 

különálló mondatok fordítása 
magyarról angolra 
 

 - a megfelelő mondatpatent 
megválasztása 
- a megfelelő szófajú szó beillesz-
tése a mondatpatentba 
- az állítmány és az alany egyezte-
tése 

    

        
5.3.  összefüggő szövegek fordítá-

sa angolról magyarra   
 
ÉID/-10/FK/7TK/3TÉ 
 
 
 

 - globális fordítás 
- szó szerinti fordítás 
- a mondatban szereplő szerkeze-
tek megfelelőinek megkeresése 
- az esetleges ismeretlen szó 
kikövetkeztetésének lehetőségei 
- a szerkezetek összeállítása 
mondattá 
- a mondat ellenőrzése 
nyelvhelyességi szempontból 

    

        
III. IRODALMI MŰVEK ÉS 

IRODALOMELMÉ-LETI 
ALAPFOGALMAK  

 ISMERKEDÉS IRODALMI 
MŰVEKKEL, VALAMINT AZ 
ELEMZÉSÜKHÖZ 
SZÜKSÉGES 
IRODALOMELMÉLETI 
ALAPFOGALMAKKAL 

    

        
1. Irodalmi művek  

olvasása 
 Irodalmi művek  

olvasása 
 Irodalom 

a/ Az ajánlott művek olvasá-
sa magyar nyelven. 
b/ Olvasmánynapló, beszá-
moló készítése angolul 
olvasott művekről. 
c/ A közös műelemzés során 
alkalmazott szakszavak 
segítségével összefüggő 
szöveg alkotása tanult 
irodalmi művekről. 
d/ Néhány prózarészlet 
előadása osztálytársaknak. 
e/ Műfordítások összehason-
lítása. 
f/ Kísérletek műfordítás 
készítésére. 
g/ Az angol irodalomtörténet 
tárgyalt korszakának jelentő-
sebb alakjai, méltatásuk 
angol nyelven. 

 Irodalom 
a/ A magyar nyelven 
olvasott irodalomról 
beszámolás magyar nyel-
ven. 
b/ Az angol nyelven 
közösen olvasott irodalom-
ról néhány mondatos 
beszámoló angol nyelven 
(szerző, cím, szereplők, 
helyszínek, téma megne-
vezése) 
szerint. 
c/ Műelemzések összeha-
sonlítása magyar nyelven, 
megadott szempontok d/ A 
XVII.-XIX századi angol 
irodalomtörténet nagy 
alakjainak és egy-egy 
művüknek a megnevezése.

 
1.1. prózai művek olvasása angol, 

illetve amerikai szerzőktől 
magyar nyelven 
 

 - John Steinbeck: Egerek és 
emberek 
- G.B. Shaw: Pygmalion 
- Salinger: Zabhegyező 
- Graham Greene: A csendes 
amerikai 
- A. Huxley: Szép új világ 

    

        
1.2. irodalmi művekből vett 

részletek olvasása angol 
nyelven 
 

 - C. Dickens: Nicolas Nickleby 
- K. Mansfield: The Garden Party 
- R. Stevenson: Treasure Island 
- Woolf: The Waves 

    

        
2. Irodalmi művek reprodukálá-

sa 
ÉID/-10/FK/6TK/2TÉ 

 Irodalmi művek reprodukálása     
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3. Irodalmi művek elemzése 

 
 Irodalmi művek elemzésének 

tanulása 
    

        
3.1. leíró próza elemzése 

 
 leíró próza elemzésének tanulása    

Description 
 – What is it about? 
 – How to read descriptive prose? 
 – Finding the general 
meaning,detailed meaning, 
intention 
 – How it is done? 
 – Structural devices: 
  unity 
  contrast 
  association 
 – Sense devices: 
style, use of words: metaphors 
and similes 

    

        
4. Műfordítások elemzése 

 
 Műfordítások elemzésének tanulá-

sa 
    

        
4.1. az angol nyelven tanult 

irodalmi művek magyar 
nyelvű műfordításainak 
olvasása 

 az angol nyelven tanult irodalmi 
művek magyar nyelvű műfordí-
tások olvasásának gyakorlása 

    

        
4.2. két vagy több műfordítás 

megléte esetén a műfordítás-
ok egybevetése, a különböző-
ségek megfigyelése 

 két vagy több műfordítás megléte 
esetén a műfordítások egybeveté-
sének, a különbözőségek megfi-
gyelésének gyakorlása 

    

        
5. Irodalmi művek fordítása  Irodalmi művek fordításának 

tanulása 
    

        
5.1. nyersfordítás 

 
 prózai irodalmi műrészletek 

nyersfordítása angolról magyarra 
    

        
5.2. stilizálás 

 
 prózai irodalmi műrészletek 

nyersfordításainak stilizálása 
    

 
5.3. globális fordítás 

 
 lírai műrészletek globális fordítá-

sa angolról magyarra 
    

        
6. Ismerkedés a 

XVII.,XVIII.sz., valamint a 
romantika angol irodalmával 
  
 

 Irodalomtörténet tanulása 
XVII. sz. John Milton 
XVIII. sz. klasszicizmus: D. 
Defoe, A. Pope, Dr. Samuel 
Johnson, Swift, Henry Fielding, 
Burns, Blake; 
Romantika:  W. Wordsworth, S.T. 
Coleridge, Sir Walter Scott, Lord 
Byron, P.B. Shelley, J. Keats,Jane 
Austen 
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IV. ANGOL NYELVŰ 

CIVILIZÁCIÓ 
 

 ISMERETEK SZERZÉSE AZ 
ANGOL NYELVŰ 
CIVILIZÁCIÓRÓL 

    

        

1. Országismeret 
 
ÉID/ÁLT/-10/3TÉ 
                    /7TÉ 

 Országismeret tanulása  Civilizáció 
a/ Ausztrália, Írország, 
Kanada és Új-Zéland 
földrajzi elhelyezkedéséről, 
társadalmi jellemzőiről, 
kulturális hagyományairól 
néhány angol nyelvű 
kijelentés megfogalmazása, 
illetve magyar nyelvű 
összefüggő ismertetés 
adása. 
 
(a/ Nagy-Britannia földraj-
zi, társadalmi viszonyainak, 
kultúrájának bemutatása 
angol nyelvű szövegben.) 
b/ A tárgyalt művészettör-
téneti korszakok bemutatá-
sa angol nyelven. 
c/  Az angol nyelv tárgyalt 
történeti korszakainak 
bemutatása angol nyelven. 

 Civilizáció 
a/ Ausztrália, Írország, 
Kanada és Új-Zéland 
földrajzi, társadalmi 
viszonyainak, kultúrájá-
nak bemutatása angol 
nyelvű szövegben. 
 
(a/ Nagy-Britannia 
földrajzi elhelyezkedésé-
ről, társadalmi jellemzői-
ről, kulturális hagyomá-
nyairól néhány angol 
nyelvű kijelentés megfo-
galmazása, illetve ma-
gyar nyelvű összefüggő 
ismertetés adása.) 
b/  A tanult nyelvtörténe-
ti korszakok megnevezé-
se, egy-egy példa a 
jellemző változásokra. 

        

1.1. földrajz 
ÉID/-10/3TK/2TÉ/2A 
                            /3A 

 Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland földrajza 
 
- Nagy-Britannia földrajzának 
összefoglaló áttekintése 

    

        

1.2. politika és jog 
 

 Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland vezető politikusainak 
neve, fényképük bemutatása 
 
- Nagy-Britannia politikai és jogi 
rendszerének összefoglaló átte-
kintése 

    

        

1.3. oktatás 
 

 Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland oktatási rendszere 
 
- Nagy-Britannia oktatási rendsze-
rének összefoglaló áttekintése 

    

        

1.4. társadalomismeret 
 

 1. királyi tradíciók 
- The Trooping of the Colour 
- The Changint of the Guard 
- Maundy Money 
- The State Opening of Parliament
- The Order of the Ceremony 
2. Nagy-Britannia társadalmáról 
tanultak összefoglaló áttekintése 

    

        

1.5. média 
ÉID/ÁLT/-10/10TÉ/ 
                        /2A 

 - az ausztrál, ír, kanadai és új-
zélandi kultúrával kapcsolatos 
műsorok figyelése a televízióban, 
rádióban 
- Ausztráliával, Írországgal, 
Kanadával és Új-Zélanddal 
kapcsolatos újságcikkek gyűjtése, 
olvasása angol nyelven 
- az angol kultúrával kapcsolatos 
műsorok figyelése a televízióban, 
rádióban 
- Nagy-Britanniával kapcsolatos 
újságcikkek gyűjtése, olvasása 
angol nyelven 
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2. Ismerkedés a mindennapi 

élettel, szokásokkal 
 Ismerkedés a mindennapi élettel, 

szokásokkal 
    

        
2.1. mindennapi élet 

ÉID/-10/FK/9TK/4TÉ 
 

 mindennapi élet tanulása   
- hobbik (DIY, gardening, 
birdwatching) 
- szabadidő eltöltése (going out, 
eating out) 

    

 
2.2. étkezési szokások, gasztro-

nómia 
 

 étkezési szokások, gasztronómia 
tanulása  
- néhány jellegzetes étel receptje, 
elkészítési módja 
- étkezési szokások összefoglalása 
(étkezések, menüsorok, fogások, 
alapanyagok) 
- piknikezés (family picnics, 
children’s picnic basket, romantic 
picnic, formal picnic) 

    

        
2.3. illemszabályok 

 
 illemszabályok tanulása  

- a magyartól eltérő brit illemsza-
bályok összegyűjtése az emberi 
érintkezés minden területén 

    

        
2.4. hagyományok, ünnepek 

 
 hagyományok, ünnepek 

tanulása 
- Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland nemzeti ünnepei 
- Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland himnuszának meghall-
gatása 
hagyományok, ünnepek tanulása 
- egy naptári év Nagy-
Britanniában: hivatalos és családi 
ünnepek, hagyományok és szoká-
sok 

    

        
3. Zenei, képzőművészeti és 

építészeti ismeretek 
 Zenei, képzőművészeti és építésze-

ti ismeretek szerzése 
    

        
3.1. művészettörténeti korszakok 

 
 művészettörténeti korszakok 

tanulása  
- Gothic period (12th – early 16th): 
cathedrals and castles 
- Tudor & Jakobean (16th cen.): 
country houses, thombs, Holbein, 
Sir Thomas More 

    

        
4. Ismerkedés a tudománytörté-

net érdekességeivel 
 Ismerkedés a tudománytörténet 

érdekességeivel 
    

        
4.1. nyelvtörténeti érdekességek 

 
 nyelvtörténeti érdekességek 

megismerése  
- nyelvtörténeti korszakok 
- az Erzsébet-korabeli angol – 
Shakespeare 
- az angol nyelv földrajzi elterje-
dése – a telepesek nyelve 
- a Viktória-korabeli angol 
- a mai angol 
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KÖZVETÍTÉS 
 
Fordítás 
A Civilizáció blokk témaköreihez tartozó 

1. 6-8 mondatos, egyszerű szintaktikai felépítésű, csak gyakori lexikai egységeket tartalmazó 
szöveg holisztikus fordítása szótár használata nélkül 

2. 10–14 mondatos, komplex szintaktikai felépítésű, ritka lexikai egységeket is tartalmazó szö-
veg tartalmilag pontos fordítása szótárak használatával 

 
Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása angolra) 

 Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a legfonto-
sabb elemekre (a mondatok topikjaira és rémáira) 
 Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyze-

telés alapján történő bővítése, rekonstruálása 
 Angol nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása egyenes idézéssel: Azt mondta, fáradt va-

gyok. Angol nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása függő idézettel (jelen idejű tárgyi 
mellékmondattá alakítással). Pl. Fáradt vagyok erre: azt mondja, hogy fáradt. 
Angol nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása függő idézettel (múlt idejű tárgyi mellék-
mondattá alakítással). Pl. Fáradt voltam erre: azt mondja, hogy fáradt volt. 
Kommunikációs szándékok (kérdezés, tudakozódás úti cél, valamely hely elérhetősége stb. 
iránt) angol kifejezésének fordítása magyarra 
Rövid beszélgetés (bemutatkozás, érdeklődés úti cél valamely hely elérhetősége stb. iránt) 
szóbeli fordítása 

 
PROJEKT 
Yorkshire bemutatkozik 
Ez a projekt a célnyelvi ország egy jellegzetes régióját (pl. Yorkshire) vagy nagyvárosát (pl. New 
York) veszi célba. (Célszerű olyan vidéket vagy várost választani, amellyel a tanulóknak van közvet-
len kapcsolata). A vidékre ill. a városra vonatkozó lexikális információkat kiegészítik a területet él-
ményszerűen bemutató képek, filmek, tévéműsorok. A projekt egy albumban ill. reprezentációban ölt 
testet. 
 
PROJEKT 
Egy angol nyelvű egyfelvonásos bemutatása 
A szöveg előzetes feldolgozása. A szerepek kiosztása, a technikai segítők (díszletért, jelmezért, zenéért 
felelős személyek) feladatának meghatározása – próbafolyamatot követően – a színdarab előadása. Az 
előadás dokumentálása (fotók, film). 
 
PROJEKT 
„A dartmoori láp” – az egyik célnyelvi ország egy sajátos természeti tájának megismerése 
 
 
Az információ célzott gyűjtése elsősorban csak a célnyelven hozzáférhető információkra (írott és képi 
információhordozók) irányul. (Érdemes más művelődési területekkel összehangoltan megvalósítani.) 
A gyűjtés eredménye egyrészt írásban (album, tabló), fényképekben és természetfilmekben, másrészt 
egy mindezeket felvonultató közös prezentációban objektiválódik. Igény esetén sor kerülhet az angol 
nyelvű bemutató egyes részeinek, pl. egy természetfilmnek a tolmácsolására is.  
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Személyi feltételek 
 
 Középiskolai angol nyelvtanári diploma 

Tárgyi feltételek 
 Felszerelt nyelvi laboratórium 
 Vagy külső zajtól mentes tanterem 12–15 fős csoport részére mobil asztalokkal és székekkel 
 Eszközök: 

 diavetítő 
 hangmagnetofon: legalább tanulónként egy készülék a teljesítmény-rögzítés, vissza-

csatolás, korrigálás lehetőségének kiszélesítéséhez (ha lehet) 
 képmagnetofon (lehetőleg) 
 tábla 
 tárgyképek 
 jelenet-ábrák: 

• faliképek 
• diasorozatok 

 szituációs videofelvételek 
 képmagnetofon a kommunikációs folyamatok, folyamat-részletek rögzítésére, korri-

gálása segítésére 
 nyelvtani hangszalagok 
 angol nyelvű kézikönyvtár (szótárak, lexikonok, kisenciklopédiák stb. 

 Dekoráció: 
 Anglia és angol nyelvet használó országok térképe 
 nyelvtani táblák 
 nevezetes épületek és más alkotások, illetve alkotók képei 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 Headway Pre-Intermediate Student’s Book 
 Headway Intermediate Student’s Book 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló módsze-
rek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A nyelvtantanításban az erősödő 
tudatosítással előtérbe kerülnek a 
deduktív eljárások 

 Az olvasás-szövegfeldolgozás 
keretében fokozottabb szerepet kap 
a néma olvastatás 

 Fokozódó számú önálló feladat-
megoldás a munkafüzet és feladat-
gyűjtemény felhasználásával 

 Angol nyelvű köznapi szövegek 
hallgatása magnetofonról, a hallás 
után értés fejlesztésére  

 A szöveghallás, szövegértés fej-
lesztése érdekében dalok, versek 
tanulása 

 Szerepjátékok, főképp a civilizá-
ciós ismeretek tanulásában  

 „Oda-vissza” fordítás gyakoroltatá-
sa 

 Szituációs játékok a mindennapi 
kommunikációs képességek fejlesz-
tése érdekében 

 Önművelési technikák gyakorlása 
szótárhasználat, angol nyelvű újsá-
gok olvasása révén 

 Teljesítmény-megbeszélés egyéni-
leg és csoportosan 

 Társalgás a célnyelven 
 Munkafüzetek és házi feladatok 

rendszeres tartalmi ellenőrzése 
 Iskolai dolgozatok íratása 
 Nyelvi szituációs viselkedés elem-

zése 
 Tudásmérés állami nyelvvizsga-

teszttel 

 Elemző minősítés egyéni teljesít-
ményre, szóban 

 Páros és csoportos teljesítmények 
szóbeli elemző minősítése 

 Elemző-összegező minősítés tema-
tikus egység végén, egyénileg és 
kollektíven, szóban 

 Nagyobb nyelvi produktumok 
elemző minősítése írásban, analiti-
kus pontozással és/vagy érdem-
jeggyel 
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9–12. évfolyam 
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A Német nyelv kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
gimnázium 9–12. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A 
kerettanterv és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Német nyelv kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

2 
2 ☺ 

2 
2 ☺ 

2 
2 ☺ 

2 
2 ☺ 

b = Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Német nyelv kerettanterv az Élő idegen nyelv műveltségi területre készült, ezen belül a német nyelv 
tanítását és a német nyelvi kultúrkör értékeinek közvetítését célozza meg. A kerettanterv az élő idegen 
nyelv számára megfogalmazott NAT- követelményeket lefedi. A Német nyelv kerettanterv a NAT 
műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Tanulásra, az Információs és 
Kommunikációs kultúra fejlesztésére, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra és a 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül 
segíti a Környezeti nevelés, a Testi és lelki egészség, valamint a Hon- és népismeret 
követelményeinek teljesítését is. A Kerettantervben leírt Idegen nyelv kerettantervtől és az ott 
megfogalmazott továbbhaladási feltételektől kerettantervünk teljesen eltérő. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Német nyelv tanulása révén tudatosulhat a tanulókban az a tény, hogy anyanyelvükön kívül más 
nyelven is kifejezhetik magukat. Felfedezhetik az életkoruknak és egyéniségüknek leginkább 
megfelelő idegennyelv-tanulási módszereket. Kialakulhat bennük érdeklődés más népek élete és 
kultúrája iránt. Növekszik bennük az idegen nyelven megszólalni tudás bátorsága. Képessé válnak 
arra, hogy információt adjanak és kapjanak idegen nyelven saját közvetlen világukról. A Német nyelv 
kerettanterv modul rendszerű: témák és tevékenységek strukturált rendszere. A tanulók haladási 
szintjét célozza meg: a nyelvi képességekre teszi a hangsúlyt, ezekhez illeszti a témákat. Olyan 
pedagógiai technológia alkalmazását feltételezi, amely az idegen nyelv és anyanyelv tanítása között 
szoros szakmai integrációt igényel.  
A Német nyelv kerettanterv felépítése eltér a többi műveltségterület követelményrendszerétől, mivel a 
tananyagot, a fejlesztési követelményeket és a minimális teljesítményt nem lehetett táblázatban 
egymás mellé helyezni. Így a cél-, tananyag- és követelményrendszerünk is eltér formailag a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv részletes kerettanterveinek tananyagleírásaitól, 
amennyiben a teljesítmény (az elégséges és jeles szint) részletes kifejtése az egyes évfolyamok 
tematikus tananyagának és tanulási programjának leírása után található, az Európa Tanács nyelvi 
szintleírásaihozx igazodó tagolásban. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Német nyelv kerettantervet egyetemi szintű német nyelvtanári diplomával A Német nyelv 
tanításához javasolt a kiscsoportos (10–12 fő) szervezeti forma, továbbá a "kerekasztal" elrendezésű 
ülésrend, a mobilitás lehetősége. A nyelvtanulás helyszínén biztosítani szükséges a külső 
zajmentességet, a német nyelvi kultúrkör hatáselemeit (pl. dekoráció, folyóiratok, tárgyak), továbbá a 
mobil bútorzatot, rádiók, kép- és hangmagnetofont, táblát, televíziót, Németország, Ausztria, Svájc 
térképét. Mindezeken túl lehetőséget kell teremteni az iskolán kívüli művelődési lehetőségek (német-
magyar programok, cserekapcsolatok, utazás, német TV programok) igénybevételére.  

                                                           
* Modern Languages; Learning, Teaching, Assesment. A Common European Framework of Reference (1996). Strasbourg, Council of 
Europe, 131 p. 
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A Német nyelv tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
A 9–10. évfolyamon tudatosuljon a tanulókban az a tény, hogy anyanyelvükön kívül idegen nyelven is 
kifejezhetik önmagukat. Fedezzék fel az életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő sajátos 
idegennyelv-tanulási módszereket. Tanári segítséggel ismerkedjenek meg a tananyagban előforduló 
nyelvtani szerkezetekkel, tudatosuljon bennük képzésük és használatuk. Ébredjen fel érdeklődésük 
más népek élete és kultúrája iránt. Merjenek idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjen 
bátorságuk és önbizalmuk ezen a téren. Tudjanak információt adni és fogadni saját közvetlen 
világukról. 
 
A tanulók szilárdítsák meg, mélyítsék el eddigi nyelvtani ismereteiket. Ismerkedjenek meg új 
szerkezetekkel is. Fokozatosan tudatosodjanak a tanulókban az anyanyelv és a német nyelv rendszere 
közötti különbségek és egyezések (kontrasztivitás). Tudjanak különbséget tenni a német nyelv 
alapvetőbb stílusrétegei (baráti, hivatalos, stb.) között. Ismerjék meg a német kultúra legalapvetőbb 
viselkedési szabályait. 
 
Váljanak egyre tudatosabbá a tanulókban a nyelvhelyességi, a nyelvtani ismeretek, az alkalomhoz illő 
nyelvhasználat. Törekedjenek megteremteni a forma, a tartalom és a stílus egységét. A nyelvhelyesség 
és beszédfolyamatosság terén fejlődjenek dinamikusan. 
 

Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 
9. 10. 

Óraszám 
(hetente) 

2 
2 ☺ 

2 
2 ☺ 

b = Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10.  Tangram 1A tankönyv és munkafüzet Start 1 tankönyv és munkafüzet 

  Tangram 1B tankönyv és munkafüzet 

  A német nyelvvizsga ábécéje 

  Briefwechsel 

  Start 1 tankönyv és munkafüzet 

 
Tanítási segédlet 

 
Évfolyam Raktári szám Cím 

9–10.  Mittelstufe Deutsch tankönyv 

  Mittelstufe Deutsch nyelvvizsgára felkészítő munkafüzet 

  Német-magyar, magyar-német igei vonzatok 

  Ein Wort gibt das andere 

  Deutschexpress 1., 2. 

 
Jelmagyarázat 

 
  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9–10. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) 

és kommunikációs magatartás 
 Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) és kommunikációs 

magatartás tanulása, gyakorlása 
    
1.1. német nyelvű utasítások  német nyelvű utasítások adása, végrehajtása, megértésük jelzése 
    
1.2. személyek, tárgyak, helyek, jelenségek (pl. utazási 

helyzet) megnevezése 
 képek alapján személyek, tárgyak, helyek, jelenségek (pl. utazási helyzet) 

megnevezése, egyszerű és bővített mondatok alkotása, illetve azok 
befogadása (10-15 mondat) 

    
1.3. mondatalkotás  egyszerű mondatok alkotása, illetve azok befogadása személyről, 

mindennapi eseményekről a tanult témakörök alapján (12-18 mondat) 
    
1.4. dialógusok, versek, dalok, szövegek reprodukálása  a megtanult dialógusok, versek, dalok, szövegek reprodukálása, illetve 

azok befogadása 
a) szerepjátékban 
b) dramatikus játékban 

    
1.5. szövegértés  a szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) mondatonként, 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 

    
1.6. szövegalkotás 

Témakörök, témák: 
1. Az ember külseje (arc, test) és jelleme 
2. Önéletrajz 
3. Iskola, képzés, szakmák 
4. Művelődés, szabadidő, televízió 
5. Közlekedés 
 – autóipar 
a)  mennyit keres egy német szakmunkás? 
b) szakszervezetek 
c) közlekedési táblák 
6. Lakáskörülmények 
a) lakáskeresés 
b) hirdetések 
7. Család, generációk, személyes kapcsolatok, 
szociális helyzet 
a) szülők és gyerekek 
b) nevelés régebben és ma 
c) családi költségvetés 
d) barkácsolás 
e) családi ünnepek 
8. Ember és társadalom 
Az élet fordulópontjai, (önéletrajz, közösségek, 
emberi kapcsolatok) 
9. Tágabb környezetünk 
Hazánk, célnyelvi országok (Ausztria, 
Németország, Svájc) földrajzi viszonyai 
társadalmi viszonyai 
szokások 
intézmények 
vallás 
nemzeti sajátosságok 

 a szövegalkotás gyakorlása 
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 10. Környezetvédelem 

Mit tehetünk a környezetért? 
11. Az iskola világa 
A diákok élete hazánkban és a célnyelvi 
országokban  
12. A munka világa 
- pályaválasztás 
- nyári munka 
- munkavállalás 
- munkakörülmények 
- a pénz, az árak, a megélhetés 
13. "Ép testben ép lélek" 
Egészséges életmód és étkezés 
14. Szabadidő, szórakozás 
- művészeti események (mozi, TV, színház, rádió, 
koncert) 
- olvasás 
- sportesemények 
15. Kultúra: 
- irodalom: adaptált történet, könnyű vers 
feldolgozása 
- történelem: híres emberek 
- zene: zenehallgatás, daltanulás 
16. Tudomány és technika 
Technika az otthonunkban (számítógép, háztartási 
gépek) 

  

    
2. Fordítás, illetve fordítás megértése  Fordítás magyarra, németre 

a) mondatonként, 
b) 12-18 mondatos szövegeken 

    
3. Német nyelvi gyakorlatok  Német nyelvi gyakorlatok végzése: nyelvi műveletek végzése mondatokon 

és szövegen 
    
3.1. kérdezés – válaszadás  a kérdezés – válaszadás gyakorlása 
    
3.2. átalakítás  az átalakítás gyakorlása: 

lexika szintjén: szinonima, antonima;  
kommunikációs tényezők szerint: hely, idő, személyek, stb. 

    
3.3. csoportosítás  a csoportosítás gyakorlása megadott szempontok szerint 
    
3.4. szempontkeresés  megadott szempontok keresése (pl. igaz-hamis, kakukktojás stb.) 
    
3.5. pótlás  hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása 
    
3.6. behelyettesítés,  

tömörítés 
 behelyettesítés,  

tömörítés  
szövegeken 

    
3.7. rendezés  rendezés megadott szempontok szerint 
    
3.8. befejezés  szöveg befejezése 
    
4. Helyesejtés  A helyesejtés gyakorlása mondókák, dalszövegek, szövegek dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok felhasználásával 
    
4.1. beszédhallás-, beszédmozgás észlelése  a német helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás-, beszédmozgás 

észlelése élőbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat, szöveg alapján 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a német helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával, 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) hanglejtés, 
dd) a német nyelv hangzásának megkülönböztetése más idegen nyelvtől 



 
 
 
 
1940 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
4.2. helyesejtési hibák  a helyesejtési hibák felismerésének és javításának tanulása tanítói 

visszajelzés nyomán: 
artikulációs hiba, hangtévesztés, 
hangsúlyhiba, hangképzési hiba (pl. ich-Laut, ach-Laut, stb.) 

    
4.3. a hangnak megfelelő szavak, szóegységek  a hangnak megfelelő szavak, szóegységek mondása 
    
4.4. fonetikai jeleknek megfelelő hangok  a fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtése 
    
5. Nyelvi-kommunikációs-didaktikus játékok  Nyelvi-kommunikációs-didaktikus játékok megismerése és játszása: 

- szóverseny, nyelvtörők, keresztrejtvény stb. 
    
II. BESZÉDSZÁNDÉKOK  BESZÉDSZÁNDÉKOK TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1.1. Kapcsolatfelvétel 

- köszönés 
- bemutatkozás 
- bemutatás (személyt valakinek) 

 A kapcsolatfelvétel gyakorlása 

    
1.2. Szándéknyilvánítás 

- tudakozódás 
- kérés, kívánság 
- meghívás, ill. meghívás elfogadása személyesen, 
telefonon 
- megköszönés 
- szabályozás, 
- utasítás 
- tiltás 

 A szándéknyilvánítás gyakorlása 

    
1.3. Érzelmek 

- meglepetés 
- közömbösség 
- düh 
- szimpátia 
- szeretet 
- öröm 
- udvariasság 

 Érzelmek kifejezése 

    
1.4. Vélemény 

- tanácsadás 
- javaslat 
- segítség felajánlása 
- beleegyezés 
- tiltakozás 
- egyetértés 
- egyet nem értés 
- érvek felsorolása 
- tanácsolás 
- javaslat 

 Vélemény kifejezése, elfogadása 

    
1.5. Tájékozódás, tájékoztatás 

- tényközlés, állítás 
- beszámolás (tényről, helyzetről) 
- leírás (események 
- összefoglaló jellegű kérdések és információadás 
- valószínűség, valószínűtlenség fokának kifejezése

 A tájékozódás, tájékoztatás gyakorlása 

    
III. A PUBLICISZTIKAI NYELV  BEVEZETÉS A PUBLICISZTIKAI NYELVBE 
    
1. Újságcikkek, cikkrészletek, címek, nyelvi 

szerkezetek olvasása 
 Újságcikkek, cikkrészletek, címek, nyelvi szerkezetek  olvasása, 

reprodukálása németül 
    
2. Újságcikkek elemzése  Újságcikkek elemzése írásban, szóban németül, illetve  magyarul 
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3. Publicisztikai ismeretek: 

a német sajtó világa: országos és helyi 
sajtótermékek; 
a sajtótermékek fajtái; 
az újság szerkezete (címfajták, rovatok, fotók); 
publicisztikai műfajok; 
német újságok, újságcikkek (felfogásmódja, 
tartalma,  
nyelvezete, stílusa); 
Magyarország a német sajtóban 

 Publicisztikai ismeretek tanulása németül 

    
4. Újságírói gyakorlatok  Újságírói gyakorlatok végzése 
    
IV. A KERESKEDELMI NYELV  BEVEZETÉS A KERESKEDELMI NYELVBE 
    
1. A szolgáltatói szféra és a különböző vállalatok 

nyelvhasználata 
 A szolgáltatói szféra és a különböző vállalatok nyelvének, 

nyelvhasználatának megismerése 
    
1.1. a gyakorlati, mindennapi ügyek intézése (szállás, 

telefonálás, öltözködés, szükségletek stb.) 
 tájékozódás 

- utazás, 
- látogatás céljából, 
- gyakorlati, mindennapi ügyek intézésében (szállás, telefonálás, 
öltözködés, szükségletek stb.) 

    
1.2. vendégfogadás, vendéglői szokások: 

- üzleti etikett 
- vendégfogadói szerep 
- vendégszerep 

 vendégfogadás, vendéglői szokások megismerése 

    
1.3. szállodai élethelyzetek: 

- szobarendelés, 
- megérkezés, a portán, 
- tárgyalás: viszonyokról, árakról, 
- vendégfogadás, tájékoztatás, elhelyezés, 
programajánlás 

 szállodai élethelyzetek gyakorlása szerepjátékkal 

    
1.4. banki élethelyzet: 

- pénzváltás, 
- érdeklődés (tájékoztatás árfolyamokról) 

 banki élethelyzetek gyakorlása szerepjátékkal 

    
2. Német nyelvű  

szakmai szövegek, 
 nyomtatványok 

 Német nyelvű 
 szakmai szövegek, 
 nyomtatványok olvasása,  
elemzése,  
kitöltése, fordítása szóban és írásban 

    
3. Szakmai levelek  Szakmai levelek írásának megtanulása és gyakorlása (üzleti levelezés a 

elképzelt partnerrel) 
    
4. Szerepjáték a kereskedelmi nyelv gyakorlására  A kereskedelmi nyelv gyakorlása szerepjátékokban 
    
V. OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS  AZ OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Olvasásgyakorlás  Az olvasás gyakorlása a tankönyvek, munkakönyvek gyakorlatain és 

eredeti szövegek felhasználásával 
    
1.1. az olvasás tempója és pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
1.2. tanult és ismeretlen szövegek olvasása  az olvasás gyakorlása tanult és ismeretlen szövegeken némán és hangosan 

olvasástechnikai és kommunikációs szempontok figyelembevételével 
    
2. Szövegfeldolgozás  A szövegfeldolgozás tanulása és gyakorlása szövegértés és 

szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatokkal 
    
3. Szótárhasználat  A szótárhasználat gyakorlása 
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VI. ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS – 

FOGALMAZÁS 
 AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS – FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  

Írásbeli szövegfeldolgozás gyakorlása különböző műfajú szövegeken: 
szavak, mondatok, szövegek, szövegrészletek elemzése 

    
2. Írásbeli szövegalkotás 

Szövegfajták, szövegműfajok, szöveghordozók: 
- didaktikus szövegek: 
  párbeszéd, leírás, elbeszélés 
- ismeretterjesztő szövegek: 
  kézikönyvek, lexikonok 
- tájékoztató szövegek: 
  reklám, hirdetés, használati utasítás,  
menetrend 
- szakmai jellegű szövegek: 
  levelek, nyomtatványok 
- szépirodalmi szövegek: 
  vers, próza 
- publicisztikai szövegek: 
  újságcikk, apróhirdetés 
- zenei műfajok:  
  dalok, népdalok, opera, operett, hang- 
  szeres zene 
 
A kilencedik évfolyamon megismert szövegfajták 
használata folyamatos, de új formák is 
megjelennek a 10. évfolyamon 
- nyugta, csekk, számla, megrendelés 
- vezércikk 
- hír 
- tudósítás 
- kritika 
- recenzió 
- interjú 
- riport 
- statisztikai kimutatás 

 Az írásbeli szövegalkotás gyakorlása: 
behelyettesítés szövegeken 
kiegészítés, 
mondatalkotás, 
mondatok rendezése; 
szöveg alkotása a tanult műfajokban 
a) szabadon, 
b) megadott szempontok szerint 

    
VII. HELYESÍRÁS – NYELVTAN  A HELYESÍRÁS – NYELVTAN TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása 
    
2. Hibajavítás  A helyesírási hibák javításának gyakorlása 
    
3. Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 
    
4. Nyelvtani 

 és nyelvtörténeti 
 ismeretek 

 Nyelvtani  
és nyelvtörténeti 
 ismeretek tanulása magyarul, illetve németül 

    
4.1. a mondat és a mondattípusok 

- mondatbővítés az egyszerű mondaton belül 
- alany-állítmány viszonya 
- szórend 

 ismeretek tanulása a mondatról és a mondattípusokról 

    
4.2. a névszói csoport 

- a főnév neme, száma, ragozása, képzése, igéből 
képzett főnevek, összetett főnevek; 
- a determinánsok 
a) a határozott névelő 
b) a határozatlan névelő 
c) a mutató névmás 
d) a birtokos névmás 
e) számnevek: tőszámnév, sorszámnév 

 ismeretek tanulása a névszói csoportról 
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4.3. a melléknév – fokozás – ragozás –  

jelzős szerkezetek – a melléknévi igenév 
 a melléknév  

és a melléknévi igenév  
használatának gyakorlása 

    
4.4. a névmás: 

a) személyes 
b) birtokos 
c) mutató 
d) kérdő 

 a névmások használatának gyakorlása 

    
4.5. az igei csoport 

- önálló igék 
- segédigék 
- igekötős igék 
- igevonzatok 
- visszaható, névmással (is) használható igék 
igeragozás – rendhagyó igeragozás 
igeidők – Präsens-Präteritum-Perfekt- 
Plusquamperfekt-Futur 
igemódok – Indikatív –  
Imperatív – Konjunktív III. 
az igei csoport funkciója a mondatban 
- aktív szerkezet 
- passzív szerkezet 
módbeli segédigék – ragozásuk 

 ismeretek tanulása az igei csoportról 

    
4.6. a határozói csoport 

a) határozó 
b) elöljárószó 
- tárgyesettel álló  
- részes esettel álló 
- tárgy- vagy részesesettel álló elöljárószó 

 ismeretek tanulása a határozói csoportról 

    
4.7. mondattani eljárások 

a tagadás:  
a tagadószók használata 
a kérdés 
a felkiáltás 

 mondattani eljárások gyakorlása 

    
4.8. 10. évfolyam 

kötőmód 
- konjunktív I. 
- konjunktív II. 

 ismeretek tanulása a kötőmódról 

    
4.9. 10. évfolyam 

direkt – indirekt kérdés – beszéd 
 a direkt és az indirekt kérdés gyakorlása 

    
4.10. 10. évfolyam 

összetett mondatok 
- alárendelő 
- mellérendelő 
okhatározói mellékmondat 
feltételes mellékmondat 
célhatározói mellékmondat 
megengedő mellékmondat 

 az  összetett mondatok használatának tanulása 

    
4.11. a mondatrészek helye a mondatban 

a szórend 
 a szórend használatának tanulása 

    
4.12. nyelvtörténeti ismeretek, germanizmusok  nyelvtörténeti ismeretek, germanizmusok megismerése 
    
5. Mondatelemzés  Mondatelemzés szóban és írásban 
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VIII. IRODALOM  AZ IRODALOM TANULÁSA 
    

 1. Versek, szövegrészletek, szövegek olvasása 
9. évfolyam 
Gedichte: 
Heinrich Heine: Lorelei 
 Ludwig Uhland: Die versunkene Krone 
 Wilhelm Busch: Bewaffneter Friede 
Heldenepik: 
Hildebrandslied 
Aus "Volksbuch von Doctor Faust 
Drama: 
Gotthold Ephraim Lessing 
Emilia Galotti 
Theodor Storm 
Der Schimmelreiter 
10. évfolyam 
Heinrich Heine: Du schönes Fische Madchen 
Bertold Brecht: General dein Tank ist ein starker 
 Wagen 
Johannes R. Becher:  Das 20. Jahrhundert 
Hermann Hesse: Welkes Blatt 
J.W. Goethe: Die Leiden des junden 
 Werthers 
Hugo von Hoffmannsthal: Elektra 
Thomas Mann: Der Zauberberg 

 
Versek, szövegrészletek, szövegek olvasása németül és magyarul 

    
2. Versek, szövegrészletek reprodukálása  Versek, szövegrészletek reprodukálása németül 
    
3. Német versek, szövegrészletek, szövegek elemzése  Német versek, szövegrészletek, szövegek elemzése írásban, szóban 

németül, illetve magyarul 
    
IX. A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓ  ISMERETEK TANULÁSA A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 
    
1. 1. A német nyelvterületek 

2. A német nyelvterületek arculatának főbb 
jellegzetességei 
 a német intézményrendszer 
 a kultúra néhány területe 
 a gazdasági élet (mezőgazdaság, ipar, 
kereskedelem, tudomány, technika főbb területei) 
 a mindennapi társadalmi 
kommunikáció 
 a magyar-német kapcsolatok 

 Kijelentések, szövegek alkotásának gyakorlása a tanult anyag alapján 
képek, térképek, reprodukciók, tárgyak segítségével mondatok és szövegek 
alkotása elsősorban németül, szóban és írásban 

    
2. Német nyelvű hírek, 

 szépirodalmi, szakmai, 
 publicisztikai szövegek 

 Német nyelvű hírek, szövegek, 
 (szépirodalmi, szakmai, 
 publicisztikai) folyamatos olvasása, fordítása, német nyelvű rádió- és TV-
adások (műholdon: SAT-1, RTL, ZDF stb.) rendszeres figyelemmel 
kísérése, feldolgozása 

    
X. ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS – BEVEZETÉS A 

KUTATÓMUNKÁBA 
 ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS – BEVEZETÉS A KUTATÓMUNKÁBA 

    
1. Ismeretterjesztő előadás, beszámoló  Ismeretterjesztő előadás, beszámoló tartása magyarul, illetve németül a 

tanulóknak mint közönségnek 
    
2. Magyarországon hozzáférhető német 

nyelvtanulási programok, taneszközök 
 Magyarországon hozzáférhető német nyelvtanulási programok, 

taneszközök megismerése 
    
3. Magyarországi német nyelvtanulás intézményes 

formáinak 
 A magyarországi német nyelvtanulás intézményes formáinak megismerése 

    
4. Az iskolákban és iskolán kívül meghirdetett német 

jellegű versenyek, pályázatok 
 Az iskolákban és iskolán kívül meghirdetett német jellegű versenyeken, 

pályázatokon való részvétel 
    
5. A német nyelv nemzetközi kommunikációjának  A német nyelv nemzetközi kommunikációjának megismerése 
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6.  
 

Kutatásmetodikai alapismeretek 
a) forrásismeret 
aa) műfajok 
ab) bibliográfia 
ac) katalógus 
b) a kutatás 
ba) a probléma 
bb) kutatási szakaszok 
bc) a tapasztalat 
bd) feldolgozás-szövegalkotás 

 
Bevezetés a kutatásmetodikába: alapismeretek tanulása magyarul, 
németül, kutatási feladatok végzése 

    
7. Német és magyar civilizációs kapcsolatok  A német nyelvű és a magyar civilizációs kapcsolatok megismerése; 

részvétel német-magyar cserekapcsolatokban, feladatokban 

 
 
KÖZVETÍTÉS 
Fordítás 
A Civilizáció blokk témaköreihez tartozó 

1. 6–8 mondatos, egyszerű szintaktikai felépítésű, csak gyakori lexikai egységeket tartalmazó 
szöveg holisztikus fordítása szótár használata nélkül 

2. 10–14 mondatos, komplex szintaktikai felépítésű, ritka lexikai egységeket is tartalmazó 
szöveg tartalmilag pontos fordítása szótárak használatával 

 
Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása németre) 

 Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a 
legfontosabb elemekre ( a mondatok topikjaira és rémáira) 
 Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek 

jegyzetelés alapján történő bővítése, rekonstruálása 
 

PROJEKT 
Hazai idegenek 
A projekt célja a magyarországi németség nyelvének és kultúrájának megismerése. Célszerű 
kiválasztani egy, az iskolához közel eső németek által lakott vidéket vagy nagyobb települést (pl. a 
Pilisben vagy Dél-Baranyában) és célzottan gyűjteni annak földrajzával, történelmével és tárgyi és 
szellemi néprajzával kapcsolatos információkat. A gyűjtést célszerű összekapcsolni egy nyelvjárást és 
a helyi tárgyi és szellemi néprajzot feltáró kirándulással. A gyűjtés eredménye egyrészt írásban 
(album, tabló), fényképekben és filmekben, másrészt egy műsoros délutánban objektiválódhat. 
 
PROJEKT 
“Mesél a bécsi erdő” – a célnyelvi ország egy sajátos természeti tájának megismerése 
Az információ célzott gyűjtése elsősorban csak a célnyelven hozzáférhető információkra (írott és képi 
információhordozók) irányul. (Érdemes más művelődési területekkel összehangoltan megvalósítani.) 
A gyűjtés eredménye egyrészt írásban (album, tabló), fényképekben és természetfilmekben, másrészt 
egy mindezeket felvonultató közös prezentációban objektiválódik. 
 
PROJEKT 
“Gond nélkül Potsdamban” – az egyik célnyelvi ország egy sajátos építészeti együttesének 
megismerése 
Választható hagyományos (a potsdami Sanscouci kastély és park), illetve modern (Berlin belső 
tengelyében az egyesítés óta kialakított új épületegyüttes) építészeti hagyomány megismerése. 
(Érdemes más művelődési területekkel összehangoltan megvalósítani,) Az információ célzott gyűjtése 
elsősorban csak a célnyelven hozzáférhető információkra (írott és képi információhordozók) irányul. 
A gyűjtés eredménye egyrészt írásban (album, tabló), fényképekben és természetfilmekben, másrészt 
egy mindezeket felvonultató közös prezentációban objektiválódik. 
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Teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 
 
Beszédértési készség 
 
Minimális 
a) Törekszik megérteni a tanár nagyrészt idegen nyelven folyó óravezetését. 
b) Megérti az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben, illetve a tananyagra vonatkozó kérdéseket és tud ezekre válaszolni. 
 
Optimális 
a) Megérti az összetettebb, kevésbé személyes témáról szóló, a természeteshez közelebb álló beszédet. 
b) Törekszik kiszűrni a lényeget gondosan kiválasztott, nyelvileg hiteles anyagokból (pl. TV-adásokból) is. 
 
 
Beszédkészség 
 
Minimális 
a) A megtanult szavak és kifejezések mellett az idegen nyelvi memória fejlesztése céljából megtanul meg rövidebb nyelvi egységeket is 
kívülről. 
 
Optimális 
a) Külföldi (német) vendégének rövid tájékoztatást tud adni a fővárosról és lakóhelyéről. 
b) Az egyes feladatok megoldása közben igyekszik használni a képzelőerejét, és törekszik az eredetiségre. 
 
 
Olvasásértési képesség 
 
Minimális 
a) A szövegről általános képet tud alkotni és a számára szükséges információt ki tudja keresni. 
b) Az olvasott szöveggel kapcsolatban egyszerű feladatokat végre tud hajtani. 
 
Optimális 
a) Az önállóan (esetleg házi olvasmányként) feldolgozott szövegről megadott szempontok alapján be tud számolni. 
 
 
Írásbeli készség 
 
Minimális 
a) Képes tankönyvének egyszerűbb írásbeli feladatait megoldani. 
b) Több mondatból álló egyszerű, összefüggő szöveget tud írni. 
 
Optimális 
a) A nyelvhelyesség és a nyelvtani ismeretek pontosítása végett meghatározott céllal készült mondatmodelleket írásban magyarról németre 
tud fordítani. 
 
 
Szókincs 
 
A minimális szókincs 1500 aktív és 400 passzív kifejezésből áll. 
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Teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 
 
Beszédértési készség 
 
Minimális 
a) Igyekszik megérteni a tanár nagyrészt idegen nyelven folyó óravezetését. 
b) Megérti az összetettebb, a természeteshez közelebb álló beszédet. 
 
Optimális 
a) Ki tudja szűrni a lényeget gondosan kiválasztott, nyelvileg hiteles anyagokból (pl. rádió- és TV-adásokból) is. 
b) Megtanulja a tanárától, hogy ezek segítségével hogyan fejlesztheti önállóan a nyelvtudását. 
 
 
Beszédkészség 
 
Minimális 
a) Röviden meg tudja fogalmazni a véleményét. 
b) A leggyakoribb beszédhelyzetekben, ha hibásan is, meg tudja értetni magát. 
 
Optimális 
a) Az egyes feladatok megoldása közben igyekszik használni a képzelőerejét és törekszik az eredetiségre. 
 
 
Olvasásértési készség 
 
Minimális 
a) A tanórán, tanári segítséggel nyelvileg összetettebb szöveget is meg tud érteni és fel tud dolgozni. 
 
Optimális 
a) Képes egy-egy könnyebb verset, novellát, regényrészletet eredetiben megérteni és feldolgozni. 
 
 
Írásbeli készség 
 
Minimális 
a) Több mondatból álló egyszerű, összefüggő szöveget tud írni. 
b) Embereket, jelenségeket, helyeket röviden írásban tud jellemezni. 
 
Optimális 
a) Egyszerű önéletrajzot tud írni, minta alapján pedig  levelet tud írni állásvállalás ügyben. 
b) Képes a tudásszintjének és esetleg sajátos szakmai területének megfelelő fordítási feladatokat (egyszerűbb, rövid szöveg magyarra, illetve 
németre fordítása) megoldani. 
 
 
Szókincs 
 
A minimális szókincs 1600 aktív és 400 passzív kifejezésből áll. 
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A Német nyelv kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
gimnázium 11–12. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A 
kerettanterv és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Német nyelv kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
Évfolyam 11. 12. 

Heti 
óraszám 

2 
2 ☺ 

2 
2 ☺ 

b = Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Német nyelv kerettanterv az Élő idegen nyelv műveltségi területre készült, ezen belül a német nyelv 
tanítását és a német nyelvi kultúrkör értékeinek közvetítését célozza meg. A kerettanterv az élő idegen 
nyelv számára megfogalmazott NAT- követelményeket lefedi. A Német nyelv kerettanterv a NAT 
műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Tanulásra, az Információs és 
kommunikációs kultúra fejlesztésére, az Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra és a 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül 
segíti a Környezeti nevelés, a Testi és lelki egészség, valamint a Hon- és népismeret 
követelményeinek teljesítését is. A Kerettantervben leírt Idegen nyelv kerettantervtől és az ott 
megfogalmazott továbbhaladási feltételektől kerettantervünk teljesen eltérő. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Német nyelv tanulása révén tudatosulhat a tanulókban az a tény, hogy anyanyelvükön kívül más 
nyelven is kifejezhetik magukat. Felfedezhetik az életkoruknak és egyéniségüknek leginkább 
megfelelő idegennyelv-tanulási módszereket. Kialakulhat bennük érdeklődés más népek élete és 
kultúrája iránt. Növekszik bennük az idegen nyelven megszólalni tudás bátorsága. Képessé válnak 
arra, hogy információt adjanak és kapjanak idegen nyelven saját közvetlen világukról. A Német nyelv 
kerettanterv modul rendszerű: témák és tevékenységek strukturált rendszere. A tanulók haladási 
szintjét célozza meg: a nyelvi képességekre teszi a hangsúlyt, ezekhez illeszti a témákat. Olyan 
pedagógiai technológia alkalmazását feltételezi, amely az idegen nyelv és anyanyelv tanítása között 
szoros szakmai integrációt igényel.  
A Német nyelv kerettanterv felépítése eltér a többi műveltségterület követelményrendszerétől, mivel a 
tananyagot, a fejlesztési követelményeket és a minimális teljesítményt nem lehetett táblázatban 
egymás mellé helyezni. Így a cél-, tananyag- és követelményrendszerünk is eltér formailag a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv részletes kerettanterveinek tananyagleírásaitól, 
amennyiben a teljesítmény (az elégséges és jeles szint) részletes kifejtése az egyes évfolyamok 
tematikus tananyagának és tanulási programjának leírása után található, az Európa Tanács nyelvi 
szintleírásaihozx igazodó tagolásban. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Német nyelv kerettantervet egyetemi szintű német nyelvtanári diplomával A Német nyelv 
tanításához javasolt a kiscsoportos (10-12 fő) szervezeti forma, továbbá a "kerekasztal" elrendezésű 
ülésrend, a mobilitás lehetősége. A nyelvtanulás helyszínén biztosítani szükséges a külső 
zajmentességet, a német nyelvi kultúrkör hatáselemeit (pl. dekoráció, folyóiratok, tárgyak), továbbá a 
mobil bútorzatot, rádiók, kép- és hangmagnetofont, táblát, televíziót, Németország, Ausztria, Svájc 
térképét. Mindezeken túl lehetőséget kell teremteni az iskolán kívüli művelődési lehetőségek (német-
magyar programok, cserekapcsolatok, utazás, német TV programok) igénybevételére.  

                                                           
* Modern Languages; Learning, Teaching, Assesment. A Common European Framework of Reference (1996). Strasbourg, Council of 
Europe, 131 p. 
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A Német nyelv tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
A 9–10. évfolyamon tudatosuljon a tanulókban az a tény, hogy anyanyelvükön kívül idegen nyelven is 
kifejezhetik önmagukat. Fedezzék fel az életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő sajátos idegennyelv-tanulási 
módszereket. Tanári segítséggel ismerkedjenek meg a tananyagban előforduló nyelvtani szerkezetekkel, 
tudatosuljon bennük képzésük és használatuk. Ébredjen fel érdeklődésük más népek élete és kultúrája iránt. 
Merjenek idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjen bátorságuk és önbizalmuk ezen a téren. 
Tudjanak információt adni és fogadni saját közvetlen világukról. 
 
A tanulók szilárdítsák meg, mélyítsék el eddigi nyelvtani ismereteiket. Ismerkedjenek meg új szerkezetekkel is. 
Fokozatosan tudatosodjanak a tanulókban az anyanyelv és a német nyelv rendszere közötti különbségek és 
egyezések (kontrasztivitás). Tudjanak különbséget tenni a német nyelv alapvetőbb stílusrétegei (baráti, hivatalos, 
stb.) között. Ismerjék meg a német kultúra legalapvetőbb viselkedési szabályait. 
 
Váljanak egyre tudatosabbá a tanulókban a nyelvhelyességi, a nyelvtani ismeretek, az alkalomhoz illő 
nyelvhasználat. Törekedjenek megteremteni a forma, a tartalom és a stílus egységét. A nyelvhelyesség és 
beszédfolyamatosság terén fejlődjenek dinamikusan. 
 
 

Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 
11. 12. 

Óraszám 
(hetente) 

2 
2 ☺ 

2 
2 ☺ 

b = Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 

Taneszköz 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
11–12.  Tangram 1A tankönyv és munkafüzet Start 2 tankönyv és munkafüzet 

  Tangram 1B tankönyv és munkafüzet 

  A német nyelvvizsga ábécéje 

  Briefwechsel 

 
Tanítási segédlet 

 
Évfolyam Raktári szám Cím 
11–12.  Mittelstufe Deutsch tankönyv 

  Mittelstufe Deutsch nyelvvizsgára felkészítő munkafüzet 

  Német-magyar, magyar-német igei vonzatok 

  Ein Wort gibt das andere 

  Deutschexpress 1., 2. 

 
Jelmagyarázat 

 
  = kötelezően választandó 

☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

11–12. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) 

és kommunikációs magatartás 
 Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) és kommunikációs 

magatartás tanulása, gyakorlása 
    
1.1. német nyelvű használati leírások  német nyelvű utasítások adása, végrehajtása, megértésük jelzése 
    
1.2. személyek, tárgyak, helyek, jelenségek egymáshoz 

való viszonyának jellemzése 
 Filmek, képsorozatok alapján személyek, tárgyak, helyek, jelenségek 

egymáshoz való viszonyának, egymásutániságának leírása, illetve azok 
befogadása (10-15 mondat) 

    
1.3. szövegalkotás  egyszerű szövegek alkotása, illetve azok befogadása személyről, 

mindennapi eseményekről a tanult témakörök alapján (12-18 mondat) 
    
1.4. dialógusok, versek, dalok, szövegek reprodukálása  a megtanult dialógusok, versek, dalok, szövegek reprodukálása, illetve 

azok befogadása 
a) szerepjátékban 
b) dramatikus játékban 

    
1.5. szövegértés  a szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) bekezdési egységenként 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 

    
1.6. szövegalkotás 

Témakörök, témák: 
1. Az ember külseje és jelleme 
2. Önéletrajz jövőképpel 
3. Iskola, képzés, szakmák, pályaválasztás 
4. Művelődés, szabadidő, televízió 
5. Közlekedés – hajó és repülő 
a) szakmai érdekérvényesítés 
6. Lakáskörülmények, ház berendezése 
a) lakáskeresés, házépítés 
b) hirdetések: álláshirdetések 
7. Család, generációk, személyes kapcsolatok, 
szociális helyzet 
a) szülők, gyerekek és nagyszülők 
b)iskolarendszer régebben és ma 
c) nemzedékek és ünnepek 
8. Ember és társadalom 
Az élet fordulópontjai, (önéletrajz, közösségek, 
emberi kapcsolatok) 
9. Tágabb környezetünk 
Hazánk, célnyelvi országok (Ausztria, 
Németország, Svájc) földrajzi és 
társadalmi viszonyai 
politikai berendezkedés 
pártok és egyesületek 
vallás és politika kapcsolata 
nemzeti sajátosságok összevetése a célnyelvi 
országokban 

 a szövegalkotás gyakorlása 
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 10. Környezetvédelem 

Nyersanyag és hulladék 
Recycling-lehetőségek 
11. Az iskola világa 
A diákok élete hazánkban és a célnyelvi 
országokban-ösztöndíj, tandíj 
12. A munka világa 
- pályaválasztás: képzettség és kompetencia 
- munkavállalás 
- munkakörülmények 
- a pénz, az árak, a megélhetés 
13. "Ép testben ép lélek" 
Egészséges életmód, étkezés és testgyakorlás 
14. Szabadidő, szórakozás 
- művészeti események (mozi, TV, színház, rádió, 
koncert) 
- olvasás 
- sportesemények 
15. Kultúra: 
- irodalom: rövid történet, vers feldolgozása 
- történelem: híres események 
- zene: zenehallgatás, daltanulás 
16. Tudomány és technika 
Technika a környezetünkben: otthon és a 
munkahelyen 

  

    
2. Német nyelvi gyakorlatok  Német nyelvi gyakorlatok végzése: nyelvi műveletek végzése mondatokon 

és szövegen 
    
2.1. kérdezés – válaszadás  a kérdezés – válaszadás gyakorlása 
    
2.2. átalakítás  az átalakítás gyakorlása: 

lexika szintjén: szinonima, antonima; 
mondat szintén: aktív, passzív 
kommunikációs tényezők szerint: hely, idő, személyek, stb. 

    
2.3. csoportosítás  a csoportosítás gyakorlása megadott szempontok szerint 
    
2.4. szempontkeresés  megadott szempontok keresése (pl. igaz-hamis, kakukktojás stb.) 
    
2.5. pótlás  hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása 
    
2.6. behelyettesítés, tömörítés  behelyettesítés, tömörítés szövegeken 
    
2.7. rendezés  rendezés megadott szempontok szerint 
    
2.8. befejezés  szöveg befejezése 
    
3. Helyesejtés  A helyesejtés gyakorlása mondókák, dalszövegek, szövegek dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok felhasználásával 
    
3.1. beszédhallás-, beszédmozgás észlelése  a német helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás-, beszédmozgás 

észlelése élőbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat, szöveg alapján 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a német helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával, 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) összetett szavak hangsúlya (főhangsúly, mellékhangsúly) 
dd) hanglejtés, kijelentő és kérdő intonáció 
de) a német nyelv hangzásának megkülönböztetése más idegen nyelvtől 
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3.2. helyesejtési hibák  a helyesejtési hibák felismerésének és javításának tanulása tanítói 

visszajelzés nyomán: 
artikulációs hiba, hangtévesztés, 
hangsúlyhiba, hangképzési hiba, intonációs hiba 

    
3.3. a hangnak megfelelő szavak, szóegységek  a hangnak megfelelő szavak, szóegységek mondása 
    
3.4. fonetikai jeleknek megfelelő hangok  a fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtése 
    
4. Nyelvi-kommunikációs-didaktikus játékok  Nyelvi-kommunikációs-didaktikus játékok  megismerése és játszása: 

- szóverseny, nyelvtörők,  keresztrejtvény, Wer bin ich? stb. 
    
II. BESZÉDSZÁNDÉKOK  BESZÉDSZÁNDÉKOK TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1.1. Kommunikációs szituáció kezdeményezése és 

befejezése 
 Kommunikációs szituáció kezdeményezésének és befejezésének 

gyakorlása 
    
1.2. Szándéknyilvánítás 

- tudakozódás saját és más nevében 
- kérés, kívánság saját és más nevében 
- meghívás, ill. meghívás elfogadása személyesen, 
telefonon 
- megköszönés saját és más nevében 
- szabályozás, utasítás saját és más nevében 
- tiltás saját és más nevében 

 A szándéknyilvánítás gyakorlása saját és más nevében 

    
1.3. Érzelmek 

- meglepetés 
- közömbösség 
- düh 
- szimpátia 
- szeretet 
- öröm 
- udvariasság 

 Érzelmek kifejezése 

    
1.4. Vélemény kifejezése visszafogottan és nagy 

empátiával 
- tanácsadás 
- javaslat 
- segítség felajánlása 
- beleegyezés 
- tiltakozás 
- egyetértés 
- egyet nem értés 
- érvek felsorolása 
- tanácsolás 
- javaslat 

 Vélemény kifejezése, elfogadása kifejezése visszafogottan és nagy 
empátiával 
 

    
1.5. Tájékozódás, tájékoztatás 

- tényközlés, állítás 
- beszámolás (tényről, helyzetről) 
- leírás (események) 
- összefoglaló jellegű kérdések és információadás 
- valószínűség, valószínűtlenség fokának kifejezése

 A tájékozódás, tájékoztatás gyakorlása 

    
III. A PUBLICISZTIKAI NYELV  BEVEZETÉS A PUBLICISZTIKAI NYELVBE 
    
1. Újságcikkek, cikkrészletek olvasása  Újságcikkek, cikkrészletek olvasása, reprodukálása németül 
    
2. Újságcikkek elemzése  Újságcikkek elemzése írásban, szóban németül, illetve magyarul 
    
3. Publicisztikai szövegek, szövegrészletek, fordítása  Publicisztikai szövegek, szövegrészletek, fordítása magyarra, illetve 

magyar nyelvű fordításuk összehasonlítása megadott szempontok szerint 
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4. Publicisztikai ismeretek: 

a németországi, svájci, ausztriai sajtó világa: 
országos és helyi sajtótermékek; 
a sajtótermékek fajtái; 
Magyarország a német sajtóban 

 Publicisztikai ismeretek tanulása németül 
Napisajtó 
Bulvársajtó 
Politikai-, kulturális periodikák pl.: Spiegel 

    
5. Újságírói gyakorlatok  Újságírói gyakorlatok végzése 
    
IV. A KERESKEDELMI NYELV  BEVEZETÉS A KERESKEDELMI NYELVBE 
    
1. A szolgáltatói szféra és a különböző vállalatok 

nyelvhasználata 
 A szolgáltatói szféra és a különböző vállalatok nyelvének, 

nyelvhasználatának megismerése 
    
1.1. Gyakorlati, mindennapi ügyek intézése (szállás, 

telefonálás, öltözködés, szükségletek stb.) 
 tájékozódás 

- utazás, 
- látogatás céljából, 
- gyakorlati, mindennapi ügyek intézésében (szállás, telefonálás, 
öltözködés, szükségletek stb.) 

    
1.2. vendégfogadás, vendéglői szokások: 

- üzleti etikett 
- vendégfogadói szerep 
- vendégszerep 

 vendégfogadás, vendéglői szokások megismerése 

    
1.3. szállodai élethelyzetek: 

- szobarendelés, 
- megérkezés, a portán, 
- tárgyalás: viszonyokról, árakról, 
- vendégfogadás, tájékoztatás, elhelyezés, 
programajánlás 

 szállodai élethelyzetek gyakorlása szerepjátékkal 

    
1.4. banki élethelyzet: 

- pénzváltás, 
- érdeklődés kötvényekről, részvényekről, 
pénzbefektetési módokról 

 banki élethelyzetek gyakorlása szerepjátékkal 

    
2. Német nyelvű szakmai szövegek, nyomtatványok  Német nyelvű szakmai szövegek, nyomtatványok olvasása,  

elemzése,  
kitöltése, fordítása szóban és írásban 

    
3. Szakmai levelek  Szakmai levelek írásának megtanulása és gyakorlása (üzleti levelezés az 

elképzelt partnerrel) 
    
4. Szerepjáték a kereskedelmi nyelv gyakorlására  A kereskedelmi nyelv gyakorlása szerepjátékokban 
    
V. OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS  AZ OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Olvasásgyakorlás  Az olvasás gyakorlása a tankönyvek, munkakönyvek gyakorlatain és 

eredeti szövegek felhasználásával 
    
1.1. az olvasás tempója és pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
1.2. tanult és ismeretlen szövegek olvasása  az olvasás gyakorlása tanult és ismeretlen szövegeken némán és hangosan 

olvasástechnikai és kommunikációs szempontok figyelembevételével 
    
2. Szövegfeldolgozás  A szövegfeldolgozás tanulása és gyakorlása szövegértés és 

szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatokkal 
    
3. Szótárhasználat 

Egynyelvű és kétnyelvű szótárak használata 
 A szótárhasználat gyakorlása 
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VI. ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS – 

FOGALMAZÁS 
 AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS – FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  

Írásbeli szövegfeldolgozás gyakorlása különböző műfajú szövegeken: 
szavak, mondatok, szövegek, szövegrészletek elemzése 

    
2. Írásbeli szövegalkotás 

Szövegfajták, szövegműfajok, szöveghordozók: 
- didaktikus szövegek: 
  párbeszéd, leírás, elbeszélés 
- ismeretterjesztő szövegek: 
  kézikönyvek, lexikonok 
- tájékoztató szövegek: 
  reklám, hirdetés, használati utasítás,  
menetrend 
- szakmai jellegű szövegek: 
  levelek, nyomtatványok 
- szépirodalmi szövegek: 
  vers, próza 
- publicisztikai szövegek: 
  újságcikk, apróhirdetés 
- zenei műfajok:  
  dalok, népdalok, opera, operett, hang- 
  szeres zene 
 
A kilencedik és tizedik évfolyamon megismert 
szövegfajták használata folyamatos, de új formák 
is megjelennek 
- megrendelés 
- elemző cikk 
- glossza 
- tudósítás 
- kritika 
- recenzió 
- interjú 
- riport 
- statisztikai kimutatás 

 Az írásbeli szövegalkotás gyakorlása: 
behelyettesítés szövegeken 
kiegészítés, 
mondatalkotás, 
mondatok rendezése; 
bekezdések szerkesztése 
szöveg alkotása a tanult műfajokban 
a) szabadon, 
b) megadott szempontok szerint 

    
VII. HELYESÍRÁS – NYELVTAN  A HELYESÍRÁS – NYELVTAN TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása 
    
2. Hibajavítás  A helyesírási hibák javításának gyakorlása 
    
3. Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 
    
4. Nyelvtani  

és nyelvtörténeti 
 ismeretek 

 Nyelvtani  
és nyelvtörténeti 
 ismeretek tanulása magyarul, illetve németül 

    
4.1. a mondat és a mondattípusok 

- mondatbővítés az összetett mondaton belül 
- főmondatok és mellékmondatok sorrendi 
variációi 

 ismeretek tanulása az összetett mondatról és az összetett mondat 
tagmondatainak sorrendjéről 

    
4.2. a névszói csoport 

- a főnév neme, száma, ragozása, képzése, igéből 
képzett főnevek, összetett főnevek; 
- a determinánsok 

 ismeretek összefoglalása a névszói csoportról 

    
4.3. a melléknév – fokozás – ragozás –  

jelzős szerkezetek – a melléknévi igenév 
 a melléknév és a melléknévi igenév használatának gyakorlása 
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4.4. a névmás: 

a) személyes 
b) birtokos 
c) mutató 
d) kérdő 
A névmás használata összetett mondatokban: 
anafora, …fora 

 a névmások használatának gyakorlása 

    
4.5. az igei csoport 

- önálló igék 
- segédigék 
- igekötős igék 
- igevonzatok 
- visszaható, névmással (is) használható igék 
igeragozás – rendhagyó igeragozás 
igeidők – Präsens-Präteritum-Perfekt-
Plusquamperfekt-Futur 
igemódok – Indikatív – Imperatív – Konjunktív 
III. 
az igei csoport funkciója a mondatban 
- aktív szerkezet 
- passzív szerkezet 
módbeli segédigék – ragozásuk 

 ismeretek összefoglalása és gyakorlása az igei csoportról 

    
4.6. a határozói csoport 

a) határozó 
b) elöljárószó 
- tárgyesettel álló  
- részes esettel álló 
- tárgy- vagy részesesettel álló elöljárószó 

 ismeretek összefoglalása és gyakorlása a határozói csoportról 

    
4.7. mondattani eljárások az egyszerű és az összetett 

mondatban 
A korreferencia kifejezésének módjai az összetett 
mondatban. 

 mondattani eljárások gyakorlása 

    
4.8. kötőmód 

- konjunktív I. 
- konjunktív II. 

 ismeretek gyakorlása a kötőmódról 

    
4.9. direkt – indirekt kérdés – beszéd  a direkt és az indirekt kérdés gyakorlása 
    
4.10. összetett mondatok 

- alárendelő 
- mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó 
okhatározói mellékmondat 
feltételes mellékmondat 
célhatározói mellékmondat 
megengedő mellékmondat 

 az összetett mondatok használatának tanulása és gyakorlása 

    
4.11. a tagmondatok helye az összetett és a 

többszörösen összetett mondatban 
sorrend 

 a sorrend használatának tanulása 

    
4.12. nyelvtörténeti ismeretek, germanizmusok  nyelvtörténeti ismeretek, germanizmusok megismerése 
    
5. Mondatelemzés  Mondatelemzés szóban és írásban 
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VIII. IRODALOM  AZ IRODALOM TANULÁSA 
    
1.  
 

Versek, szövegrészletek, szövegek olvasása 
11. évfolyam 
Gedichte: 
Christian Morgenstern: Golgenbieder 
Bertold Brecht: Im wunderschönen Monat Mai 
Prosastücke: 
Heinrich Böll: Biliard um halb zehn 
Theodor Fontane: Effie Briest 
12. évfolyam 
Gedichte: 
R. M. Rilke: Elegien 
Prosastücke: 
Arthur Schitzler: Traumnovelle 
Hermann Hesse: Galsperlenspiel 
Günther Grass: Katze und Maus 

 
Versek, szövegrészletek, szövegek olvasása németül és magyarul 

    
2. Versek, szövegrészletek reprodukálása  Versek, szövegrészletek reprodukálása németül 
    
3. Német versek, szövegrészletek, szövegek elemzése  Német versek, szövegrészletek, szövegek elemzése írásban, szóban 

németül, illetve magyarul 
    
IX. A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓ  ISMERETEK TANULÁSA A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 
    
1. 1. A német nyelvterületek 

2. A német nyelvterületek arculatának főbb 
jellegzetességei 
 a németországi, svájci, ausztriai 
politikai intézményrendszer 
 a kultúra néhány területe 
 a gazdasági élet (mezőgazdaság, ipar, 
kereskedelem, tudomány, technika főbb területei) 
 a mindennapi társadalmi 
kommunikáció 
 a magyar-német kapcsolatok 

 Szövegek alkotásának gyakorlása a tanult anyag alapján képek, térképek, 
filmek, videók, tévéműsorok alapján 

    
2. Német nyelvű hírek, 

 szépirodalmi, 
 szakmai, publicisztikai szövegek 

 Német nyelvű hírek, szövegek, (szépirodalmi, szakmai, publicisztikai) 
folyamatos olvasása, fordítása, német nyelvű  rádió- és TV-adások 
(műholdon: SAT-1, RTL, ZDF stb.) rendszeres figyelemmel kísérése, 
feldolgozása 

    
X. ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS – BEVEZETÉS A 

KUTATÓMUNKÁBA 
 ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS – BEVEZETÉS A KUTATÓMUNKÁBA 

    
1. Ismeretterjesztő előadás, beszámoló  Ismeretterjesztő előadás, beszámoló tartása magyarul, illetve németül a 

tanulóknak mint közönségnek 
    
2. Magyarországon hozzáférhető német 

nyelvtanulási programok, taneszközök 
 Magyarországon hozzáférhető német nyelvtanulási programok, 

taneszközök megismerése 
    
3. Magyarországi, németországi, svájci, ausztriai 

nyelvtanulás intézményes formái 
 A magyarországi, németországi, svájci és ausztriai nyelvtanulás 

intézményes formáinak megismerése 
    
4. Az iskolákban és iskolán kívül meghirdetett német 

jellegű versenyek, pályázatok 
 Az iskolákban és iskolán kívül meghirdetett német jellegű versenyeken, 

pályázatokon való részvétel 
    
5. A német nyelv nemzetközi kommunikációjának  A német nyelv nemzetközi kommunikációjának megismerése 
    
6.  
 

Kutatásmetodikai alapismeretek 
a) forrásismeret 
aa) műfajok 
ab) bibliográfia 
ac) katalógus 
b) a kutatás 
ba) a probléma 
bb) kutatási szakaszok 
bc) a tapasztalat 
bd) feldolgozás-szövegalkotás 

 
Bevezetés a kutatásmetodikába: alapismeretek tanulása magyarul, 
németül, kutatási feladatok végzése 

    
7. Német és magyar civilizációs kapcsolatok  A német nyelvű és a magyar civilizációs kapcsolatok megismerése; 

részvétel német-magyar cserekapcsolatokban, feladatokban 
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KÖZVETÍTÉS 

Fordítás 
A Civilizáció blokk témaköreihez tartozó 

3. 8-10 mondatos, egyszerű szintaktikai felépítésű, ritka lexikai egységeket nem tartalmazó 
magyar nyelvű szöveg tartalmilag pontos fordítása németre szótárak használatával 

 
Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása németre) 

 Német nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása egyenes idézéssel: Azt mondta, fáradt 
vagyok. Német nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása függő idézettel (jelen idejű tárgyi 
mellékmondattá alakítással). Pl. Fáradt vagyok erre: azt mondja, hogy fáradt. 
 Német nyelvű mondatok közvetítői célú álalakítása függő idézettel (múlt idejű tárgyi 

mellékmondattá alakítással). Pl. Fáradt voltam erre: azt mondja, hogy fáradt volt. 
Kommunikációs szándékok (kérdezés, tudakozódás úti cél. Valamely hely elérhetősége stb. 
iránt) német nyelvű kifejezéseinek fordítása magyarra. 
Rövid beszélgetés (bemutatkozás, érdeklődés úti cél valamely hely elérhetősége stb. iránt) 
szóbeli fordítása 
 

 
PROJEKT 

Egy német nyelvű film vagy színházi előadás megtekintése 
A film vagy színházi előadás alapjául szolgáló szöveg előzetes feldolgozása. A film vagy színdarab 
megtekintését megelőzően a vizuális művészetekre ill. a színházra (azok technikai részére is) 
vonatkozó ismeretek összefoglalása (minimális szakmai szókinccsel együtt). A film ill. színdarab 
megtekintése előzetes szempontrendszer alapján. Képekkel illusztrált beszámoló készítése a látottakról. 
 
PROJEKT 

Egy német nyelvű egyfelvonásos bemutatása 
A szöveg előzetes feldolgozása. A szerepek kiosztása, a technikai segítők (díszletért, jelmezért, 
zenéért felelős személyek) feladatának meghatározása – próbafolyamatot követően – a színdarab 
előadása. Az előadás dokumentálása (fotók, film). 
 
PROJEKT 

Bemutatkozunk 
Információgyűjtés alapján a résztvevők összeállítanak egy német nyelvű műsort Magyarországról, 
annak földrajzáról, történelméről és kultúrájáról. A projekt előkészítése a tanév során történik, 
prezentációja azonban célszerűen idegen, „célnyelvi” közönség előtt történjék. Célszerű a projektet 
összekötni egy célnyelvi országba teendő kirándulással. 
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Teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 
 
Beszédértési készség 
 
Minimális 
a) Megérteni a tanár idegen nyelven folyó óravezetését. 
b) Megérti az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben elhangzó szövegrészeket és tud ezekre reagálni. 
 
Optimális 
a) Megérti az elvontabb témáról szóló, a természeteshez közelálló beszédet. 
b) Kiszűri a lényeget gondosan kiválasztott, nyelvileg hiteles anyagokból (pl. TV-adásokból) is. 
 
 
Beszédkészség 
 
Minimális 
a) A megtanult szavak és kifejezések mellett az idegen nyelvi memória fejlesztése céljából megtanul rövidebb nyelvi egységeket is kívülről. 
 
Optimális 
a) Külföldi (német) vendégének rövid tájékoztatást tud adni egyszerűbb politikai és gazdasági témákról 
b) Az egyes feladatok megoldása közben törekszik az eredetiségre. 
 
 
Olvasásértési képesség 
 
Minimális 
a) A szövegről holisztikus képet tud alkotni és a számára szükséges információt ki tudja keresni. 
b) Az olvasott szöveggel kapcsolatban egyszerűbb feladatokat végre tud hajtani. 
 
Optimális 
a) Az önállóan (esetleg házi olvasmányként) feldolgozott szövegről megadott szempontok alapján be tud számolni. 
 
 
Írásbeli készség 
 
Minimális 
a) Képes tankönyvének írásbeli feladatait megoldani. 
b) Több mondatból álló korreferens szöveget tud írni. 
 
Optimális 
a) A nyelvhelyesség és a nyelvtani ismeretek pontosítása végett meghatározott céllal készült mondatmodelleket írásban magyarról németre 
tud fordítani és nem korreferens szöveget írni. 
 
 
Szókincs 
 
A minimális szókincs 1600 aktív és 500 passzív kifejezésből áll. 
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Teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 
 
Beszédértési készség 
 
Minimális 
a) Megérti a tanár idegen nyelven folyó óravezetését. 
b) Megérti az összetettebb, a természeteshez közelebb álló beszédet. 
 
Optimális 
a) Ki tudja szűrni a lényeget gondosan kiválasztott, nyelvileg hiteles anyagokból (pl. rádió- és TV-adásokból) is. 
b) Visszaemlékezéssel meg tudja szerezni a hiányzó információkat. 
 
 
Beszédkészség 
 
Minimális 
a) Képes kommunikációs helyzetek létrehozására és bennük való adekvát viselkedésre. Röviden meg tudja fogalmazni a véleményét 
hétköznapi témákról 
b) A leggyakoribb beszédhelyzetekben, ha hibásan is, meg tudja értetni magát. 
 
Optimális 
a) Képes eredeti és árnyalt módon kifejezni magát. 
 
 
Olvasásértési készség 
 
Minimális 
a) A tanórán, tanári segítséggel nyelvileg összetettebb szöveget is meg tud érteni és fel tud dolgozni. 
 
Optimális 
a) Képes egy-egy könnyebb szöveget eredetiben megérteni és feldolgozni. 
 
 
Írásbeli készség 
 
Minimális 
a) Több mondatból álló egyszerű, korreferens szöveget tud írni. 
b) Embereket, jelenségeket, helyeket adekvát módon írásban tud jellemezni. 
 
Optimális 
a) Önéletrajzot tud írni, levelet tud írni állásvállalás, ösztöndíjkérelem ügyben. 
b) Képes a tudásszintjének és esetleg sajátos szakmai területének megfelelő fordítási feladatokat (egyszerűbb, rövid szöveg magyarra, illetve 
németre fordítása) megoldani. 
 
 
Szókincs 
 
A minimális szókincs 1800 aktív és 500 passzív kifejezésből áll. 
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Tárgyi feltételek 

 Külső zajtól védett tanterem 
 Berendezés: 

 12–15 fős csoport részére mobil asztalokkal és székekkel 
 vagy felszerelt nyelvi laboratórium 

 Eszközök: 
 diavetítő és diaképek  
 hang- és képmagnetofon 
 írásvetítő, írásvetítő transzparensek 
 hagyományos és adaptációs tábla 
 tárgyképek, jelenet-ábrák 
 faliképek 
 videofelvételek 
 nyelvtanítási hangszalagok 

 Dekoráció: 
 Németország, Ausztria, Svájc térképe 
 Berlinről várostérkép 
 nevezetes épületek képei 
 nyelvtani táblázatok 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Tangram 1A tankönyv és munkafüzet  
 Tangram 1B tankönyv és munkafüzet  
 Mittelstufe Deutsch tankönyv  
 Mittelstufe Deutsch nyelvvizsgára felkészítő munkafüzet  
 A német nyelvvizsga ábécéje (szóbeli, írásbeli) 
 Briefwechsel 
 Deutschexpress 1., 2. 
 Ein Wort gibt das andere 
 Német-magyar, magyar-német igei vonzatok 
 Start 1 tankönyv és munkafüzet 
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A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A nyelvtantanításban az 
erősödő tudatosítással előtérbe 
kerülnek a deduktív eljárások 
 Az olvasás-szövegfeldolgozás 

keretében fokozottabb szerepet 
kap a néma olvastatás 
 Ismert szövegek másolása, 

tollbamondása a tanult szavak, 
szószerkezetek, ill. helyesírási 
szabályok elmélyítése céljából 
 Hangok helyes ejtésének és 

intonációjának gyakorlása 
 Az akaratlagos írás fejlesztése; 

tárgyak, személyek, jelenségek, 
stb. bemutatása megadott 
szempontok alapján 
 Fokozódó számú önálló 

feladatmegoldás a munkafüzet 
és feladatgyűjtemény 
felhasználásával 
 Német nyelvű köznapi  

szövegek hallgatása 
magnetofonról, a hallás után 
értés fejlesztésére  
 A szöveghallás, szövegértés 

fejlesztése érdekében dalok, 
versek tanulása 
 Szerepjátékok, főképp a 

civilizációs ismeretek 
tanulásában  
 „Oda-vissza” fordítás 

gyakoroltatása 
 Képleírás 
 Felkészítés az állami 

nyelvvizsgára a nyelvvizsgán 
előforduló feladattípusok 
(tesztek, szituációs gyakorlatok, 
stb.) segítségével 
 Globális és szelektív hallás 

utáni értés technikájának 
elsajátítása 

 Teljesítmény-megbeszélés 
egyénileg és csoportosan 
 Társalgás a célnyelven 
 Munkafüzetek és házi feladatok 

rendszeres tartalmi ellenőrzése 
 Iskolai dolgozatok íratása 
 Nyelvi szituációs viselkedés 

elemzése 
 Tudásmérés állami nyelvvizsga-

teszttel 

 Elemző minősítés egyéni 
teljesítményre szóban 
 Páros és csoportos 

teljesítmények szóbeli elemző 
minősítése 
 Elemző-összegező minősítés 

tematikus egység végén, 
egyénileg és kollektíven szóban 
 Nagyobb nyelvi produktumok 

elemző minősítése írásban, 
analitikus pontozással és/vagy 
érdemjeggyel 
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MATEMATIKA 
 

 MŰVELTSÉGI TERÜLET  
KERETTANTERVE 
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A Matematika műveltségi terület kerettantervét Zsolnai József irányításával és koncepciója alapján dolgozta ki 
egy kutató-fejlesztő csoport. A  kerettanerv mintegy másfél évtizedes tanterv- és taneszközfejlesztési praxis, 
kutatási és kísérleti eredmény, gyakorlati kipróbálási tapasztalat felhasználása révén nyerte el végleges formáját . 
A Matematika műveltségterületre készült részletes kerettanterv a következő. 
 
 
Matematika: gimnázium 9–12. évfolyama számára 
Logika: a gimnázium 11–12. évfolyama számára 
 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Matematika 3 3 3 3 
Logika - - I I 

 
 

 Az egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi kerettantervi 
ismertetők tartalmazzák. 
 
E részletes kerettantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi kerettantervhez peda-
gógiai segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök készülnek. A 
tantárgyi kerettanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. (A programcso-
maggá fejlesztés folyamatban van.) A segédletek az  alábbiak: 
 
    tanítási program (vagy tantárgyi útmutató) 
    feladatgyűjtemény 
    időterv 
    mérőlap és értékelési útmutató 
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A Matematika kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv /KÉK/ keretei között a gimnázium 9–
12. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok) akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
szerint dolgoznak.  
 
A Matematika kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Heti 

óraszám
3 3 3 3 

 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Matematika kerettanterve a NAT Matematika műveltségi területére terjed ki. A kerettanterv a matema-
tika műveltségi terület követelményeit, valamint a továbbhaladás feltételeit határozza meg. A Matematika keret-
tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Tanulás és az Információs és 
kommunikációs kultúra fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Felkészülést a felnőtt lét szere-
peire, valamint az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra követelményeinek megvalósulását. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Matematika kerettantervet a tanulásra nyitott, egyetemi szintű matematikatanári diplomával rendelkező peda-
gógus eredményesen taníthatja. A kerettanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A kerettantervben 
szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem, a szaktanterem megléte viszont nem hátrány. 
Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges taneszközöket.  
 
 

A Matematika oktatásának alapelvei 
 
A matematika oktatásának e kerettanterv által tükrözött felfogása szerint NEM szabad elfogadni, hogy a mate-
matika oktatása: 
 öncélú legyen, tanulása kényszerűen végrehajtandó "akadálypályává" váljon vagy a tanulók szemében an-

nak látsszon; 
 "okos" tanulók szelektálásának vagy "gyenge" tanulók megbélyegzésének puszta eszközévé váljon vagy a 

tanulók szemében annak látsszon; 
 egy, csak a "kiválasztottak" számára elérhető ezoterikus világ képét nyújtsa a matematikáról a tanárral mint 

fő információforrással, mint az abszolút igazság kinyilatkoztatójával és mint megkérdőjelezhetetlen dönt-
nökkel az élen. 

Ehelyett a kerettanterv azt a felfogást tükrözi, mely szerint a matematika megfelelő pedagógusi kezekben a tanu-
lók széles körének nyújthat pozitív intellektuális élményt. Egyúttal oktatása elsősorban ESZKÖZ 
 a tanulók mint individuumok és mint társadalmi lények komplex fejlesztéséhez, különösképpen kognitív és 

metakognitív, valamint kommunikatív fejlesztésükhöz; 
 ahhoz, hogy a tanulók a társadalom szakmai és magánéleti szubkultúráiba való beilleszkedéshez és azokban 

való helytálláshoz szükséges kompetenciák egy részét megszerezzék vagy azok megszerzésére nagyobb 
eséllyel képessé váljanak; 

 ahhoz, hogy a tanulók környezetük kultúrájának kritikai szemlélőivé, aktív és hatékony formálóivá válja-
nak. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1967 

 
 

A Matematika tanulásának céljai a 9–12. évfolyamon 
 
Matematikai fogalmak használatához és elemi szabálykövető eljárásokhoz köthető kompetenciák 
 
A tanulók ne csupán utasításra, hanem célszerűen, a helyzethez igazodva, önmaguktól is legyenek képesek: 
 A matematikai logika néhány nyelvi elemét ("vagy", "és", "nem", "minden", "van olyan", "egyik sem", "nem 
mind", "ha … akkor", "akkor és csak akkor ha") matematikai értelmezésük szerint önállóan alkalmazni. 
 Egyes elemi halmazműveleteket (únió, metszet, komplementerképzés) elvégezni és a matematika több terüle-
tén is alkalmazni. 
 Egyes relációkat és műveleteket, valamint azok jeleit érteni és helyesen alkalmazni. 
 Elemi algoritmusokat biztonsággal elvégezni. Szabályt, törvényt követve rendezetlen és rendezett halmazok 
elemeit előállítani. 
 A tízes számrendszert biztonsággal használni. A valós számokat írni, olvasni, számegyenesen ábrázolni, nagy-
ság szerint rendezni, használni. A négy alapműveletet (az összeadást, a kivonást, a szorzást és az osztást) a 
műveleti sorrend betartásával a valós számok halmazában (a számjelölés formájától függetlenül, ha szükséges, 
zsebszámológépet is használva) elvégezni. Egyes más műveleteket (törtrész, abszolút érték, hatványozás, 
gyökvonás, logaritmus) érteni és elvégezni. A százalék fogalmát érteni és helyesen használni. 
 Egyes számelméleti fogalmakat (oszthatóság, többszörösök, prímek, relatív prímek, prímtényezős felbontás, 
legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó) érteni és helyesen alkalmazni. 
 Az ismeretlen mennyiséget egyenes és fordított arányosság esetén kiszámítani. Elsőfokú egyenleteket és 
egyenlőtlenségeket algebrai és grafikus úton is megoldani. 
 A derékszögű koordináta-rendszerben konkrét pontokat, valamint függvényeket ábrázolni, összetartozó érté-
keket leolvasni. Egyes nevezetes függvényeket képükről felismerni. Függvénytranszformációkat végezni, azo-
kat ábrázolt függvényképek alapján felismerni. Függvény inverzének fogalmát ismerni, képével megadott 
függvény inverzét megrajzolni és jellemezni. 
 A fontosabb sík- és térgeometriai alakzatcsoportok elemeit a megfelelő csoportok elemeiként azonosítani és a 
köztük fennálló legegyszerűbb viszonyokat kifejező alapfogalmakat (párhuzamosság, merőlegesség, érintés) 
helyesen használni. Egyes síkidomok kerületét, területét, fontosabb testek felszínét, térfogatát kiszámítani. Sík-
idomok egyes nevezetes vonalait és pontjait ismerni és feladatmegoldásban fölhasználni. Egybevágósági és 
hasonlósági transzformációkat és egyes elemi szerkesztéseket (párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, 
szakaszfelezés, szakaszmásolás, szögfelezés, szögmásolás) pontosan elvégezni. 
 Egyszerű méréseket, becsléseket és kerekítéseket kellő pontossággal elvégezni. Adathalmazt gyűjteni, leje-
gyezni. A legfontosabb szabvány mértékegységeket használni és azokat átváltani. 
 Számhalmazok átlagát kiszámolni; móduszát, mediánját meghatározni. 
 Események "lehetséges", "lehetetlen", "biztos" kategóriáit, és a valószínűségszámítás alapvetőbb fogalmait 
érteni és alkalmazni. 
 A matematika tanult fogalmait, jelöléseit és eljárásait a mindennapi életben és más tárgyak művelésében is 
használni; egyúttal tudva azt is, hogy egyes szavaknak, kifejezéseknek, nyelvi fordulatoknak, jelöléseknek más 
értelmük, funkciójuk lehet a matematikában, a többi tudományban és más a köznyelvben. 

 
 
A kommunikatív interakcióhoz és a gondolkodáshoz köthető kompetencia- és viselkedésfejlődési irányok 
 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk és gondolkodásuk haté-
konyságát és célszerűségét. Ennek érdekében egyre fejlettebb formában, egyre hatékonyabban tudjanak, és (a 
felmért helyzettől függően cselekvésüket egyre önállóbban, egyre célszerűbben megválasztva) fokozatosan 
váljon szokásukká: 
 Önmaguk és környezetük elemeiről, valamint azok relatív térbeli és időbeli elhelyezkedéséről kognitív és 
anyagi (pl. írott, rajzi, beszélt) modelleket kiválasztani, alkotni, egymásba átkódolni és használni. Kognitív és 
anyagi modellalkotásaik során a megértett és megtanult fogalmakat és eljárásokat felhasználni, a modelleikbe 
szervesen beépíteni. Konvergens és divergens-kreatív módon is gondolkodni, a kétféle gondolkodásmódot a 
problémamegoldásban ötvözni. Ezeken belül kiemelten: 
 Alkalmas szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket értelmezni, elemezni és fel-

használni. Ennek részeként a tér-sík megfeleltetést megoldani. Térbeli alakzatok egymáshoz való viszo-
nyát elképzelni. 
 Rendezetlen és rendezett halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, általánosító sejtéseket, 

állításokat megfogalmazni. 
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 Függvényeket összefüggés-modellező eszközként használni. 
 A koordináta-rendszert mint geometriai problémák algebrai és függvénytani problémákká való átkódolási 

módszerét használni. 
 Matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. Problémahelyzetet felismerni, pontosan körülírni, megol-

dásának feltételeit pontosan meghatározni. Problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma vagy prob-
lémák lényegét felismerni, majd annak megfelelő, a probléma vagy problémák megoldását elősegítő mo-
delleket (pl. nyitott mondatokat) alkotni. Több problémát felvető problémahelyzetben, projektben vagy 
komplex feladat esetén a problémákat vagy részfeladatokat és azok egymással és az eredeti probléma-
helyzettel, projekttel, illetve komplex feladattal való kapcsolatát feltárni. A definíciókat és a tételeket 
megkülönböztetni, azokat egyértelműen és tömören kimondani, problémamegoldásban alkalmazni. Bizo-
nyítások, gondolatmenetek, definíciók lényegét, alapgondolatát felismerni. 
 A megismert relációk, műveletek, eljárások, függvények, geometriai alakzatok egyes tulajdonságait, azo-

nosságait, tételeit a problémamegoldásban és állítások bizonyításában célszerűen felhasználni. 
 Döntést hozni. A mindennapi élet és a matematika állításainak igaz vagy hamis voltát megállapítani. 

Elemeket, eseményeket megadott vagy választott szempontok (mennyiségi és minőségi jellemzők) alap-
ján szisztematikusan keresni, csoportosítani, osztályozni, sorba rendezni, válogatni; ily módon halmazo-
kat képezni. 
 A problémamegoldásaik szerves részeként kutakodva, többféle forrásból célszerű ismereteket szerezni. 

Tankönyveiket, feladatgyűjteményeiket, statisztikai zsebkönyvüket, képlet-gyűjteményeiket, lexikonokat, 
enciklopédiákat, számítógépes matematikai oktató-programokat és adatbázisokat, valamint az Internetet 
használni. 

 Kommunikálni. Mások kommunikatív és egyéb tevékenységeit megfigyelni. Másokat, mások gondolatmenetét, 
bizonyítását (ha szükséges, interaktív módon) megérteni. Magukat másokkal (azok metakommunikatív jeleit is 
használva, hozzájuk folyamatosan igazodva) a lényeget, alapgondolatot kiemelve, szabatosan fogalmazva 
megértetni. Adekvát, célszerűen és érthetően megfogalmazott, előrevivő kérdéseket feltenni másoknak és ön-
maguknak is. Másoktól magyarázatot, ellenpéldát, átfogalmazást kérni és hasonló kéréseknek eleget tenni. Vé-
leménykülönbség esetén meggyőzően, de másokat nem sértve, kulturáltan érvelni, cáfolni, vitázni. Deduktív és 
induktív gondolatmenetet is vázolni. Állításokat (lehetőség szerint) többféleképpen és világosan bizonyítani. 

 
Metakognitív működéshez, gondolkodásszervezéshez és stratégiai gondolkodáshoz köthető kompetencia- 
és viselkedésfejlődési irányok 
 
Interperszonális és intraperszonális intelligenciájuk párhuzamos és egymásra ható fejlődésével nagymértékben 
javuljon a metakognitív működésük, a gondolkodásszervezésük és a stratégiai viselkedésük minősége. Ennek 
megfelelően egyre célszerűbben és egyre hatékonyabban legyenek képesek és egyre inkább váljon szokásukká: 
 Gondolataikat, a megismert fogalmakat, megfigyeléseiket rendszerezni. 
 Több területről szerzett tudásukat, készségeiket komplex problémák megoldásában, projektekben eredmé-

nyesen, kreatív módon szintetizálni. 
 Másokkal problémamegoldásban együttműködni. 
 Adatok, feltételek adott feladat megoldásához való szükségességét és elégségességét eldönteni. 
 Feladatmegoldás előtt és projektmunkában lehetőség szerint több tervet, vázlatot is készíteni a feladat vagy 

projekt megoldási folyamatáról, az elvégzendő lépésekről, megoldandó részfeladatokról; majd a több terv 
közül a legjobbnak ítéltet kiválasztani. Másokkal való együttműködés esetén a munkát megszervezni, elosz-
tani. Az egyéni és közös projektmunkát menedzselni. A folyamatterveket és a munka szervezését feladat-
megoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani. A feladatmegoldások tapasztalataiból hasz-
nálható stratégiai tudást kialakítani. 

 Általánosabb eljárási előírásokat, algoritmusokat készíteni. 
 Több részfeladatot magában foglaló összetett feladat vagy több problémát magában foglaló problémahelyzet 

esetében az egyes részfeladatokat vagy problémákat önmagukban, de az eredeti összetett feladatot és prob-
lémahelyzetet szem elől nem tévesztve megoldani. 

 Számítások, mérések, feladatmegoldások részeredményeit a munka során folyamatosan, végeredményeit 
utólag többféle szempontból és módon az eredeti probléma vagy feladat megfogalmazását, megoldásának 
végső céljait figyelmbe véve értékelni, (többféle módon is) ellenőrizni. 

 Feladatmegoldás közben és után is kritikailag szemlélni, részletesen elemezni saját és mások gondolkodását, 
problémamegoldó folyamatát. Az így generált ismereteiket saját és mások problémamegoldása hatékonysá-
gának növelése céljából az önszabályozásban, a munkafolyamat-tervezésben, az együttműködésben, és a 
munkaszervezésben felhasználni. Törekedni a célszerű ön- és társismeretre. 

 Pólya György: A gondolkodás iskolája című művében leírt heurisztikai útmutató alapelveit rugalmasan 
alkalmazni. 
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Kialakítandó attitűdök és motivációk 
 
 
Váljanak motiválttá a matematikai ön- és társfejlesztésben, egyúttal érdeklődővé a matematikai érdekességek, 
problémák iránt azáltal, hogy: 
 felismerik a matematikában a szellemi kaland, a játékos alkotás, az esztétikai gyönyör lehetőségét és szép-

ségét; 
 felismerik a matematika mint közvetett és (más tudományokon keresztüli) közvetlen eszköz szerepét és 

jelentőségét a világ megismerésében, megértésében és gondolatok kommunikációjában (a világ rendszerei-
nek modellezésében); 

 felismerik a matematika általános szellemi képességeikre, gondolatrendszerezésükre gyakorolt fejlesztő 
hatását; 

 felismerik a matematika tanulásában az önfegyelmező, intellektuális atttitűdöket, toleranciát fejlesztő, az 
észérveken (és nem szociális pozíción) alapuló korrekt vitázásra nevelő, mindezek által általános emberi ér-
tékeket közvetítő potenciált; 

 megismerik a matematikatörténet korszakait, főbb fordulópontjait, a Magyarországon született és világhírű-
vé vált matematikusok eredményeit, életútját. 

 
Belsődleges motivációjuk és pozitív attitűdjeik révén álljanak készen a kihívásokra, a kötelező feladatokon túl-
mutató matematikai tevékenységre (felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök, versenyek, táborok). 
Saját és mások motivációját, önbizalmát tartsák fönn azáltal, hogy a feladatmegoldás során esetleg tapasztalt 
kudarcot a személyes megvetettséggel össze nem kötve azt pozitívan, hasznos tanulási tapasztalatként fogják fel 
mind magukra mind másokra vonatkoztatva. Ugyanakkor tartózkodjanak a túlzott magabiztosságtól azáltal, 
hogy felismerik a képességeiket meghaladó problémák felvetésének lehetőségét. 
Alakuljon ki mások felé gondolati nyíltság, önkifejezési bátorság, saját véleményük vállalása, asszertivitás, 
ugyanakkor saját álláspontjuk megváltoztatásának készsége, rugalmasság is bennük. Ezzel összhangban alakul-
jon ki mások véleménye, álláspontja, más gondolatmenetek és perspektívák iránti nyitottság, kognitív empátia 
bennük. Szívesen és felelősséggel működjenek együtt hasonló képességű és más képességű tanulókkal is, felis-
mervén az együttműködés, az interakció kölcsönös előnyeit és azt, hogy még a megismert helytelen gondolatok-
ból, hibás gondolatmenetből és saját gondolataik kommunikációjából is tanulhatnak. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 
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NT-81367/II Megoldások a matematika összefoglaló feladatgyűjteményhez II. 

NT-84129 Megoldások a matematika összefoglaló feladatgyűjteményhez I. 

NT-84130 Megoldások a matematika összefoglaló feladatgyűjteményhez II. 

EP-0001 Ujvári István–Róka Sándor: Összefoglaló matematikából 

 Péter Rózsa: Játék a végtelennel 

 Pólya György: A gondolkodás iskolája 

9–12. 

NT-42281 I. P. Jegorov: Geometria1 

 
 

Jelmagyarázat 
 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható. 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 

                                                           
1 Ennek a könyvnek a II. fejezete (35–64. oldal) kizárólag a tanárnak nyújt segítséget egy, az iskolai geometriában használ-
ható axiómarendszerre példát nyújtva. (A 12. évfolyamon a geometriai rendszerező ismétlésben tantervi előírásként szereplel 
egy geometriai axiómarendszer tárgyalása). 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény, 

formatív értékelési irányelvek évfolyamonként 
 

9. évfolyam 
 

A Matematika tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk hatékonyságát és célsze-
rűségét. Váljanak képessé újabb anyagi modellek megértésére, elemzésére, használatára, más modellekbe törté-
nő átkódolására, célszerű modellezési módszer kiválasztására. Ennek céljából ismerjenek meg életkoruknak 
megfelelő matematikai szakkönyveket. Fejlődjön a kreativitásuk. Tanuljanak meg egyszerű matematikai tétele-
ket önállóan bizonyítani. Tanulják meg feladatok szükséges és elégséges feltételeit meghatározni. Váljanak 
képessé gyakorlati jellegű számítási feladatok megoldására és alkotására. Ismerjék meg a szimmetrikus differen-
cia halmazműveletet. Ismerjenek meg és tanuljanak meg használni több fontos algebrai azonosságot. Ismerjenek 
meg további elemi függvényeket. Ismerjenek meg függvények tulajdonságainak jellemzésére alkalmas fogalma-
kat és tanuljanak meg azokkal konkrét függvényeket jellemezni. Tanulják meg függvények zérushelyeit közelítő 
iteratív módszerrel meghatározni. Tanuljanak meg elsőfokúra visszavezethető egyenleteket megoldani. Ismerjék 
meg elsőfokú egyenletrendszerek több megoldási módszerét. Tanuljanak meg paraméteres egyenleteket, egyen-
letrendszereket, és egyenlőtlenségeket megoldani. Ismerjenek meg fontos elemi geometriai tételeket és tanulják 
meg azokat alkalmazni. Ismerjék meg a szórás fogalmát. Váljanak képessé összetettebb, a matematika több 
területéhez kötődő ismeretek és készségek szintetizálását igénylő komplex feladatok megoldására. Lássák be, 
hogy a világban való eligazodáshoz és a mindennapi életben való érvényesüléshez nélkülözhetetlenek a más 
tudásterületeken eszközként használt matematikai ismeretek ugyanúgy, mint a matematika művelésével fejlődő 
általánosabb és matematikai képességek.  
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  FORMATÍV ÉRTÉKELÉSI IRÁNYELVEK 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. HALMAZOK, LOGIKA  HALMAZELMÉLETI ÉS 
LOGIKAI KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS 

    

        
1. Halmazok  Halmazok, halmazműveletek 

tanulása 
    

        
1.1. halmazok és halmazokkal 

végezhető műveletek (unió, 
metszet, különbség, szim-
metrikus differencia), 
jelölésük; 
komplementerhalmaz 

 halmazok és részhalmazok jel-
lemzése; 
adott halmazok uniójának, met-
szetének, különbségének képzése 
és Venn-diagramon való ábrázo-
lása; 
a szimmetrikus differencia 
definiálása, jelölése (∆), képzése, 
ábrázolása Venn-diagramon, 
előállítása más halmazműveletek 
egymásutánjaként; 
a komplementerhalmaz képzése; 
a műveletek tulajdonságainak 
vizsgálata 

 Ismeri a tanult halmaz-
műveteket és a Venn-
diagram segítségével 
meg tud oldani egysze-
rűbb feladatokat. 

 Definiálni tudja a tanult 
halmazműveleteket. 
Azokat biztonsággal 
alkalmazza a feladat-
megoldásokban. 

        
II. ALGEBRA ÉS 

SZÁMELMÉLET 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS AZ 
ALGEBRA ÉS 
SZÁMELMÉLET 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Műveletek a valós számhal-

mazban 
 Műveletek végzése a valós szám-

halmazban 
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1.1. a hatványozás és azonossá-

gai egész kitevőjű hatvá-
nyok esetén;a nevezetes 
azonosságok 

 egész kitevőjű hatványokat 
tartalmazó algebrai kifejezések 
azonosságainak  
(többek között az ún. nevezetes 
azonosságoknak) a megismerése 
és bizonyítása, alkalmazásuk 
feladatok megoldásában; 
számolás normálalakkal 

 Ismeri az egész kitevőjű 
hatvány azonosságait és 
ezek segítségével meg 
tud oldani egyszerűbb 
feladatokat. 
Biztosan ismeri a neve-
zetes azonosságokat. 
Biztosan ismeri a szá-
mok normálalakját. 

 Bizonyítani és alkalmaz-
ni tudja a feladatmegol-
dásokban az egész 
kitevőjű hatványok 
azonosságait. 

        
1.2. a négyzetgyök és azonossá-

gai: szorzat, hányados, 
hatvány négyzetgyöke 

 szorzat, hányados, hatvány 
négyzetgyökére vonatkozó 
azonosságok bizonyítása; 
ezen azonosságok felhasználását 
megkívánó feladatok megoldása 

 Ismeri a négyzetgyökvo-
nás azonosságait és 
azokat egyszerűbb 
feladatokban alkalmazni 
tudja. 

 Bizonyítani és feladat-
megoldásokban alkal-
mazni tudja a négyzet-
gyökvonás azonosságait. 

        
1.3. algebrai egész és 

törtkifejezések; 
irracionális algebrai kifeje-
zések 

 azonos átalakítások algebrai 
kifejezésekkel: algebrai egész- és 
törtkifejezésekkel, valamint 
irracionális kifejezésekkel; 
a szorzattá alakítás előnyeinek 
felismerése az egyszerűsítésben 
és egyenletmegoldásban, kifeje-
zések szorzattá alakítása 

 Meg tudja határozni 
algebrai törtkifejezések 
értelmezési tartományát. 
Kifejezéseket segítség-
gel tud szorzattá alakíta-
ni. 

 Azonoos átalakításokat 
tud végezni irracionális 
algebrai kifejezéseken. 

        
2. Számelmélet  Számelmélet tanulása     
        
2.1. számelméleti alapfogalmak, 

oszthatósági szabályok; 
prímszámok; 
prímszámok száma; 
relatív prímek; 
számrendszerek; 
releváns matematikatörténe-
ti érdekességek 

 a számelméleti alapfogalmak; 
oszthatósági szabályok feladato-
kon való gyakorlása; 
a prímszámok száma végtelensé-
gének bizonyítása; 
példák számrendszerekre; 
matematikatörténeti érdekességek 
megismerése célzott könyvtári 
kereséssel és jegyzeteléssel 

 Meg tudja oldani az 
egyszerűbb oszthatósági 
feladatokat. 
Ismeri a számelmélet 
alaptételét. 
Fel tudja írni több szám 
legnagyobb közös 
osztóját és legkisebb 
közös többszörösét. 

 Bizonyítani tudja a 
prímszámok számának 
végtelenségét. Több 
tényezőből álló prímté-
nyezős felbontással 
megadott számok legna-
gyobb közös osztóját és 
legkisebb közös több-
szörösét is meg tudja 
határozni. 

        
3. Egyenletek, egyenlőtlensé-

gek, egyenletrendszerek 
 Egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek tanulása 
    

        
3.1. elsőfokú egyenletek és 

egyenlőtlenségek; 
elsőfokúra visszavezethető 
négyzetgyökös egyenletek 
abszolútértékes egyenletek 

 megoldási módok gyakorlása 
feladatokon (algebrai, grafikus, 
stb.); 
a megoldások számának vizsgála-
ta; 
elsőfokúra visszavezethető 
négyzetgyökös egyenletek meg-
oldása; 
abszolútértékes egyenletek meg-
oldása 

 Megbízhatóan tudja 
megoldani az elsőfokú 
egyismeretlenes egyenle-
teket és egyenlőtlensé-
geket. 
Négyzetgyökös egyenle-
tek értelmezési tartomá-
nyát és az egyszerűbbek 
megoldását meg tudja 
határozni. 

 Ismeri az egyenletek és 
az egyenlőtlenségek 
megoldhatóságának 
feltételét. Vizsgálni tudja 
a megoldások számát. 
Meg tud oldani elsőfo-
kúra visszavezethető 
négyzetgyökös és 
abszolútértékes egyenle-
teket. 

        
3.2. az elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszerek megol-
dási módszerei 

 az elsőfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszerek fogalmának 
felidézése, utólagos definiálása; 
az egyenletrendszerek megoldá-
sának gyakorlása grafikus mód-
szerrel; 
az egyenletrendszerek megoldá-
sának gyakorlása behelyettesítő 
módszerrel; 
az egyenletrendszerek megoldá-
sának gyakorlása egyenlő együtt-
hatók módszerével; 
az egyenletrendszerek megoldá-
sának gyakorlása új változó 
bevezetésével 

 Ismeri a kétismeretlenes 
elsőfokú egyenletrend-
szer megoldási módjait 
és meg tud oldani egy-
szerűbb feladatokat. 

 Meg tud oldani különbö-
ző módszerekkel elsőfo-
kú kétismeretlenes 
egyenletrendszereket.  
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3.3. fizikai számításokkal kap-

csolatos szöveges feladatok 
megoldása; 
keveréses szöveges felada-
tok megoldása; 
százalékszámítási, kamatos 
kamat számítási szöveges 
feladatok megoldása 

  fizikai számításokkal kapcsolatos 
feladatok megoldása egyenlettel, 
egyenlőtlenséggel, egyenletrend-
szerrel; 
szakaszos ábrák és más szemlé-
letes modellek felhasználása a 
szöveges feladat megoldásában; 
szakaszos ábrával modellezett 
kinematikai problémából szöve-
ges feladat alkotása; 
a keveréses feladatok megoldása 
egyenlettel, egyenlőtlenséggel, 
egyenletrendszerrel; 
százalékszámítás, kamatos kamat 
számítása gyakorlati példákon 

 Meg tud oldani egysze-
rűbb mozgási, keverési, 
százalékszámítási, 
munkavégzéses, stb. 
feladatokat.  

 Pontos indoklással meg 
tud oldani vegyes szöve-
ges feladatsorokat. 

        

3.4. paraméteres egyenletek, 
egyenlőtlenségek és egyen-
letrendszerek 

 paraméteres egyenletek, egyenlőt-
lenségek és egyenletrendszerek 
megoldása a paraméter diszkutá-
lásával; 
egyszerű paraméteres szöveges 
feladatok 

 Meg tud oldani egyszerű 
paraméteres egyenlete-
ket. 

 A paraméter diszkutálá-
sával meg tud oldani 
paraméteres egyenlete-
ket, egyenlőtlenségeket 
és egyenletrendszereket. 

        

III. FÜGGVÉNYEK  KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS A 
FÜGGVÉNYEK 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        

1. Függvények ábrázolása  Függvények ábrázolásának 
tanulása 

    

        

1.1. függvénytranszformációk; 
függvények tulajdonságai 
(monotonitás, szélsőérték, 
zérushely, paritás, korlátos-
ság); 
a négyzetgyökfüggvény; 
az inverz függvény; 
a másodfokú és a négyzet-
gyökfüggvény kapcsolata; 
a valós szám egésze; 
az egészfüggvény; 
a valós szám törtrésze; 
a törtrészfüggvény; 
a szignumfüggvény 

 függvények ábrázolása 
függvénytranszformációkkal; 
a függvények tulajdonságainak 
definiálása (monotonitás, szélső-
érték, zérushely, paritás, korlátos-
ság); 
függvényelemzés a tulajdonságok 
alapján; 
a négyzetgyökfüggvény tulajdon-
ságainak vizsgálata; 
az inverz függvény fogalmának 
pontosítása, definiálása; 
a másodfokú- és a négyzetgyök-
függvény kapcsolatának vizsgála-
ta; 
valós szám egészrészének defini-
álása; 
az egészrészfüggvény ábrázolása 
derékszögű koordinátarendszer-
ben; 
valós szám törtrészének definiá-
lása; 
a törtrészfüggvény ábrázolása 
derékszögű koordinátarendszer-
ben; 
a szignumfüggvény definiálása; 
a szignumfüggvény ábrázolása 
derékszögű koordinátarendszer-
ben; 

 Ismeri a következő 
függvények képét és 
tulajdonságait:  
x ξax + b ; x ξ x2 ;  
x ξ 1/x ;     x ξξxξ; 
x ξ x . 
Ábrázolni tudja 
függvénytranszformá-
ciók segítségével a 
fentiekből előállítható 
egyszerűbb függvé-
nyeket. 

 Jellemezni tudja a  
négyzetgyökfüggvényt, 
az inverz függvényt, a  
másodfokú függvényt, 
az egészrészfüggvényt, a 
törtrészfüggvényt, a 
szignumfüggvényt és e 
függvények transzfor-
mációit. 
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1.2. közelítő eljárás függvények 
zérushelyeinek megkeresé-
sére: a húrmódszer 

 közelítő módszerek szükségessé-
gének felismerése függvények 
zérushelyeinek megtalálására; 
a húrmódszer alapgondolatának, 
lényegének szemléletes megisme-
rése, a képlete helyességének a 
belátása, a húrmódszer alkalma-
zása függvények zérushelyeinek 
közelítő megtalálására; 
algebrai úton nem vagy nehezen 
megoldható egyenletek megoldá-
sa húrmódszerrel 

 Érti a közelítő eljárások 
szükségességét, a húr-
módszer alapgondolatát. 

 A húrmódszer képleté-
nek helyességét igazolni 
tudja. Fel tudja írni a 
húrmódszert folyamatáb-
rával. Alkalmazni tudja a 
húrmódszert egyenletek 
közelítő megoldására. 

        
IV. GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Analitikus geometria  Analitikus geometriai alapfogal-

mak, alapműveletek  tanulása 
    

        
1.1.  

a síkbeli és térbeli koordiná-
tarendszer; 
vektorok összege, különb-
sége, skalárral való szorzása 
a derékszögű koordináta-
rendszerben; 
 
a Descartes-féle derékszögű 
koordináta-rendszertől 
különböző koordinátarend-
szerek 

 a síkbeli koordinátarendszer 
ismétlése, a térbeli koordináta-
rendszer megismerése; 
vektorok összegének, különbsé-
gének, skalárral való szorzatának 
meghatározása koordinátákkal, 
ábrázolásuk derékszögű koordi-
nátarendszerben; 
feladatok megoldása (földrajz, 
fizika) a Descartes-féle derékszö-
gű koordináta-rendszertől külön-
böző koordináta-rendszer haszná-
latával  

 Ismeri a vektorok koor-
dinátáit és ennek segít-
ségével meg tudja hatá-
rozni összegüket és 
különbségüket. 

 Műveleteket tud végezni 
vektorokkal, koordináták 
segítségével. Ismeri a 
nem Descartes-féle 
koordinátarendszereket 
is. Ismereteit alkalmazni 
tudja más tudományterü-
lethez kötődő feladatok 
megoldásokban. 
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2. Síkgeometria  Síkgeometria tanulása     
        
2.1. a háromszögek oldalfelező 

merőlegeseinek, valamint 
belső szögfelezőinek közös 
metszéspontjaira vonatkozó 
tételek; 
a háromszögek be- és körül-
írható körének középpontjá-
ra vonatkozó tételek; 
a háromszög magasságvona-
lainak, valamint súlyvonala-
inak, közös metszéspontjaira 
vonatkozó tétel; 
a háromszög középvonalaira 
vonatkozó tétel; 
Pitagorasz tétele és a tétel 
megfordítása; 
Thalész  tétele és a tétel  
megfordítása 

 a háromszögek oldalfelező merő-
legeseinek, valamint belső szög-
felezőinek közös metszéspontjai-
ra vonatkozó tétel bizonyítása; 
a háromszögek be- és körülírható 
körével kapcsolatos szerkesztési 
feladatok megoldása; 
a háromszög magasságvonalai-
nak, valamint súlyvonalainak 
közös metszéspontjaira vonatko-
zó tétel bizonyítása; 
a háromszög középvonalaira 
vonatkozó tétel bizonyítása; 
Pitagorasz tételének és a tétel 
megfordításának bizonyítása; 
Thalész  tételének és a tétel  
megfordításának bizonyítása; 
a tanult tételek alkalmazása 
szerkesztési feladatokban; 
szerkesztési feladatok megoldá-
sának részeként a talált szerkesz-
tési lépések utólagos, időrendben 
történő verbális és képi tisztázása 
és megvalósíthatóságának, he-
lyességének ellenőrzése; 
saját véghezvitt szerkesztési 
eljárás összehasonlítása mások 
által leírt eljárással, az esetleges 
különbségek és az azonosságok 
elemzése egyszerűség, világosság 
és esztétikum szerint; 
szerkesztés megoldhatóságának 
vizsgálata az adatok függvényé-
ben (diszkusszió) 

 Fel tudja idézni a három-
szög nevezetes vonalaira 
vonatkozó tételeket és 
bizonyítani tudja a 
háromszög oldalfelező 
merőlegeseinek és belső 
szögfele-zőinek közös 
metszéspontjaira vonat-
kozókat. 
Ki tudja mondani 
Pitagorasz és Thalész 
tételét és egyszerű 
feladatokban azokat 
alkalmazni tudja. 
Egyszerű szerkesztési 
feladatokat meg tud 
oldani. 

 Pontosan tudja bizonyí-
tani a háromszögek 
nevezetes vonalaira 
vonatkozó tételeket, 
valamint Pitagorasz és 
Thalész tételét és azok 
megfordítását. E tétele-
ket alkalmazni tudja a 
feladatmegoldás során. 
Meg tud oldani gondol-
kodtató szerkesztési 
feladatokat is, azok 
megoldását tiszán, 
lépések leírásával pre-
zentálni tudja. Kritikai 
álláspontot tud kialakí-
tani szerkesztési eljárá-
sokról. Szerkesztési 
feladatokban azok 
megoldhatóságának 
diszkusszióját is elvégzi. 
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2.2. sokszögek csoportosítása, 

jellemzőik, kerületük, 
területük 

 sokszögek adott szempontok 
szerinti csoportosítása; 
sokszögek kerületének és terüle-
tének kiszámítása 

 A sokszögek tulajdon-
ságait biztonságosan 
ismeri, a számításhoz 
közvetlenül szükséges 
megfelelő adatok isme-
retében ki tudja számí-
tani kerületeiket, 
területeiket. 

 A sokszögekre vonatko-
zó ismereteit alkalmazni 
tudja összetett feladatok 
megoldása során. 

        
3. Transzformációk  Transzformációk tanulása     
        
3.1. egybevágósági transzformá-

ciók: tengelyre vonatkozó 
tükrözés, pontra vonatkozó 
tükrözés, eltolás, elforgatás; 
egybevágósági transzformá-
ciók tulajdonságai; 
szimmetrikus alakzatok 

 tengelyre vonatkozó tükrözés, 
pontra vonatkozó tükrözés, 
eltolás, elforgatás tulajdonságai-
nak vizsgálata; 
szimmetrikus alakzatok vizsgála-
ta; 
szerkesztési feladatok megoldása; 
szerkesztési feladatok megoldá-
sának részeként a talált szerkesz-
tési lépések utólagos, időrendben 
történő verbális és képi tisztázása 
és megvalósíthatóságának, he-
lyességének ellenőrzése; 
saját véghezvitt szerkesztési 
eljárás összehasonlítása mások 
által leírt eljárással, az esetleges 
különbségek és az azonosságok 
elemzése egyszerűség, világosság 
és esztétikum szerint; 
szerkesztés megoldhatóságának 
vizsgálata az adatok függvényé-
ben (diszkusszió) 

 Ismeri az egybevágósági 
transzformációkat és 
tulajdonságaikat, azokat 
egyszerű szerkesztési  
feladatokban alkalmazni 
tudja. 
Példát tud mondani 
szimmetrikus alakzatok-
ra. 

 Feladatokat tud megol-
dani az egybevágósági 
transzformációk egymás 
utáni alkalmazásával. A 
szerkesztési feladatokat 
tiszán, lépések leírásával 
prezentálni tudja. Kriti-
kai álláspontot tud 
kialakítani szerkesztési 
eljárásokról. Szerkeszté-
si feladatokban azok 
megoldhatóságának 
diszkusszióját is elvégzi. 

        
V. KOMBINATORIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉG 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS  
A KOMBINATORIKA, 
VALÓSZÍNŰSÉG 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Kombinatorika  Kombinatorika tanulása     
        
1.1. kombinatorikai feladatok  kombinatorikai feladatok megol-

dása az összes eset  szisztemati-
kus felírása és leszámolása által 

 Meg tud oldani kombi-
natorikai feladatokat az 
összes eset szisztemati-
kus felírásával, legfel-
jebb három elem esetén 

 Meg tud oldani kombi-
natorikai feladatokat az 
összes eset szisztemati-
kus felírásával. 

        
2. Statisztika  Statisztika tanulása     
        
2.1. statisztikai adatsokaság 

elemzése: átlag, medián, 
módusz, szórás:  

 statisztikai adatok vizuális model-
lezése diagramokkal; 
diagramok kvalitatív elemzése; 
statisztikai adatok számszerű 
összefoglaló jellemzése számér-
tékekkel:átlag, medián, módusz 
kiszámolása, szórás szemléletes 
megismerése, definiálása és 
kiszámolása 

 Számsokaság számtani 
közepét ki tudja számí-
tani. Ismeri a leggyako-
ribb érték (módusz) és a 
középső érték (medián) 
fogalmát. 
Sejti a szórás szemléletes 
jelentését. 
Kördiagramokat, osz-
lopdiagramokat tud 
értelmezni. 

 Meg tudja határozni 
számsokaság átlagát, 
móduszát, mediánját. 
Érti és ki tudja számolni 
számsokaság szórását. 
Grafikonokat tud értel-
mezni, létrehozni. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1977 

 
        
VI. ÁTFOGÓ MATEMATIKAI 

FELADATOK 
 MATEMATIKAI ISMERET-, 

KÉPESSÉG- ÉS MÓDSZER-
SZINTETIZÁLÁS 

    

        
1. Komplex, átfogó feladatok  Matematikai ismeret- képesség- 

és módszer-szintetizálás feladat-
megoldással 

    

        
1.1 komplex, több matematikai 

részterülethez egyszerre 
tartozó feladatok 

 matematikai ismeret- képesség- 
és módszerszintetizálás komplex, 
több matematikai részterület 
ismereteit igénylő feladatok 
megoldásával; 
szükség esetén a komplex feladat 
célszerű részfeladatokra bontása, 
a részfeladatok szabatos megfo-
galmazása, megoldása, a részfel-
adat eredményének vizsgálata a 
komplex feladat szemszögéből; 
kívülről strukturált retrospektív 
metakognitív önelemzés, megol-
dási módszerelemzés 

 Emlékeztető segítséggel 
képes a komplex felada-
tokban több korábban 
elsajátított képesség- és 
tudáselem alkalmazásá-
ra. 
Tud adekvát választ adni 
legalább egy konkrét 
retrospektív 
metakognitív kérdésre a 
feladatmegoldásáról. 

 Önállóan képes komplex 
feladatokat ismeretek, 
módszerek és képessé-
gek megválasztásával és 
szintetizáló alkalmazá-
sával megoldani, és a 
megoldásról adott struk-
turáló kérdések segítsé-
gével retrospektív 
metakognitív elemzést 
végezni. 

 
 
 

10. évfolyam 
 
 

A Matematika tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk hatékonyságát és célsze-
rűségét. Váljanak képessé újabb anyagi modellek (pl. matematikai jelek) megértésére, elemzésére, használatára, 
más modellekbe történő átkódolására, célszerű modellezési módszer kiválasztására. Fejlődjön a kreativitá-
suk.Tanuljanak meg másodfokú egyenleteket, egyenletrendszereket és egyenlőtlenségeket, valamint ezekre 
visszavezethető egyenleteket és egyenletrendszereket megoldani. Ismerjék meg a harmonikus és négyzetes kö-
zép fogalmát, a nevezetes közepek közötti azonosságokat. Ismerjenek meg további elemi függvényeket (n-edik 
gyök, trigonometrikus függvények), azok bizonyos tulajdonságait. Tanulják meg a szögfüggvényeket a geomet-
riában alkalmazni. Tanuljanak meg és tudjanak alkalmazni újabb elemi geometriai tételeket. Ismerjék meg há-
romszögek területe kiszámításának újabb módjait. Ismerjék meg pontosabban a hasonlósági geometriai transz-
formációkat és azok tulajdonságait. Ismerjék meg a faktoriális fogalmát, jelentését. Mélyítsék tovább a valószí-
nűségről alkotott ismereteiket. Váljanak képessé összetettebb, a matematika több területéhez kötődő ismeretek és 
készségek szintetizálását igénylő projektek tervezésére és elvégzésére. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  FORMATÍV ÉRTÉKELÉSI IRÁNYELVEK 

 
        

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. ALGEBRA  KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS AZ 
ALGEBRA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Az n-edik gyök  Az n-edik gyök tanulása     
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1.1. az n-edik gyök definíciója 

és azonosságai: 
a szorzat n-edik gyöke, 
a hányados n-edik gyöke, 
a hatvány n-edik gyöke, 
a gyök gyöke 

 az n-edik gyök műveletének 
definiálása; 
a szorzat n-edik gyökére vonat-
kozó azonosság bizonyítása; 
a hányados n-edik gyökére vo-
natkozó azonosság bizonyítása; 
a hatvány n-edik gyökére vonat-
kozó azonosság bizonyítása; 
a gyök gyökére vonatkozó azo-
nosság bizonyítása; 
feladatok megoldásának gyakor-
lása; 
műveletek végzése n-edik gyököt 
tartalmazó algebrai kifejezésekkel

 Ismerni az n-edik gyök 
definícióját és tudja az 
azonosságait. 
Egyszerű feladatokban 
tudja alkalmazni az  
n-edik gyök azonos-
ságait. 

 Bizonyítani és a fel-
adatmegoldásokban 
alkalmazni tudja az  
n-edik gyökre vonatkozó 
azonosságokat.  

        
2. Egyenletek, egyenlőtlensé-

gek, egyenletrendszerek 
 Egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek tanulása 
    

        
2.1. a másodfokú egyenletek 

megoldási módjai:grafikus 
megoldás,  teljes négyzetté 
kiegészítéssel történő meg-
oldás, 
 más algebrai úton való 
megoldás; 
a másodfokú egyenletek 
megoldóképlete; 
a másodfokú egyenlet 
diszkriminánsa; 
a másodfokú egyenletek 
gyökei és együtthatói közöt-
ti összefüggések; 
a másodfokú egyenletek 
gyöktényezős alakja; 
szélsőérték feladatok 

 a másodfokú egyenletek definiá-
lása; 
másodfokú egyenletek grafikus 
megoldásának gyakorlása; 
másodfokú egyenletek megoldá-
sának gyakorlása teljes négyzetté 
kiegészítéssel; 
másodfokú egyenletek megoldá-
sának gyakorlása más algebrai 
úton; 
a másodfokú egyenletek 
megoldóképletének meghatározá-
sa; 
a másodfokú egyenletek diszkri-
minánsának definiálása, vizsgála-
ta a megoldások számát tekintve 
paraméteresen és konkrét esetek-
ben is; 
a másodfokú egyenletek gyökei 
és együtthatói közötti összefüg-
gések megkeresése; 
másodfokú egyenletek gyökté-
nyezős alakjának felírása; 
a másodfokú egyenletek témakö-
réből vett számítási feladatok 
megoldásának gyakorlása; 
másodfokú egyenlettel megoldha-
tó szöveges feladatok megoldásá-
nak gyakorlása; 
szélsőérték-feladatok megoldásá-
nak gyakorlása 

 Tudja a másodfokú 
egyenlet 
megoldóképletét és azt 
egyszerű feladatokban 
biztonságosan alkalmaz-
za. 
Feladatok megoldásában 
tudja a zsebszámológé-
pet használni. 

 Bizonyítani tudja a 
másodfokú egyenlet 
megoldóképletét és a 
gyökök és együtthatók 
közötti összefüggéseket. 
Vizsgálni tudja másod-
fokú egyenletek diszk-
riminánsát, s ebből 
következtetni tud a 
megoldások számára. Fel 
tudja írni másodfokú 
egyenletek gyöktényezős 
alakját. Biztonságosan 
meg tud oldani másod-
fokú egyenlettel meg-
oldható szöveges felada-
tokat (szélsőérték-
feladatokat is). 

        
2.2. másodfokúra visszavezethe-

tő magasabb fokú egyenle-
tek 

 magasabb fokú egyenletek meg-
oldása másodfokúra való vissza-
vezetéssel 

 Egyszerű esetekben 
észreveszi magasabb 
fokú egyenletekben a 
másodfokúra való visz-
szavezethetőségüket. 

 Biztosan  meg  tud 
oldani másodfokúra 
visszavezethető maga-
sabb fokú egyenleteket. 

        
2.3. gyökös egyenletek  másodfokúra visszavezethető 

irracionális egyenletek megoldása
 Másodfokúra néhány 

lépésben visszavezethető 
irracionális egyenleteket 
meg tud oldani. 

 Meg tud oldani másod-
fokúra visszavezethető 
irracionális egyenleteket.
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2.4. másodfokú egyenlőtlensé-

gek (grafikus megoldás,a 
zérushelyek algebrai megha-
tározása); 
nevezetes közepek: a szám-
tani közép, a mértani közép, 
a harmonikus közép, a 
négyzetes közép 

 másodfokú egyenlőtlenségek 
grafikus megoldásának gyakorlá-
sa; 
másodfokú egyenlőtlenségek 
megoldásának gyakorlása függ-
vény zérushelyei algebrai megha-
tározásának segítségével; 
a másodfokú egyenlőtlenségek 
megoldáshalmazának ábrázolása 
számegyenesen és megadása 
logikai kvantorok használatával; 
nevezetes közepek értelmezése: 
a számtani közép és a mértani 
közép definíciójának ismétlése, 
a harmonikus közép és a négyze-
tes közép definiálása, 
összefüggések vizsgálata és 
bizonyítása a nevezetes közepe-
sek között; 
nevezetes közepek azonosságai-
nak felhasználását igénylő felada-
tok megoldása 

 Egész együtthatós 
másodfokú egyenlőtlen-
ségeket függvény ábrá-
zolásával meg tud olda-
ni. 
Ismeri a számtani és a 
mértani közép fogalmát. 

 Biztosan meg tud oldani 
másodfokú egyenlőtlen-
séget függvény vizsgála-
tával. 
Ismeri és feladatmegol-
dásokban alkalmazni 
tudja a nevezetes köze-
peket. 

        
2.5. a másodfokú paraméteres 

egyenletek, egyenlőtlensé-
gek 

 másodfokú paraméteres egyenle-
tek gyökei számának vizsgálata a 
paraméter függvényében; 
másodfokú paraméteres egyenle-
tek  paramétereire vonatkozó 
kritériumok meghatározása a 
gyökök előjelének függvényében; 
másodfokú paraméteres egyenlőt-
lenségek megoldásának gyakorlá-
sa 

 Meg tudja határozni a 
gyökök számát a diszk-
rimináns vizsgálatával. 

 Meg tud oldani másod-
fokú paraméteres egyen-
leteket és egyenlőtlensé-
geket. 

        
2.6. másodfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszerek 
 az elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszereknél és a má-
sodfokú egyenleteknél tanult 
megoldási módszerek analogikus 
megfontolásokon alapuló szinte-
tizáló alkalmazása a másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendsze-
rek megoldásához; 
a paraméteres másodfokú 
kétismeretlenesegyenletrendszere
k megoldása; 
másodfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszerrel megoldható 
egyszerűbb szöveges feladatok 
megoldása 

 Meg tud oldani a tanult 
megoldási módszerekkel 
egyszerű másodfokú 
egyenletrendszereket. 

 Meg tud oldani másod-
fokú kétismeretlenes 
egyenletrendszerekkel 
megoldható összetettebb 
(paraméteres, szöveges) 
feladatokat. 

        
2.7. másodfokúra visszavezethe-

tő magasabb fokú egyenlet-
rendszerek 

 másodfokúra visszavezethető 
magasabb fokú egyenletrendsze-
rek megoldása 

   Meg tud oldani másod-
fokúra visszavezethető 
magasabb fokú egyenlet-
rendszereket. 

        
II. FÜGGVÉNYEK  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
FÜGGVÉNYEK 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Az n-edik gyökfüggvény  Az n-edik gyökfüggvény tanulása     
        
1.1. az n-edik gyökfüggvény 

ábrázolása,  tulajdonságai 
 az n-edik gyökfüggvény ábrázo-

lása derékszögű koordinátarend-
szerben; 
tulajdonságainak vizsgálata 

 Ismeri az x ξ n x  függ-
vény képét és tulajdon-
ságait. 

 Jellemezni tudja az  
n-edik gyökfüggvényt és 
transzformáltjait. 
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2. A trigonometrikus függvé-

nyek 
 A trigonometrikus függvények 

tanulása 
    

        
2.1. trigonometrikus függvények 

ábrázolása, tulajdonságai 
(zérushelyek, 
szélsőértékhelyek és szélső-
értékek, periodicitás, mono-
tonitás, értelmezési tarto-
mány, értékkészlet); 
trigonometrikus függvények 
transzformálása 

 trigonometrikus függvények 
ábrázolása; 
trigonometrikus függvények 
jellemzése (zérushelyek, 
szélsőértékhelyek és szélsőérté-
kek, monotonitás, értelmezési 
tartomány, értékkészlet megálla-
pítása); 
függvények periodicitásának 
definiálása; 
trigonometrikus függvények 
periodicitásának meghatározása; 
trigonometrikus függvények 
transzformálása; 

 Ismeri az x ξ sinx,  
x ξ cosx, x ξ tgx, 
és x ξ ctgx függvény  
képét és legjellemzőbb 
tulajdonságait. 

 Ábrázolni és jellemezni 
tudja a trigonometrikus 
függvényeket és azok 
transzformáltjait. 

        
III. GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Síkgeometria  Síkgeometria tanulása     
        
1.1. a kerületi és a középponti 

szögekre vonatkozó tételek; 
az érintőszárú kerületi szög; 
adott szögű látókörív; 
a húrnégyszögek tétele; 
az érintőnégyszögek tétele; 
Pitagorasz tételének egy 
másféle bizonyítása 

 a kerületi és a középponti szögek-
re vonatkozó tételek bizonyítása; 
az érintőszárú kerületi szög 
definiálása; 
adott szögű látókörív szerkeszté-
se; 
a húrnégyszögek tételének bizo-
nyítása; 
az érintőnégyszögek tételének 
bizonyítása; 
húrnégyszögekre és érintőnégy-
szögekre vonatkozó tételek; 
körhöz húzott érintő- és szelősza-
kaszok tételének bizonyítása; 
Pitagorasz tételének egy másféle 
bizonyítása, a bizonyítás koráb-
ban megismert bizonyítással való 
összevetése értékítélettel: szépség 
és egyszerűség szerint 

 Ismeri a kerületi és 
középponti szögek 
fogalmát és kapcsolatu-
kat, feladatokban azt 
alkalmazni tudja. 
Ismeri a látókörív szer-
kesztési menetének 
algoritmusát. 
Ki tudja mondani és érti 
a húrnégyszögekre és az 
érintőnégyszögekre 
vonatkozó tételeket. 

 Bizonyítani tudja 
a kerületi és a középpon-
ti szögekre vonatkozó 
tételeket, a húrnégyszö-
gek tételét, az érintő-
négyszögek tételét, 
Pitagorasz tételét (kétfé-
leképpen). 
A tételeket alkalmazni 
tudja a feladatmegoldá-
sok során. 

        
1.2. szögfüggvények geometriai 

értelmezése; 
szögfüggvények geometriai 
értelmezésének kiterjeszté-
se; 
speciális szögek szögfügg-
vény-értékei 

 szögfüggvények értelmezése 
derékszögű háromszögben; 
 
számítási feladatok derékszögű 
háromszögben; 
speciális szögek szögfüggvény-
értékeinek megállapítása; 
a szögfüggvények közötti össze-
függések vizsgálata; 
a szögfüggvények kiterjesztésé-
nek definiálása; 
a szögfüggvények meghatározá-
sának gyakorlása zsebszámológép 
segítségével feladatmegoldások 
részeként 

 Ismeri a hegyesszögek 
szögfüggvényeit és 
zsebszámológép segítsé-
gével azokat pontosan 
meg tudja határozni. 

 Értelmezni és használni 
tudja a szögfüggvénye-
ket a derékszögű három-
szögben. A szögfüggvé-
nyeket alkalmazni is 
tudja összetett feladatok 
megoldása során. 
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1.3. a háromszögek területének 

kiszámítási módszerei 
 a háromszög területének megha-

tározása egy oldal és a hozzátar-
tozó magasság hosszának ismere-
tében; 
a háromszög területének megha-
tározása a két oldal hosszának és 
a közbezárt szög nagyságának 
ismeretében; 
a háromszög területének megha-
tározása az oldalak és a beírható 
kör sugarának hossza ismereté-
ben; 
a háromszög területének megha-
tározása a Héron-képlet alkalma-
zásával 

 Ismeri a háromszög 
területének egy kiszámí-
tási módját. 

 Többféleképpen ki tudja 
számolni a háromszögek 
területét. 

        
2. Hasonlóság  Hasonlóság tanulása     
        
2.1. a párhuzamos szelők tétele 

és a tétel megfordítása; 
a párhuzamos szelőszaka-
szok tétele; 
a háromszögek, sokszögek, 
körök hasonlóságának 
elégséges feltételei; 
a magasságtétel; 
a befogótétel; 
a Pitagorasz-tétel bizonyítá-
sa befogótétellel; 
hasonló síkidomok területé-
nek és hasonló testek 
térfogatának arányára 
vonatkozó tétel 

 a párhuzamos szelők tételének és 
a tétel megfordításának bizonyí-
tása; 
a párhuzamos szelőszakaszok 
tételének bizonyítása; 
a háromszögek, sokszögek, körök 
hasonlóságai elégséges feltételei-
nek keresése és belátása; 
a magasságtétel bizonyítása; 
a befogótétel bizonyítása; 
a Pitagorasz-tétel bizonyítása 
befogótétellel; 
 
hasonló síkidomok területének és 
hasonló testek térfogatának 
arányára vonatkozó tétel bizonyí-
tása; 
geometriai méretekre vonatkozó 
számítási feladatok megoldása a 
tanult tételek alkalmazásával 

 A párhuzamos szelők 
tételét és megfordítását 
egyszerű feladatokban 
tudja alkalmazni. 
Ismeri és alkalmazni 
tudja a befogótételt és a 
magasságtételt. 
Ismeri a hasonló sík-
idomok ill. testek terüle-
tének ill. térfogatának 
arányát. 

 Bizonyítani tudja 
a párhuzamos szelők 
tételét és a tétel megfor-
dítását, a párhuzamos 
szelőszakaszok tételét, a 
magasságtételt, a befo-
gótételt, a Pitagorasz-
tételt befogótétellel, 
valamint a hasonló 
síkidomok területének és 
hasonló testek térfogatá-
nak arányára vonatkozó 
tételt. Ismeri a három-
szögek, sokszögek, 
körök hasonlóságának 
elégséges feltételeit, és 
be tudja látni, hogy ezek 
a hasonlósági feltételek 
valóban elégségesek. 
A tanult tételeket alkal-
mazni tudja összetett 
feladatmegoldásokban. 

        
IV. KOMBINATORIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉG 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
KOMBINATORIKA, 
VALÓSZÍNŰSÉG 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Kombinatorika  Kombinatorika tanulása     
        
1.1. kombinatorikus feladatok 

(permutációk, kombinációk, 
variációk); 
a faktoriális; 
bizonyítási módszerek: 
skatulya-elv, indirekt mód-
szer 

 permutáció, kombináció és 
variáció segítségével megoldható 
feladatok gyakorlása; 
a faktoriális definiálása, kombina-
torikai értelme és kiszámításának 
gyakorlása; 
bizonyítási módszerek: skatulya-
elv, indirekt módszer megismeré-
se, gyakorlása konkrét példákon 

 Permutáció, variáció, 
kombináció segítségével 
egyszerű kombinatorikai 
feladatokat meg tud 
oldani. Látja a különb-
séget kimondott, példá-
val alátámasztott és 
bebizonyított állítások 
között. 

 Meg tud oldani kombi-
natorikai feladatokat. 
Ismeri a faktoriális 
fogalmát. Ki tudja 
számítani és feladatmeg-
oldásokban alkalmazni 
tudja a faktoriálist. 
Egyszerű kombinatorikai 
állításokat alkalmasan 
megválasztott módszer 
segítségével bizonyítani 
tud. 

        
2. Valószínűség  Valószínűségszámítás     
        
2.1. valószínűségszámítási 

alapfogalmak: 
elemi esemény, valószínű-
ség, 

 az elemi esemény fogalmának 
pontosítása, definiálása; 
a valószínűség fogalmának 
pontosítása, definiálása 
 

 Ismeri az elemi esemény 
és a valószínűség fogal-
mát. 

 Definiálni tudja és érti a 
valószínűségszámítás 
tanult fogalmait. 
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2.2. a valószínűségszámítási 

alapfogalmak felhasználási, 
alkalmazási lehetőségei 

 a valószínűségszámítás alapfo-
galmak felhasználásának, alkal-
mazási lehetőségeinek gyakorolá-
sa 

 A valószínűség nagysá-
gát konkrét feladat 
megoldásában meg tudja 
becsülni. 

 Meg tud oldani egyszerű 
(nyilvánvalóan azonos 
valószínűségű elemi 
eseményekből álló 
eseménytérről szóló) 
valószínűségszámítási 
feladatokat. 

 
V. ÁTFOGÓ MATEMATIKAI 

PROJEKTEK 
 MATEMATIKAI ISMERET-, 

KÉPESSÉG- ÉS MÓDSZER-
SZINTETIZÁLÁS 

    

        
1. Komplex, átfogó projektek  Matematikai ismeret- képesség- 

és módszer-szintetizálás projek-
tekkel 

    

        
1.1 komplex, több matematikai 

részterület alkalmazását 
egyszerre igénylő projektek 

 matematikai ismeret- képesség- 
és módszerszintetizálás komplex, 
több matematikai részterület 
ismereteit igénylő, valós vagy 
elképzelt de valószerű probléma-
helyzeten alapuló projekt elvég-
zésével; 
a komplex problémahelyzet 
problémáinak azonosítása, meg-
fogalmazása, szükség esetén azok 
részproblémákra bontása, a 
részproblémák megoldása célsze-
rűen megválasztott sorrendben; 
a részproblémák megoldásának 
vizsgálata a probléma és a prob-
lémahelyzet szemszögéből; 
retrospektív metakognitív ön-
elemzés, megoldási módszer-
elemzés 

 Képes adott probléma-
helyzetben a problémák 
lényegét felismerni. 
Segítséggel képes pro-
jekteket több korábban 
elsajátított képesség- és 
tudáselem felidézésével 
és alkalmazásával meg-
tervezni és véghezvinni. 
Strukturáló retrospektív 
metakognitív kérdésekre 
válaszolni tud a projekt-
tel kapcsolatban. 

 Önállóan képes komplex 
projekteket szükséges 
ismeretek, módszerek és 
képességek megválasz-
tásával, adatok felkutatá-
sával és szintetizáló 
alkalmazásával megter-
vezni és rugalmasan 
véghezvinni. Képes 
külső strukturáló támo-
gatás nélkül is a megol-
dásról retrospektív 
metakognitív elemzést 
végezni. 

 
 

11. évfolyam  
 

A Matematika tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk hatékonyságát és célsze-
rűségét. Feladatmegoldásaikban használják hatékonyan a képletgyűjteményeket.  Bővüljenek ismereteik a hat-
ványozásról és a trigonometriai műveletekről. Ismerjék meg a logaritmus műveletét, valamint azonosságait. 
Ismerjék meg az elemi exponenciális és logaritmusos függvényeket, azokkapcsolatát, tulajdonságait. Tanuljanak 
meg trigonometrikus, exponenciális és logaritmusos egyenleteket, egyenlőtlenségeket és egyenletrendszereket 
megoldani. Tanuljanak meg koordináta-geometriai ponthalmazokat, alakzatokat és azok egymáshoz való viszo-
nyát algebrai úton leírni, algebrai leírásukból geometriai következtetésre jutni. Ismerjék meg a parabolát. Válja-
nak képessé arra, hogy a geometriában, a függvénytanban és az algebrában tanult ismereteiket szintetizálva 
koordináta-geometriai feladatokat oldjanak meg. Jelentősen bővüljön a vektorokról és az azokkal végzett műve-
letekről alkotott tudásuk. Ismerjék meg és tudják alkalmazni a szinusz- és koszinusztételt. Tanulják meg és tud-
ják alkalmazni a kombinatorika alapjait. Ismerjék meg a valószínűség klasszikus modelljét, a statisztikai minta-
vételezést, fejlődjön sztochasztikus gondolkodási képességük. Ismerjenek meg konkrét bizonyításokat éppúgy, 
mint bizonyítási módszereket, és tanulják meg azokat alkalmazni. Váljanak képessé összetettebb, a matematika 
több területéhez kötődő ismeretek és készségek szintetizálását igénylő kollaboratív projektek tervezésére és 
elvégzésére. Bővüljenek matematikatörténeti ismereteik. Váljon világosabbá számukra a matematika mint mo-
dellező eszköz szerepe más tudományokban és a gyakorlati életben. 
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TEMATIKUS  
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
FORMATÍV ÉRTÉKELÉSI IRÁNYELVEK 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. ALGEBRA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS AZ 
ALGEBRA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Műveletek a valós számhal-

mazban 
 Műveletek végzése a valós szám-

halmazban 
    

        
1.1. a racionális törtkitevőjű 

hatványok 
 a racionális törtkitevőjű hatvány 

értelmezhetőségének vizsgálata, 
definiálása; 
a hatványozás azonosságai törtki-
tevőkre való kiterjeszthetőségé-
nek vizsgálata, belátása, felhasz-
nálása 

 Ismeri a racionális 
törtkitevőjű hatvány 
fogalmát. A hatványozás 
azonosságait egyszerűbb 
feladatokban alkalmazni 
tudja. 

 Belátja és érti a törtkite-
vőjű hatvány adott 
módon való definiálásá-
nak szükségességét. 
Biztonságosan alkal-
mazza a hatványozás 
azonosságait. 

        
1.2. az irracionális kitevőjű 

hatványok 
 az irracionális kitevőjű hatvány 

értelmezése szükségességének 
felismerése; 
az irracionális kitevőjű hatvány 
értelmezése, az értelmezéssel 
definiált valós érték létezésének 
és egyértelműségének belátása 

   Érti az irracionális 
kitevőjű hatvány bizo-
nyításának gondolatme-
netét. 

        
1.3. a logaritmus fogalma  a logaritmus mint kétváltozós 

művelet definiálása 
 Ismeri a logaritmus 

fogalmát és érti szüksé-
gességét. 
A definíciót egyszerűbb 
feladatokban alkalmazni 
tudja. 

 Biztosan alkalmazza a 
logaritmus definícióját. 

 
1.4. a logaritmus azonosságai  szorzat, hányados, gyökös kifeje-

zés logaritmusára vonatkozó 
azonosság kimondása és 
bizonyítása; 
más alapú logaritmusra való 
áttérés azonosságának kimondása 
és bizonyítása; 
a tanult azonosságok felhasználá-
sa feladatmegoldáshoz képlet-
gyűjtemény és zsebszámológép 
segítségével 

 Bizonyítani tudja a 
logaritmus tanult azo-
nosságait, azokat egy-
szerűbb esetekben 
alkalmazni tudja. 

 Ötletet igénylő felada-
tokban is alkalmazni 
tudja a logaritmus tanult 
azonosságait.  

        
1.5. a hatványfogalom kialakulá-

sának és a logaritmustáblá-
zat fejlődésének története 

 a hatványfogalom kialakulásának 
és a logaritmustáblázat fejlődésé-
nek történeti áttekintése olvasott 
szövegből való lényegkiemelő 
jegyzeteléssel és rövid összefog-
laló írott anyag elkészítésével 

   Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
hatványfogalom kialaku-
lásának és a logaritmus-
táblázat fejlődésének 
történetéről. 
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1.6. trigonometrikus azonossá-

gok 
 trigonometrikus azonosságok 

kimondása és bizonyítása (trigo-
nometrikus műveletek közötti 
összefüggésekről és összegeken, 
változók kétszeresén és felén 
végzett trigonometrikus művele-
tekről); 
a tanult azonosságok és más 
trigonometrikus azonosságok 
alkalmazásának gyakorlása 
képletgyűjtemény segítségével 
kifejezések egyszerűsítését vagy 
további azonosságok bizonyítását 
igénylő feladatokban 

 Ismeri és alkalmazni 
tudja a 
tg x = sin x /cos x, 
ctg x = cos x /sin x, 
ctg x = 1/tg x 
azonosságokat. 
Egyszerű trigonometriai 
kifejezés-átalakítási 
feladathoz képletgyűj-
teményben alkalmas 
képletet képes találni és 
azt helyesen alkalmazni 
tudja. 

 Bizonyítani tudja az 
addíciós trigonometriai 
tételeket. Több trigono-
metriai azonosság al-
kalmazását is igénylő 
bizonyítási feladatokat is 
el tud végezni. 

        
2. Egyenletek, egyenlőtlensé-

gek, egyenletrendszerek 
 Egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek megoldása 
    

 
2.1. exponenciális egyenletek  az exponenciális egyenletek 

halmazának definiálása; 
exponenciális egyenletek 
megoldása; 
másodfokú egyenletre visszave-
zethető exponenciális egyenletek 
megoldása 

 Meg tud oldani egyszerű 
exponenciális egyenlete-
ket, ellenőrizni tudja a 
megoldást. 

 Biztosan meg tud oldani 
exponenciális egyenlete-
ket különböző alapok 
esetén is. 

        
2.2. logaritmikus egyenletek  a logaritmikus egyenletek halma-

zának definiálása; 
logaritmikus egyenletek megol-
dása; 
másodfokú egyenletre visszave-
zethető logaritmikus egyenletek 
megoldása 

 Meg tud oldani egyszerű 
logaritmikus egyenlete-
ket, vizsgálni tudja 
értelmezési tartományu-
kat. 

 Biztosan meg tud oldani 
logaritmikus egyenlete-
ket változó vagy külön-
böző alapok esetén is. 

        
2.3. exponenciális és logaritmi-

kus egyenlőtlenségek 
 exponenciális egyenlőtlenségek 

megoldása, algebrai átalakítások-
kal, függvényábrázolással, vagy 
azok kombinált alkalmazásával; 
logaritmikus egyenlőtlenségek 
megoldása algebrai átalakítások-
kal, függvényábrázolással, vagy 
azok kombinált alkalmazásával 

 Meg tud oldani egyszerű 
exponenciális és loga-
ritmikus egyenlőtlensé-
geket, szükség esetén 
függvényábrázolást is 
használva. 

 Meg tud oldani összetet-
tebb exponenciális és 
logaritmikus egyenlőt-
lenségeket. 

        
2.4. exponenciális és logaritmi-

kus egyenletrendszerek 
 a tanult megoldási módszerek 

szintetizáló alkalmazása az 
exponenciális egyenletrendszerek 
megoldásában; 
a tanult megoldási módszerek 
szintetizáló alkalmazása a loga-
ritmikus egyenletrendszerek 
megoldásában 

 Meg tud oldani egyszerű 
exponenciális és loga-
ritmikus egyenletrend-
szereket. 

 Biztosan tud exponen-
ciális és logaritmikus 
egyenletekből akár 
vegyesen felállított 
egyenletrendszereket 
megoldani. 

 
2.5. trigonometrikus egyenletek  azonos szögfüggvényeket tartal-

mazó első és másodfokú trigo-
nometrikus egyenletek megoldá-
sa; 
különböző szögfüggvényeket 
tartalmazó első és másodfokú 
trigonometrikus egyenletek 
megoldása; 
magasabb fokú trigonometrikus 
egyenletek megoldása; 
az addíciós tételek alkalmazásá-
val megoldható trigonometrikus 
egyenletek megoldása 

 Meg tud oldani egyszerű 
trigonometrikus egyenle-
teket. 
 

 Különböző szögfüggvé-
nyeket és addíciós 
összefüggéseket tartal-
mazó egyenleteket 
pontosan meg tud oldani 
és a hibás gyököket ki 
tudja szűrni.  

        

2.6. trigonometrikus egyenlőt-
lenségek 

 különböző szögfüggvényeket 
tartalmazó egyenlőtlenségek 
megoldása; 
a megoldáshalmaz ábrázolása 
számegyenesen 

 Függvény felrajzolásá-
nak segítségével meg tud 
oldani egyszerű trigo-
nometrikus 
egyenlőtlenségeket. 

 Biztosan tud több algeb-
rai átalakítást is igénylő 
trigonometrikus egyen-
lőtlenségeket megoldani. 
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2.7. trigonometrikus egyenlet-
rendszerek 

 a tanult módszerekkel egyszerűbb 
trigonometrikus egyenletrendsze-
rek megoldása 

   Meg tud oldani egyszerű 
kétismeretlenes trigono-
metrikus egyenletrend-
szereket. 

        

2.8. a trigonometrikus egyenle-
tek, egyenletrendszerek 
gyakorlati alkalmazása 

 a földmérésnél használatos 
módszerek megismerése és 
gyakorlása terepen; 
a térképek készítésének történeté-
ről informáló hallott szöveg, 
audiovizuális anyag vagy interak-
tív multimédia anyag feldolgozá-
sa lényegkiemelő jegyzeteléssel; 
 

 A térképkészítés történe-
téről röviden tud beszél-
ni. 

 Világosan érzékeltetni és 
példákon keresztül 
bemutatni tudja a trigo-
nometria szerepét a 
földmérésben és a tér-
képkészítésben. 

 
2.9. egyenletekre és egyenlet-

rendszerekre vezető szöve-
ges feladatok 

 másodfokú, logaritmikus és 
trigonometrikus egyenletekre és 
egyenletrendszerekre vezető 
vegyes szöveges feladatok meg-
oldása, szükség esetén a képlet-
gyűjtemény használatával 

 Egyszerűbb szöveges 
feladatból egyenletet 
vagy egyenletrendszert 
helyesen fel tud írni. 

 Összetettebb szöveges 
feladatból egyenletet 
vagy egyenletrendszert 
helyesen fel tud írni és 
ahhoz ötleteket igénylő 
átalakításokat szüksé-
gessé tevő megoldást tud 
nyújtani. 

        

II. FÜGGVÉNYEK, 
SOROZATOK 

 KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS A 
FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        

1. Függvények  Függvények tanulása     
        

1.1. az exponenciális függvé-
nyek 

 exponenciális függvények defi-
niálása, ábrázolása, jellemzése, 
transzformálása 

 Ábrázolni és jellemezni 
tudja az elemi exponen-
ciális függvényeket 
(egynél nagyobb és a 
nulla és egy közé eső 
alap esetén is). 

 Ábrázolni és jellemezni 
tudja az elemi exponen-
ciális függvényeket és 
transzformáltjaikat. 
Adott exponenciális 
függvényről tulajdonsá-
gokat tud megfogalmazni. 

        

1.2. a logaritmusfüggvények  logaritmusfüggvények ábrázolá-
sa, jellemzése, transzformálása 
az exponenciális és logaritmus-
függvény kapcsolatának vizsgála-
ta 

 Ábrázolni és jellemezni 
tudja az elemi logaritmus-
függvényeket (egynél 
nagyobb és a nulla és egy 
közé eső alap esetén is). 
Tudja, hogy a 
nemnegatív valós szám-
halmazon értelmezett 
elemi exponenciális 
függvények inverzei 
logaritmusfüggvények, 
és érti, hogy miért. 

 Ábrázolni és jellemezni 
tudja az elemi logarit-
musfüggvényeket és 
transzformáltjaikat. 
Adott logaritmusfügg-
vényről tulajdonságokat 
tud megfogalmazni. 

 
2. Sorozatok  Sorozatok tanulása     
        
2.1. számsorozatok tulajdonságai   a sorozat mint függvény definíci-

ójának fölidézése; 
számsorozatok megadása rekur-
zív és nem rekurzív képzési 
szabállyal; 
sorozatok ábrázolása számegye-
nesen és derékszögű koordináta-
rendszerben, jellemzésük (mono-
tonitás, korlátosság) 

 Tudja a sorozat definí-
cióját és ábra segítségé-
vel felismeri számsoro-
zatok monotonitását és 
korlátosságát. 

  
Számsorozatokat jelle-
mezni tud és megállapí-
tásait definíciókból 
levezetve igazolni tudja.. 
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2.2. számtani sorozatok  a számtani sorozat definíciójának 

fölidézése, tulajdonságainak 
megállapítása és igazolása; 
a számtani sorozat n-edik elemé-
nek kiszámítására vonatkozó 
képletnek és bizonyításának 
fölidézése, a képlet alkalmazása 
feladatmegoldásokban; 
a számtani sorozat első n eleme 
összegére vonatkozó képletnek a 
fölidézése és bizonyítása, a képlet 
alkalmazása feladatmegoldások-
ban; olyan feladatok megoldása, 
melyek a számtani sorozatokról 
szerzett tudásnak a matematika 
más területeiről származó tudás-
sal való szintetizálását kívánják 
meg 

 Tudja a számtani sorozat 
definícióját, n-edik 
elemének és az első n 
eleme összegének ki-
számítási módját. 
Meg tud oldani egyszerű 
feladatokat a számtani 
sorozatokról. 

 Bizonyítani tudja a 
számtani sorozatra 
vonatkozó tételeket. 
A számtani sorozatokról 
tanultakat összetettebb 
feladatokban alkalmazni 
tudja. 

        
2.3. a mértani sorozat; 

kamatos kamat 
 a mértani sorozat definíciójának 

fölidézése, tulajdonságainak 
megállapítása és igazolása; 
a mértani sorozat n-edik elemé-
nek kiszámítására vonatkozó 
képletnek és igazolásának fölidé-
zése, a képlet alkalmazása fel-
adatmegoldásokban; 
a mértani sorozat első n eleme 
összegének kiszámítására vonat-
kozó képletnek a fölidézése és 
bizonyítása, a képlet alkalmazása 
feladatmegoldásokban; olyan 
feladatok megoldása, melyek a 
mértani sorozatokról szerzett 
tudásnak a matematika más 
területeiről származó tudással 
való szintetizálását kívánják meg; 
mértani sorozatra vonatkozó 
ismeretek alkalmazása kamatos 
kamatról szóló gyakorlati felada-
tokban 

 Tudja a mértani sorozat 
definícióját, n-edik 
elemének és az első n 
elem összegének kiszá-
mítási módját. 
Meg tud oldani egyszerű 
feladatokat a mértani 
sorozatokról és a kama-
tos kamatról. 

 Bizonyítani tudja a 
mértani sorozatra vonat-
kozó tételeket. 
A mértani sorozatokról 
és a kamatos kamatról 
tanultakat összetettebb 
feladatokban alkalmazni 
tudja. 

        
2.4. a mértani sor  a mértani sor definiálása; 

konkrét végtelen mértani sor 
összegének kiszámítása szemléle-
tes okoskodással; 
általános végtelen mértani sor 
összegének kiszámítására vonat-
kozó képlet megismerése; 
beszélgetés a végtelen összeg 
végességéről; 
végtelen mértani sorra vonatkozó 
egyszerűbb feladatok megoldásá-
nak gyakorlása 

   Ismeri a mértani sor 
fogalmát, meg tud oldani 
végtelen mértani sorra 
vonatkozó egyszerűbb 
feladatokat. 

        
2.5. a sorozatok megismerésének 

története 
 a sorozatok megismerésének 

történeti áttekintése olvasott 
szövegből való lényegkiemelő 
jegyzeteléssel és rövid összefog-
laló írott anyag elkészítésével 

 A sorozatok megismeré-
sének történetét röviden 
vázolni tudja. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
sorozatok megismerésé-
nek történetéről. 

        
III. KOORDINÁTA-

GEOMETRIA 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
KOORDINÁTA-GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 
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1. A vektorok   A vektorok tanulása     
        
1.1. a vektorok tulajdonságai  a helyvektor fogalmának felidé-

zése, a bázisvektor fogalmának 
megismerése; 
vektorok összegéről, különbségé-
ről, skalárral való szorzatáról és 
azok derékszögű koordinátáiról 
korábban tanultak felidézése; 
vektorkoordináták definiálása, a 
Descartes-koordinátákkal való 
azonosságuk belátása egymással 
derékszöget bezáró, egység 
hosszú bázisvektorok esetén; 
a vektorok összegéről, különbsé-
géről és skalárral való szorzásáról 
felidézett ismeretek általánosítása 
és az általánosítás jogosságának 
belátása tetszőleges bázisvekto-
rokkal előállított vektorkoordiná-
ták esetére;; 
vektor hosszának kiszámítása 
vektorkoordinátáiból; 
az újonnan tanult és a felidézett 
ismeretek és fogalmak alkalmazá-
sa feladatmegoldásokban 

 Tud vektorkoordináták 
segítségével műveleteket 
végezni. 

 Bizonyítani tudja a 
vektorkoordináták 
segítségével a művelete-
ket, azokat alkalmazni 
tudja feladatokban. 

        
1.2. szakasz osztópontjának 

vektorkoordinátái 
 szakaszok felezőpontjának, 

harmadolópontjának, adott ará-
nyú osztópontjának, háromszögek 
súlypontjának vektor-koordinátáit 
megadó általános képletek meg-
határozása, igazolása, és feladat-
megoldásban történő alkalmazása 

 Ki tudja számolni adott 
szakaszok felezőpontjá-
nak, 
harmadolópontjának és 
adott háromszögek 
súlypontjának vektor-
koordinátáit. 

 Bizonyítani tudja a 
szakaszok adott arányú 
osztópontja és a három-
szögek súlypontja vek-
torkoordinátáinak ki-
számítására vonatkozó 
általános képletet. 
Összetett, a tanult képle-
tek alkalmazását megkí-
vánó feladatokat meg 
tud oldani. 

        
2. Az egyenes  Az egyenes tanulása     
        
2.1. az egyenes egyenlete  az egyenes irányvektorának 

definiálása; 
koordinátáival adott ponton 
áthaladó, adott irányvektorú 
egyenes egyenletének felírása; 
az egyenes normálvektorának 
definiálása; 
koordinátáival adott ponton 
áthaladó, adott normálvektorú 
egyenes egyenletének felírása; 
két adott ponton áthaladó egyenes 
egyenletének felírása; 
egyenesek irányszögének és 
meredekségének (azaz iránytan-
gensének) definiálása; 
az egyenesek meredekségének 
(iránytangensének) és irányvekto-
ruk és normálvektoruk koordiná-
tái kapcsolatának vizsgálata; 
koordinátáival adott ponton 
áthaladó, adott meredekségű 
egyenes egyenletének felírása 

 Ismeri az irányvektor, 
normálvektor, iránytan-
gens, meredekség fo-
galmát. 
Ezek segítségével fel 
tudja írni az egyenes 
egyenletét. 

 Meg tud oldani összetett, 
több lépést igénylő, az 
egyenesek tárgykörébe 
tartozó koordináta-
geometriai feladatokat. 
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2.2. az egyenesek kölcsönös 

helyzete 
 egyenesek párhuzamossága 

koordináta-geometriai feltéte-
lének vizsgálata, megállapítása; 
egyenesek merőlegessége koordi-
náta-geometriai feltételének 
vizsgálata, megállapítása; 
egyenesek metszéspontjainak 
meghatározása; 
egyenesek kölcsönös helyzetére 
vonatkozó feladatok megoldása 
derékszögű koordináta-
rendszerben  

 Felismeri két, egyenleté-
vel megadott egyenes 
párhuzamos vagy merő-
leges mivoltát. 
Ki tudja számítani két 
egyenes metszéspontját. 

 Tud egyenlettel adott 
egyeneshez vele párhu-
zamos vagy rá merőleges 
egyenest felírni. 
Pontosan ismeri az 
egyenesek kölcsönös 
helyzetének szükséges és 
elégséges feltételeit. 

        
3. A kör  A kör tanulása     
        
3.1. a kör egyenlete  origó középpontú, adott sugarú 

kör pontjainak koordinátáiról 
adható szükséges és elégséges 
feltétel meghatározása; 
tetszőleges kör egyenletének 
meghatározása a középpont és a 
sugár mint paraméterek ismereté-
ben; 
egyenletével megadott körön 
belül és kívül elhelyezkedő 
pontok koordinátáiról adható 
szükséges és elégséges feltétel 
meghatározása 

 Fel tudja írni a kör 
egyenletét. 

 Bizonyítani tudja a kör 
paraméteres egyenleté-
nek helyességét. 
Kétismeretlenes másod-
fokú egyenletből követ-
keztetni tud annak a 
körnek az origójára és 
sugarára, amely pontjai-
nak koordinátái az 
egyenletet kielégítik. 
Meg tudja adni és iga-
zolni tudja annak (az 
ilyen egyenletek együtt-
hatóira vonatkozó) 
szükséges és elégséges 
feltételét, hogy ilyen kör 
létezzen. 

        
3.2. a kör és egyenes kölcsönös 

helyzete 
 egyenleteivel megadott kör és 

egyenes metszéspontjai számának 
meghatározása; 
egyenletével megadott kör adott 
pontból húzott érintője egyenle-
tének meghatározása 

 Ismeri egyenleteivel 
adott kör és a egyenes 
kölcsönös helyzete 
meghatározásának 
módszerét. 

 Fel tudja írni egyenleté-
vel adott körhöz  az 
adott pontból húzott 
metsző, érintő, és vele 
közös ponttal nem 
rendelkező egyenesek 
egyenletét paraméteres 
alakban. 

        
3.3. két kör kölcsönös helyzete  egyenleteikkel adott körök met-

széspontjai számának meghatáro-
zása; 
egyenletével adott körökhöz 
húzott külső és belső érintő körök 
meghatározása 

 Meg tudja határozni két, 
egyeletével adott kör 
kölcsönös helyzetét. 

 Meg tud oldani összetett 
koordináta-geometriai 
feladatokat az egyenesek 
és körök témaköréből. 

        
4. Kúpszeletek  Kúpszeletek tanulása     
        
4.1. a parabola egyenlete; 

parabola és egyenes kölcsö-
nös helyzete 

 a parabolának mint adott tulaj-
donságú ponthalmaznak, vala-
mint vezéregyenesének, tenge-
lyének és tengelypontjának 
definiálása; 
a parabola tengelyponti egyenle-
tének paraméteres felírása azokra 
az esetekre, amikor vezéregyene-
se az x tengellyel párhuzamos és 
a tengelypont koordinátáival 
adott; 
a parabolák és másodfokú függ-
vények képei kapcsolatának 
vizsgálata a koordináta-
rendszerben; 
egyenleteikkel megadott parabola 
és egyenes kölcsönös helyzetének 
vizsgálata 

 Tudja az x tengellyel 
párhuzamos vezéregye-
nesű parabola egyenletét 
és érti a másodfokú 
függvénnyel való kap-
csolatát. 

 Bizonyítani tudja az x 
tengellyel párhuzamos 
vezéregyenesű parabola 
egyenletének helyessé-
gét. Meg tudja határozni 
egyenleteikkel adott 
parabola és egyenes 
kölcsönös helyzetét. 
Meg tud oldani 
többfeltételes, parabolára 
vonatkozó feladatokat. 
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5. Ponthalmazok  Ponthalmazok jellemzésének 

tanulása 
    

        

5.1. ponthalmazok a 
koordinátasíkon 

 kétismeretlenes egyenleteket, 
egyenlőtlenségeket, 
egyenletrendszereket, 
egyenlőtlenségrendszereket 
kielégítő számpárokkal mint 
koordinátákkal megadott pontok 
mértani helyének keresése 

 Egyszerű, egyenletekkel 
vagy 
egyenlőtlenségekkel 
megadott koordinátájú 
pontok halmazát 
jellemezni tud a 
koordinátasíkon. 

 Összetettebb, 
egyenletekkel, 
egyenlőtlenségekkel, 
egyenletrendszekkel és 
egyenlőtlenségrendszere
kkel megadott 
koordinátájú pontok 
halmazát ábrázolni tudja 
a koordinátasíkon. 

        

IV. GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        

1. Síkgeometria  A síkgeometria tanulása     
        

1.1. vektorokra vonatkozó 
műveletek 

 vektorok skaláris szorzatának 
definiálása; 
vektorok vektorális szorzatának 
definiálása; 
vektorok skaláris és vektorális 
szorzatával kapcsolatos feladatok 
megoldásának gyakorlása; 
a fizikában tanult 
vektormennyiségek szorzatának 
kiszámítása fizikai 
feladatmegoldás részeként 

 Ismeri a skaláris szorzat 
fogalmát. Vektorok 
skaláris és vektorális 
szorzatával kapcsolatos 
feladatokat meg tud 
oldani. 

 Tudja alkalmazni a 
skaláris és vektoriális 
szorzatról tanultakat más 
tudományterület 
tárgykörébe tartozó 
feladatokban is. 

        

1.2. összefüggések az általános 
háromszög oldalai és szögei 
között: szinusz- és 
koszinusztétel 

 a szinusztétel kimondása és 
bizonyítása; 
a koszinusztétel kimondása és 
bizonyítása; 
a szinusz és koszinusztételre 
vonatkozó feladatok 
megoldásának gyakorlása; 
a szinusz- és koszinusztétel 
alkalmazása tetszőleges 
sokszögeken; 
szögfüggvények általánosításával 
megoldható feladatok gyakorlása 

 Ismeri a szinusz és 
koszinusztétel 
bizonyítását és 
segítségükkel egy-két 
lépésből álló feladatokat 
meg tud oldani. 

 Meg tud oldani több 
feltételes, összetett, 
szögek és oldalhosszak 
összefüggéseinek 
felhasználását 
igénylőgeometriai 
feladatokat. 

        

        
V. KOMBINATORIKA, 

LOGIKA 
 KOMBINATORIKAI, ÉS 

LOGIKAI KÉPESSÉG-ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS 

    

        
1. Kombinatorika  A kombinatorika tanulása     
        
1.1. a Pascal-háromszög; 

az 







k
n

; 

a binomiális tétel 

 a Pascal-háromszög megismerése;

az 







k
n

 értelmezése a Pascal-

háromszöggel; 
a binomiális tétel kimondása, 
bizonyítása és alkalmazása; 
 

 Fel tudja használni a 
függvénytáblázat 
segítségével a binomiális 
tételt a feladatok 
megoldása során. 

 Tudja bizonyítani és 
alkalmazni a binomiális 
tételt a feladatok 
megoldása során. 

        
1.2. gráfelmélet  gráfelméleti alapfogalmak 

megismerése (pont, él, fok, út, 
kör); 
egyszerű gráfelméleti feladatok 
megoldása; 
a gráfelmélet néhány gyakorlati 
alkalmazásának megismerése; 

   Ismer néhány 
gráfelméleti 
alapfogalmat és meg tud 
oldani egyszerű 
gráfelméleti feladatokat. 
Ismeri a gráfelmélet 
alkalmazását néhány 
gyakorlati probléma 
megoldására. 
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1.3. releváns matematikatörténe-

ti érdekességek 
 releváns matematikatörténeti 

érdekességek tanulása célzott 
könyvtári kereséssel (adott részte-
rületre koncentrálva) és kiselő-
adás tartásával, hallgatásával 

 Fel tud idézni két-három 
releváns matematikatör-
téneti érdekességet. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a matematikatörté-
net releváns 
érdekességeiről a 
tanultak alapján. 

 
1.4. néhány bizonyítási eljárás  a teljes indukciós bizonyítás 

megismerése, alkalmazása felada-
tok megoldásában; 
a logikai szita módszerének 
implicit megismerése konkrét 
feladatok megoldásával; 
a skatulya-elv alkalmazása fel-
adatmegoldásokban 

   Felismeri a teljes induk-
ciós bizonyítás alkalma-
zási lehetőségét és azt 
végre tudja hajtani. 

        
VI. VALÓSZÍNŰSÉG, 

STATISZTIKA 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
VALÓSZÍNŰSÉG, 
STATISZTIKA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Valószínűség, statisztika  Valószínűségszámítás, statisztika 

tanulása 
    

        
1.1.  

relatív gyakoriság; 
a valószínűség klasszikus 
modellje; 
valószínűségi eloszlások; 
műveletek eseményekkel; 
statisztikai mintavételek 

 a relatív gyakoriságról és a 
valószínűségről, annak klasszikus 
modelljéről tanultak felidézése, 
pontosítása, tisztázása; 
műveletek végzése események-
kel: “és”, “vagy”, “nem” haszná-
lata, műveletekkel megadott 
esemény valószínűségének 
vizsgálata független és nem 
független eredeti események 
valószínűségének függvényében; 
néhány konkrét valószínűségi 
eloszlás vizsgálata; 
egyszerű valószínűségszámítási 
problémák megoldása;statisztikai 
mintavételezés fogalmának 
megismerése 
számítógép alkalmazása véletlen 
jelenségek modellezésére, statisz-
tikai adatok elemzésére, feldolgo-
zására, szemléltetésé-
re;mindennapi statisztikai prob-
lémák értelmezése, statisztikai 
zsebkönyvek, napi sajtó adatai-
nak elemzése 

 Ismeri a szemléletes 
kapcsolatot a relatív 
gyakoriság és a valószí-
nűség között. 
Egyszerű valószínűségi 
feladatokat meg tud 
oldani. 

 Ismeri és érti a valószí-
nűség klasszikus modell-
jét. 
Eseményekkel tud 
műveleteket végezni, 
összetettebb valószínű-
ségi feladatokat is meg 
tud oldani. 
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VII. ÁTFOGÓ MATEMATIKAI 

PROJEKTEK 
 MATEMATIKAI ISMERET-, 

KÉPESSÉG ÉS MÓDSZER-
SZINTETIZÁLÁS 

    

        
1. Komplex, átfogó projektek  Matematikai ismeret- képesség- 

és módszer-szintetizálás projek-
tekkel 

    

 
1.1 komplex, több matematikai 

részterület alkalmazását 
egyszerre igénylő projektek 

 matematikai ismeret- képesség- és 
módszerszintetizálás komplex, több 
matematikai részterület eddig szerzett 
ismereteit és új ismeretek megszerzé-
sét egyaránt igénylő, valós vagy 
elképzelt problémahelyzeten alapuló 
kollaboratív projekt elvégzésével; 
a komplex problémahelyzet problémá-
inak azonosítása, megfogalmazása, 
szükség esetén azok részproblémákra 
bontása, a részproblémák megoldásá-
nak megtervezése célszerűen megvá-
lasztott, közösen megvitatott és 
írásban, jelekkel rögzített folyamat-
tervvel és munkamegosztásban; 
a részproblémák megoldása, a megol-
dásuk eredményének megvitatása, 
vizsgálata a probléma és az eredeti 
problémahelyzet szemszögéből; 
metakognitív elemzés, megoldási 
módszerelemzés 

 Képes adott problémahely-
zetben a problémák lénye-
gét felismerni. Képes 
projekteket több korábban 
elsajátított képesség- és 
tudáselem felidézésével és 
alkalmazásával, másokkal 
együttműködve véghezvin-
ni. 
Képes esetleges rá osztott 
részprobléma megoldását 
véghezvinni, annak helyét 
és szerepét az eredeti 
problémában látni. 
Képes a retrospektív 
metakognitív önelemzésre 
külső strukturálás nélkül is 
a projekttel kapcsolatban. 

 Önállóan képes komplex 
projekteket szükséges 
ismeretek, módszerek 
(részben számítógépes) 
felkutatásával; a szerzett 
ismeretek és adatok vala-
mint képességek szintetizáló 
alkalmazásával véghezvin-
ni, ennek részeként saját és 
mások munkáját megtervez-
ni és irányítani. 
Képes saját és mások 
projektvégzési folyamatairól 
a projekt menete közben, 
vagy utólag metakognitív 
elemzést végezni és azt 
felhasználni a saját tevé-
kenységében és másoknak 
szóló tanácsadásában. 
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12. évfolyam 
 

A Matematika tanulásának a céljai a 12. évfolyamon 
 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk hatékonyságát és célsze-
rűségét. Váljanak képessé fejlett metakognitív és stratégiai gondolkodásra. Tovább fejlődjön tudásrendszerező 
és összefüggésfelismerő-asszociációs képességük. Értsék meg a matematikai elméletek axiomatikus megalapo-
zásának lényegét, szükségességét; ismerjenek meg egy axiómarendszert. Korábban szerzett ismereteiket és ké-
pességeiket stabilizálják, váljanak számukra világossabbá azok összefüggései azok alkalmazhatóságának lehető-
ségei. Fejlődjön az ismeretek és képességek felhasználásában tárgyiasuló kreativitásuk. Váljanak képessé össze-
tettebb, több szakaszból álló bizonyítások kitalálására és a logika szabályait követő prezentációjukra. Ismerjék 
meg a térgeometria egyes fontos alakzathalmazait, alakzattípusok felszínének és térfogatának kiszámítási mód-
ját. Fejlődjön térbeli intelligenciájuk. Ismerjenek meg újabb logikai műveleteket. Váljanak képessé egyszerűbb 
algebrai kifejezések szélsőértékeinek meghatározására és igazolására. Ismerjék meg a végtelen szakaszos tizedes 
törteket.  
 

  
TEMATIKUS  
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
FORMATÍV ÉRTÉKELÉSI IRÁNYELVEK 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Síkgeometria  A síkgeometria tanulása     
        
1.1. síkidomok kerülete és 

területe 
 kerület- és területszámítással 

kapcsolatos feladatok megoldásaa 
kör kerület- és terület-
meghatározásának történeti 
áttekintése előadás alapján lé-
nyegkiemelő jegyzeteléssel 

 Egyes speciális síkidom-
ok kerületét és területét 
ki tudja számítani. 

 Összetett feladatokban 
alkalmazni tudja a 
kerület és területszámí-
tással kapcsolatban 
tanultakat. 

        
1.2. tetszőleges függvénygörbe 

"alatti" terület 
 a derékszögű koordináta-

rendszerben ábrázolt függvény-
görbéje "alatti" terület meghatá-
rozása közelítő módszerrel 
 

   Érti a görbe alatti terület 
meghatározásának 
módszerét. 
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2. Térgeometria  A térgeometria tanulása     
        
2.1. hengerszerű testek fogalma; 

felszíne és térfogata 
 a kocka, téglatest, egyenes hasáb, 

és az egyenes körhenger felszíné-
re és térfogatára vonatkozó képlet 
felidézése; 
a hengerszerű testek fogalmának 
definiálása; 
annak felismerése, hogy a kocka, 
téglatest, egyenes hasáb, és az 
egyenes körhenger is hengerszerű 
test; 
példák keresése hengerszerű 
testekre, csoportosításuk, elneve-
zéseik; 
a Cavalieri -elv megismerése, 
alkalmazása általános hengersze-
rű test térfogata kiszámítási 
képletének meghatározására; 
felszín- és térfogatszámolási 
feladatok megoldása 

 Megfelelő adatok birto-
kában ki tudja számítani 
a kocka, a téglatest, a 
hasáb, az egyenes kör-
henger és az egyenes 
hasáb felszínét és térfo-
gatát. Ismeri, érti, és 
testek osztályozásában 
alkalmazni tudja a 
hengerszerű testek 
fogalmát. 

 Ismeri és alkalmazni 
tudja a Cavalieri-elvet. 
Meg tud oldani összetett, 
hengerszerű testek 
felszín- és térfogatszámí-
tásával kapcsolatos 
feladatokat. 

        
2.2. kúpszerű testek fogalma; 

felszíne és térfogata 
 a kúpszerű testek fogalmának 

definiálása; 
példák keresése kúpszerű testek-
re, az egyenes körkúp és a gúla 
kúpszerű testek körébe tartozásá-
nak felismerése, az azokról 
korábban szerzett ismeretek 
(felszín- és térfogatképlet) felidé-
zése; 
általános kúpszerű testek térfoga-
tának kiszámítására vonatkozó 
képlet megismerése 

 Ki tudja számítani a gúla 
és az egyenes körkúp 
felszínét és térfogatát. 
Ismeri, érti, és testek 
osztályozásában alkal-
mazni tudja a kúpszerű 
testek fogalmát. 

 Meg tud oldani összetett, 
kúpszerű testek felszíné-
vel és térfogatával 
kapcsolatos feladatokat. 

        
2.3. csonkagúla, csonkakúp 

fogalmának szokásos értel-
mezése, felszínük és térfo-
gatuk 

 a csonkakúp és a csonkagúla 
szokásos értelmezésének (mint 
egyenes körkúpból illetve sok-
szög alapú gúlából alappal párhu-
zamos síkkal metszve eredeztetett 
testnek) a megismerése; 
a csonkagúla és a csonkakúp 
felszínének és térfogatának 
kiszámítására vonatkozó képlet 
megismerése 

 Ki tudja számítani a 
csonkagúla és a 
csonkakúp felszínét és 
térfogatát. 

 Bizonyítani tudja a 
csonkagúla és 
csonkakúp 
térfogatképletét le tudja 
vezetni a gúla ill. az 
egyenes körkúp 
képletéből. Meg tud 
oldani csonkakúp és 
csonkagúla felszínére és 
térfogatára vonatkozó 
összetett feladatokat.         

2.4. testek kölcsönös helyzete  egymásra illeszkedő, egymást 
átható testek helyzetének vizsgá-
lata; 
egymást átható testekből pont-
halmaz-únióval vagy ponthalmaz-
különbséggel eredeztethető testek 
felszínének és térfogatának 
kiszámítása elsősorban a minden-
napi életből vett példákon 

 Egymást átható egysze-
rűbb szabályos testek 
esetében el tud készíteni 
célszerű, az elemzést 
segítő síkmetszeteket és 
meg tud oldani egyszerű 
térfogatszámítási felada-
tokat. 

 Testek áthatásáról szóló 
összetettebb, fejlett 
térbeli intelligenciát 
igénylő feladatokat is 
meg tud oldani.. 

        
II. KOMBINATORIKA, 

LOGIKA 
 KOMBINATORIKAI ÉS 

LOGIKAI KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS 
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1. Logika  A logika tanulása     
        
1.1. logikai műveletek  a diszjunkció, konjunkció, negá-

ció, implikáció, ekvivalencia 
fogalmának megismerése, a 
negáció fogalmának felidézése, 
értéktáblázatuk elkészítése; 
logikai feladatok megoldása 

 Egyszerű értéktáblázato-
kat tud készíteni. 

 Összetett logikai kifeje-
zések értéktáblázatát el 
tudja készíteni. Logikai 
kifejezések átalakítását 
el tudja végezni. 

        
III. RENDSZEREZŐ 

ISMÉTLÉS 
 KÉPESSÉGERŐSÍTŐ, 

TUDÁSSZILÁRDÍTÓ ÉS 
TUDÁSRENDSZEREZŐ 
TEVÉKENYSÉGEK 

    

        
1. Halmazok, logika  A halmazok, logika témaköreihez 

kapcsolható tudás és képességek 
fejlesztése és megerősítése 

    

        
1.1. az alapfogalmak, definíciók, 

tételek 
 adott tulajdonságú halmazok 

keresése, rendezése, jellemzése; 
műveletek végzése halmazokkal; 
bizonyítási eljárások gyakorlása; 
adott tulajdonságú ponthalmazok 
keresése, jellemzése 

 Pontosan ismeri a hal-
mazelméleti alapfogal-
makat. 

 Vegyes feladatok meg-
oldásában is alkalmazni 
tudja a halmazokról 
tanultakat. 

 
1.2. logika  a konjunkció, diszjunkció, negá-

ció, implikáció és az 
ekvivalenciadefinícióinak felidé-
zése, értéktáblázatuk elkészítése; 
bizonyítási feladatok végzése az 
értéktáblázatok segítségével; 
a logikai műveletek felhasználása 
a matematika más területein; 
a matematikai logika szerepének 
vizsgálata más tantárgyakban; 
vegyes logikai feladatsorok 
megoldása 

 Pontosan ismeri a mate-
matikai logika alapfo-
galmait, egyszerű logikai 
feladatokat meg tud 
oldani. 

 Képes a matematikai 
logika szabályainak 
megfelelő gondolatme-
net megalkotására és 
prezentációjára mind 
tisztán matematikai, 
mind más tudományterü-
letekhez tartozó felada-
tok megoldásában. 

        
2. Algebra, számelmélet  Az algebrához és a számelmélet-

hez kapcsolható tudás és képes-
ségek fejlesztése és megerősítése 

    

        
2.1. műveletek a számhalmazok-

ban 
 az N, Z, Q, Q*, R számhalmazok 

halmazelméleti rendszerezése, 
megbeszélés algebrai meghatáro-
zottságukról, algebrai kifejezések 
univerzialitásáról, algebrai műve-
letek értelmezé-sének és szabá-
lyainak bővebb halmazokra való 
kiterjeszthetőségéről, ennek 
jelentőségéről; 
műveletek végzése racionális 
kifejezésekkel; 
műveletek végzése irracionális 
kifejezésekkel; 
számrendszerek alkalmazhatósá-
gának elemzése 

 Biztosan eligazodik a 
számhalmazokban, és 
pontosan végzi a műve-
leteket. 

 Ismeri és alkalmazni 
tudja a számhalmazok és 
műveletek tulajdonsá-
gait. 
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2.2. egyenletek, egyenlőtlensé-

gek, egyenletredszerek 
 az első- és másodfokú, exponen-

ciális, logaritmikus, abszolút-
értékes és irracionális egyenletek, 
egyenlőtlenségek, egyenlet-
redszerek definiálása és megol-
dása; 
ilyen egyenletekre, egyenlőt-
lenségekre és egyenletrendszerek-
re vezető szöveges feladatok 
megoldása; 
az egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletredszerek megoldásánál 
többféle megoldási út keresése, 
saját és mások megoldási útjainak 
kritikai összehasonlítása, elemzé-
se többféle szemszögből, az 
elemzésből stratégiai következte-
tések levonása 

 Tudja az egyszerűbb 
egyenletek szabályszerű 
megoldási módszereit 
ésszerűen alkalmazni, az 
értelmezési tartományt 
megvizsgálni és  a 
megoldás helyességét 
ellenőrizni. 
Tud szöveges feladatból 
megfelelő egyenletet, 
egyenlőtlenséget, vagy 
egyenletrendszert alkot-
ni. 

 Összetett, divergens 
gondolkodásról árulkodó 
ötletet igénylő egyenlet, 
egyenlőtlenség, egyen-
letrendszer vagy azokra 
vezető szöveges feladat 
megoldására is képes. 

        
2.3. számelmélet  számelméleti alapfogalmak definíció-

jának felidézése; 
osztó, többszörös meghatározása; 
a legnagyobb közös osztó keresése, 
felhasználása (pl. algebrai törtek 
egyszerűsítése); 
a legkisebb közös többszörös keresé-
se, felhasználása (pl. algebrai törek 
közös nevezőre való hozása); 
oszthatósági állítások bizonyítását 
igénylő feladatok megoldása; 
a teljes indukció módszerének gyakor-
lása számelméleti bizonyítást igénylő 
feladatokban; 
az indirekt bizonyítás módszerének 
alkalmazása a számelméletben; 
bizonyításban szükség esetén köztes 
állítások (lemmák) felállítása és 
bizonyítása; 
vegyes számelméleti feladatsorok 
megoldása 

 Ismeri a számelmélet 
alapvető fogalmait és az 
egyszerűbbszámelméleti 
feladatokban azokat 
alkalmazni tudja. Egy-
szerűbb oszthatósági 
állításokat bizonyítani 
tud. 

 Köztes állítások 
(lemmák) felállítását is 
igénylő számelméleti 
bizonyítási feladatokat is 
meg tud oldani. 

 
3. Függvények, sorozatok  Függvények, sorozatok témaköre-

ihez kapcsolható tudás és képes-
ségek fejlesztése és megerősítése 
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3.1. függvények  a függvény definíciójának 

felidézése; 
függvények jellemző 
tulajdonságainak (monotonitás, 
szélsőérték, zérushely, paritás, 
korlátosság) definíció szerinti 
számbavétele; függvénypéldák 
keresése adott jellemző 
tulajdonságra és azok 
kombinációira, a jellemző 
tulajdonságok bizonyítása; 
a tanult elemi függvények 
definícióinak felidézése,  
ábrázolásuk, jellemzésük; 
néhány nem elemi függvény 
meghatározása, ábrázolásuk, 
jellemzésük;  
a függvények ábrázolása 
transzformációval; 
a transzformált függvény 
jellemzése és az eredeti függvény 
jellemzőivel való 
összehasonlítása a transzformáció 
fényében; 
egyenletek, egyenlőtlenségek 
megoldása függvények 
ábrázolása segítségével; 
algebrai kifejezések szélsőérté-
keinek meghatározása; 
 
 

 Ábrázolni és jellemezni 
tudja az 
alapfüggvényeket és 
tudását egyenletek, 
egyenlőtlenségek 
megoldása során 
hasznosítani tudja. 

 Függvénytani tudását 
alkalmazni tudja, 
paraméteres kifejezések 
szélsőértékeinek 
megállapításához. 

        
3.2. sorozatok  sorozatok definíciójának, a 

számtani és mértani sorozat 
definícióinak felidézése; 
a számtani és a mértani sorozatra 
vonatkozó tételek segítségével 
megoldható feladatok gyakorlása 

 Egyszerű számtani vagy 
mértani sorozattal 
kapcsolatos feladatot 
meg tud oldani. 

 Algebrai és geometriai 
összefüggések 
ismeretének és 
sorozatokra vonatkozó 
ismereteknek a 
szintetizálását igénylő 
feladatokat meg tud 
oldani. 

        
3.3. mértani sor  végtelen szakaszos tizedes törtek 

felírása két egész szám 
hányadosaként; 
a mértani sor geometriai 
alkalmazásának gyakorlása 

   Alkalmazni tudja a 
mértani sor fogalmát 
feladatok megoldásában. 

        
4. Geometria  A geometriához kapcsolható 

tudás és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
4.1. térelemek, ponthalmazok  térelemek (pont, egyenes, sík) 

kölcsönös helyzetének vizsgálata; 
térelemek hajlásszöge 
definícióinak felidézése, 
vizsgálata; 
térelemek távolsága definícióinak 
felidézése, távolságok 
megállapítása konkrét esetekben; 
adott tulajdonságú ponthalmazok 
keresése; 
nevezetes alakzatok 
(ponthalmazok) definícióinak 
felidézése (pl. szakaszfelező 
merőleges, szögfelező egyenes, 
kör, gömb, parabola, stb.), a 
tanult definíciók felidézése 
mellett új, az eredetikkel 
ekvivalens alakzat-definíciók 
kitalálása, az ekvivalencia 
bizonyítása 

 Ismeri a térelemek 
fogalmát és kölcsönös 
helyzetüket. Képes egy-
két feltétel esetén adott 
tulajdonságú pontok 
halmazát megkeresni. 

 Biztosan használja a 
térelemeket és a 
nevezetes 
ponthalmazokat a 
feladatok megoldása 
során. Adott alakzat-
definícióhoz vele 
ekvivalens definíciót tud 
alkotni, s az 
ekvivalenciát igazolni is 
tudja. 
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4.2. síkgeometria  a síkgeometria axiomatikus 

megalapozásának szükségessége, 
egy lehetősége, az axiómarend-
szerből közvetlenül levezethető 
néhány állítás bizonyítása; 
Euklidész szerepének megismeré-
se a geometriában; 
a sokszögek csoportosítása adott 
szempontok szerint; 
 a körhöz kapcsolódó geometriai 
alakzatok definícióinak felidézé-
se; 
a szögmérés fajtáinak alkalmazá-
sa, egymással való kapcsolatuk 
vizsgálata; 
a látószöggel, a kerületi és a 
középponti szögekkel kapcsolatos 
feladatok megoldása; 
a kör és a sokszögek kapcsolatá-
nak vizsgálata; 
szerkesztési, bizonyítási, számítá-
si feladatok megoldása (kerület, 
terület, Pitagorasz tételének 
alkalmazása, a számtani és mér-
tani közép közötti kapcsolat 
felhasználása, stb.), többféle 
megoldási út keresése, saját és 
mások megoldási útjainak kritikai 
összehasonlítása, elemzése 
többféle szemszögből, az elem-
zésből stratégiai következtetések 
levonása 

 Sejti az axiómarendsze-
rek lényegét és szerepét. 
Különféle szempontok 
szerint ismeri a sokszö-
gek csoportosítását és 
azok tulajdonságait. 
Pontosan ismeri a tanult 
tételeket és azokat 
feladatok megoldása 
során alkalmazni tudja. 

 Érti az axiomatikus 
megalapozás lényegét, 
érti szükségességét és a 
szemléletes gondolkozás 
korlátait. Bizonyítani 
tudja a tanult tételeket és 
azokat biztonságosan 
használja összetett 
feladatok megoldása 
során. Önálló geometriai 
bizonyításokra képes. 
Feladat többféle megol-
dási útját összehasonlít-
va stratégiai következte-
téseket tud levonni. 

        
4.3. térgeometria  testek tanult speciális osztályai 

(hengerszerű, kúpszerű) definíci-
óinak felidézése, példák keresése; 
kúpszerű testekből származtatha-
tó testek egyes osztályainak 
felidézése (csonkagúla, 
csonkakúp); 
testek egyes eddig nem tanult 
speciális osztályainak (poliéder, 
szabályos test) definiálása, példák 
keresése, az 5 szabályos test 
megismerése és elnevezése; 
a testekfelszínével és térfogatá-
val; 
kapcsolatos tételek és bizonyítá-
saik; 
számítási és 
bizonyítási feladatok megoldása, 
többféle megoldási út keresése, 
saját és mások megoldási útjainak 
kritikai összehasonlítása, elemzé-
se többféle szemszögből, az 
elemzésből stratégiai következte-
tések levonása 

 Ismeri a testek felszíné-
nek és térfogatának 
kiszámítási módjait és 
azokat fel tudja használ-
ni a számítási feladatok-
ban. Tud példákat mon-
dani a testek megismert 
osztályaira és el tudja 
dönteni egy adott testről 
hogy egy adott testosz-
tályba tartozik-e. 

 Kreatívan oldja meg a 
térgeometriai problémá-
kat tartalmazó feladato-
kat. 
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4.4. transzformációk  a megismert geometriai transz-

formációk definíciói, tulajdonsá-
gai, osztályai (egybevágósági, 
hasonlósági) és az ezzel kapcso-
latos tételek és bizonyításaik; 
szerkesztési feladatok megoldása 
transzformációkkal vagy azok 
nélkül; 
bizonyítási feladatok megoldása 
transzformációkkal vagy azok 
nélkül; 
 
 

 Ismeri az egybevágósági 
és hasonlósági transz-
formációkat, és tulajdon-
ságaik segítségével 
szerkesztési feladatokat 
tud megoldani. 

 Bizonyítást igénylő 
feladatokban is alkal-
mazni tudja a geometriai 
transzformációkat. 

        
5. Trigonometria  A trigonometriához kapcsolható 

tudás és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
5.1. szögfüggvények  szögfüggvények definícióinak 

felidézése; 
szögfüggvények alkalmazása 
derékszögű háromszög hiányzó 
adatainak kiszámolásához; 
nevezetes szögek és forgásszögek 
szögfüggvényeinek kiszámítása; 
a sinustétel és a cosinustétel 
felidézése; 
szögfüggvények alkalmazását 
megkívánó feladatok megoldása 

 Pontosan ismeri a szög-
függvények fogalmát, 
ismeri és alkalmazni 
tudja a szögfüggvények-
kel kapcsolatos tanult 
tételeket. 

 Bizonyítani tudja a 
tanult tételeket és azokat 
összetett feladatok 
megoldása során alkal-
mazni képes. 

        
5.2. trigonometrikus azonossá-

gok, egyenletek, egyenlőt-
lenségek, egyenletrendsze-
rek 

 trigonometrikus azonosságok 
felidézése; 
trigonometrikus kifejezések 
egyszerűsítése trigonometrikus 
azonosságokkal; 
trigonometrikus egyenletek, 
egyenletrendszerek és egyenlőt-
lenségek megoldása; 
trigonometrikus egyenletrendsze-
rek megoldása; 
elemi geometriai feladatok meg-
oldása a trigonometrikus tételek 
és azonosságok felhasználása 
segítségével 

 Egyszerű trigonometri-
kus egyenleteket meg 
tud oldani. Használni 
tudja a trigonometriát 
háromszögek hiányzó 
adatainak kiszámításá-
hoz. 

 Trigonometrikus egyen-
leteket, egyenlőtlensége-
ket és egyenletrendsze-
reket, valamint gondol-
kodtató, trigonometria 
használatát igénylő 
elemi geometriai felada-
tokat kreatív módon meg 
tud oldani. 

        
6 Koordináta-geometria  A koordináta-geometriához 

kapcsolható tudás és képességek 
fejlesztése és megerősítése 

    

        
6.1. vektorok  vektorműveletek definícióinak 

felidézése, végzése; 
vektorműveletek végzése vektor-
koordináták felhasználásával; 
vektorok hossza (abszolútértéke) 
definíciójának felidézése, adott 
vektor hosszának kiszámítása; 
vektorok felhasználása feladat-
megoldásban 

 Tud műveleteket végezni 
vektorokkal és ismeri 
felhasználási területei-
ket. 

 Síkgeometriai, koordiná-
ta-geometriai és fizikai 
feladatokat is meg tud 
oldani vektorok segítsé-
gével. 

        
6.2. pont koordinátái  szakasz adott arányú osztópontjá-

nak és háromszög súlypontjának 
vektorkoordinátáit megadó 
képletek felidézése; 
a képletek alkalmazása szakasz 
osztópontjának és súlypontjának 
kiszámítására derékszögű koordi-
nátarendszerben; 
a képletek alkalmazása bizonyí-
tást igénylő síkgeometriai felada-
tokban 

 Konkrét esetekben tudja 
használni a felezőpontra, 
harmadolópontra, súly-
pontra vonatkozó össze-
függéseket. 

 Bizonyítást igénylő 
feladatokban is alkal-
mazni tudja az osztó-
pontra, súlypontra 
vonatkozó képleteket. 
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6.3. alakzatok egyenlete  az egyenes egyenletének felírása 

különböző adatokból; 
egyenesek merőlegességének és 
párhuzamosságának szükséges és 
elégséges feltételei megállapítása 
normálvektoruk, irányvektoruk, 
vagy meredekségük segítségével; 
a kör egyenletének felírása; 
a parabola egyenletének felírása; 
az alakzatok kölcsönös helyzeté-
nek vizsgálata; 
vegyes, koordináta-geometria 
alkalmazásával megoldható elemi 
és analitikus geometriai feladatok 
megoldása 

 Fel tudja írni az egyenes, 
kör és parabola egyenle-
teit és vizsgálni tudja 
kölcsönös helyzetüket. 

 Tanult síkbeli lakzatok 
definíciójának felhaszná-
lásával bizonyítani tudja 
alakzatok paraméteres 
egyenleteinek helyessé-
gét és azokat összetett 
feladatokban alkalmazni 
tudja. 

        
7 Kombinatorika, 

valószínűségszámítás, 
statisztika 

 A kombinatorikához, a 
valószínűségszámításhoz és 
statisztikához kapcsolható tudás 
és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
7.1. kombinatorika  a kombinatorika alapfogalmainak 

(ismétlés nélküli és ismétléses 
permutáció, variáció és kombiná-
ció) áttekintése, definícióinak 
felidézése; 
gráfelméleti alapfogalmak felidé-
zése; 
kombinatorikus feladatok, kom-
binatorikai gyökerű problémák 
megoldása 

 Ismeri a kombinatorika 
alapvető fogalmait. Meg 
tud oldani egyszerű 
kombinatorikai feladato-
kat logikus következte-
téssel. 

 Kreatívan használja a 
kombinatorikai ismerete-
it a feladatok megoldá-
sában és a nem matema-
tikai problémák megol-
dása során. 

        
7.2. valószínűségszámítás, 

statisztika 
 a valószínűségszámítás alapele-

meinek számbavétele, a klasszi-
kus valószínűségi modell felidé-
zése, felhasználása valószínűség 
meghatározására; 
valószínűség meghatározása 
geometriai mértékek összehason-
lítása segítségével; 
a gyakorlati életben előforduló 
valószínűségi feladatok megoldá-
sa; 
 
 
statisztikai, mintavételi adatok 
vizsgálata; 
adathalmazok jellemzése: szám-
tani középpel, mértani középpel,, 
mediánnal, módusszal, szórással; 
ezen jellemzők kvalitatív értel-
mezése 

 A klasszikus valószínű-
ségi modell felhasználá-
sa egyszerű valószínű-
ség-meghatározási 
feladatokat tud elvégez-
ni. 
Érti a 
valószínűségszámítás és 
a statisztika gyakorlati 
jelentőségét, a statisztika 
adathalmazok legfonto-
sabb jellemzőinek 
jelentését. 

 Valóságos problémák 
megoldása során alkal-
mazni tudja a 
valószínűségszámítás és 
statisztika alapelemeit. 
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Tárgyi feltételek 

 Tanterem a szokásos felszereléssel (padok, tábla, stb.), szaktanterem nem szükséges 
 Táblai körző 
 Vonalzók 
 Testmodellek 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Horvay Katalin – Reimann István Geometriai feladatok gyűjteménye I. NT-10127/I 
 dr. Soós Paula – Czapáry Endre Geometriai feladatok gyűjteménye II. NT-10127/II 
 Hajnal Imre Matematika I. NT-13141 
 Hack Frigyes – Kugler Sándorné – Kugler 

Sándor – Balázs Lóránt – Radnai Gyula – 
Tóth Géza 

Négyjegyű függvénytáblázatok (Matematikai, fizi-
kai, kémiai összefüggések.) 

NT-13129/1 

 Munkaközösség (alk. szerk.: Füleki 
Lászlóné) 

Matematikai feladatgyűjtemény I. a középiskolák 
tanulói számára 

NT-13135/I 

 Munkaközösség (alk. szerk.: Bedő László) Matematikai feladatgyűjtemény II. a középiskolák 
tanulói számára 

NT-13135/II 

 Alkotó szerkesztő: Gimes Györgyné Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából NT-81307 
 Hajnal Imre Matematika II. NT-13241 
 Hajnal Imre Matematika III. NT-13355 
 Hajnal Imre Matematika IV. NT-13455 
 dr. Korányi Erzsébet Matematikai alapismeretek 15 éveseknek NT-00911 
 dr. Korányi Erzsébet Matematika 15 éves gimnazistáknak NT-13391 
 Hajnal Imre – dr. Nemetz Tibor – dr. Pintér 

Lajos 
Matematika III. fakultatív B változat NT-13331/B 

 Hajnal Imre – dr. Nemetz Tibor – dr. Pintér 
Lajos – dr. Urbán János 

Matematika IV. osztály. Fakultatív B változat NT-13431/B 

 
 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló  
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Az ismeretszerzés induktív módjá-
nak használata 

 Sejtések, szabályszerűségek felisme-
rése, megfogalmazása 

 Deduktív módszer alkalmazása, 
néhány lépésből álló bizonyítások 
elvégzése 

 Bizonyítási igény felkeltése 
 Különböző bizonyítási módszerek 

alkalmazása (teljes indukció, indi-
rekt bizonyítás, skatulya-elv) 

 A lényeg kiemelése, absztrakciós 
képesség fejlesztése 

 Tétel megfordítása 
 Matematikatörténeti érdekességek 

ismertetése 
 Matematikával, matematikatörténet-

tel kapcsolatos információk keresése 
az Interneten 

 Matematikai szöveg értelmezése 
 Halmazműveletek alkalmazása, 

halmazok megadása különböző mó-
don 

 Logikai állítások megfogalmazása, 
igazságuk eldöntése 

 Logikai függvények alkalmazása 
 

 Felelés szóban: tanult definíciók 
tételek 

 Felelés szóban: feladatmegoldás 
 Felelés írásban: tanult tételek 

bizonyítása 
 Felelés írásban: feladatmegoldás 
 Tanulók munkájának megfigyelé-

se 
 Otthoni munka, házi feladatok 

ellenőrzése 
 Mérések, szerkesztések pontossá-

gának ellenőrzése 

 Tanulói önértékelés 
 Diáktárs értékelése 
 Tanári értékelés (formatív: a telje-

sítményt megerősítő, korrigáló, 
szabályozó) 

 Tanári értékelés (szummatív: téma-
záró, félévzáró és tanévzáró dolgo-
zat) 

 Diagnosztikus mérés (tesztek) 
 Versenyeken való indítás: iskolai, 

városi, regionális, és országos 
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 Algoritmusok értelmezése, készítése, 

leírása 
 Műveletek végzése a valós 

számkörben 
 Hatványozás, logaritmus, gyökvonás 

azonosságainak alkalmazása 
 Műveletek végzése algebrai 

kifejezésekkel 
 Műveletek tulajdonságainak 

alkalmazása 
 Egyenletek, egyenlőtlenségek 

egyenletrendszerek megoldása 
különböző módszerek 
alkalmazásával 

 Számelméleti feladatok megoldása 
 Függvények megadása, 

függvényértékek meghatározása 
 Függvények ábrázolása, függ-

vénytranszformációk használata 
 Függvények jellemzése 
 Sorozatok megadása, ábrázolása 

 
 Számtani, mértani sorozatokkal 

kapcsolatos feladatok megoldása 
 Geometriai szerkesztések, 

transzformációk végrehajtása 
 Számítógépes szerkesztőprogram 

használata 
 Geometriai tételek bizonyítása 
 A matematika axiomatikus 

felépítésének érzékeltetése 
 Trigonometriai feladatok 

megoldása 
 Geometriai feladatok megoldása 

koordinátageometriai 
eszközökkel 
 Síkidomok kerületének, 

területének kiszámítása 
 Testek felszínének, térfogatának 

számítása 
 A mérték fogalmának 

bemutatása 
 Kombinatorikai feladatok 

megoldása az összes eset 
megszámlálásával, gráfok 
segítségével való modellezése 
 Valószínűségi kísérletek 

végrehajtása 
 Gyakoriság, relatív gyakoriság 

kiszámítása 
 Események valószínűségének 

meghatározása 
 Statisztikai adatok gyűjtése, 

értelmezése 
 Középértékek számolása 
 Számítógép alkalmazása 

statisztikai adatok, véletlen 
jelenségek vizsgálatára 
 Medián, módusz meghatározása 
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A Logika kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 11–12. 
évfolyama számára kimunkált részletes kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit azok az iskolák 
(pedagógusok) használhatják, választhatják, akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint 
dolgoznak.  
 
A Logika kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 11. 12. 
Heti 

óraszám 
I I 

 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettantervben a Logika tematikája a 11–12. évfolyamon kerül feldolgozásra. 
A 11. évfolyamon kötelező, a 12. évfolyamon szabadon választható. A kerettanterv tisztázza a logika szó 
eredetét, ismerteti a logika tudomány részeit (a formális logikát, a szemantikát és a metodológiát). Lehetőséget 
teremt a logikatörténet néhány fontosabb fejezetének [arisztotelészi logika, hagyományos logika, szimbolikus 
(matematikai) logika] megismerésére. Segíti tisztázni a logika, a gondolkodás és a nyelv kapcsolatát. Részletesen 
szól a fogalomról (a fogalom fogalmáról, a fogalomról és a nyelvi jelről, a fogalom tartalmáról, terjedelméről), a 
fogalomfajtákról, a fogalmak közti viszonyokról, a fogalmak halmazműveletekkel történő képzéséről. A Logika 
kerettanterv tanulása révén módjukban áll a diákoknak tanulmányozni a meghatározást és a felosztást, illetve 
gyakorolni meghatározások és felosztások létrehozását. Megtanulhatják az arisztotelészi szillogisztika elemeit (a 
kijelentés fogalmát, az egyszerű kijelentés szerkezetét, a kategorikus kijelentések fajtáit, a kategorikus 
kijelentések közötti viszonyokat). Gyakorolhatják következtetések létrehozását kategorikus kijelentésekkel, 
miközben a következtetés fogalmával, fajtáival ismerkednek meg. A Logika kerettanterv mindezeken túl 
lehetőséget teremt a főbb relációtípusok (szimmetria, tranzitivitás) megismerésére, relációs kijelentések 
elemzésére a bennük lévő reláció feltárásával, illetve szillogizmusok elemzésére a bennük kifejeződő relációk 
szempontjából. A kerettanterv részletesen tárgyalja továbbá az összetett kijelentések logikáját is. A diákok 
megismerhetik és elemezhetik a negációt, a konjunkciót, a megengedő diszjunkciót, a kizárást, az 
összeférhetetlenséget, az implikációt és az ekvivalenciát, tanulmányozhatnak néhány nevezetes következtetést  (a 
feltételes következtetéseket, a szétválasztó következtetéseket és a dilemmát). A Logika kerettanterv elemezteti a 
tanulókkal az áramkörök logikáját. (E témakörben a következő témák kerülnek feldolgozásra: kijelentések és 
elektromos kapcsolók; az "igaz" vagy a "hamis" és a kapcsolók zárt vagy nyitott állapota; konjunkció és 
sorbakapcsolás; diszjunkció és párhuzamos kapcsolás; a negáció reprezentálása áramkörökkel; következtetések 
érvényességének leolvasása ábrázolt áramkörökről.) A kerettanterv lehetővé teszi, hogy a tanulók 
megismerkedjenek a predikátumok logikájának alapjaival, gyakorolják a predikátumokkal történő 
műveletvégzést. Mindezek mellet részletesen szól a bizonyítás fogalmáról, szerkezetéről és fajtáiról, a  
bizonyítás főbb szabályairól és hibáiról. 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Logika kerettantervet filozófiai és/vagy matematikai felkészültségű, a logikatörténet egyes korszakaiban 
elmélyült tudású egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus taníthatja. A kerettanterv különösebb tér- és 
időszervezést nem igényel. 
 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 



 
 
 
 
2004 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

A Logika tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
 

Szükségletek fejlesztése 
 
A logika tantárgy tanulása az intellektuális humor megélésének lehetőségét nyújtja a diákok számára, ezáltal 
biztosítja a lelki egészségvédelmet. Lehetőséget teremt továbbá a "homo ludens" szerep további fenntartására 
azáltal, hogy logikai játékokkal, barkochbákkal, rejtvényekkel, egyéb (következtetéseket igénylő) és logikai 
(gondolkodtató) játékok tervezésével-készítésével ismerteti meg a tanulókat. Mindezeken túl hozzájárul a 
tanulás (információszerzés, -rendezés, információk összekapcsolása, következtetések, bizonyítások és cáfolások, 
hipotézisek alkotása, algoritmuskeresés és -alkotás stb.), az önművelés (a tudatosan és célszerűen szelektív 
információ-szolgáltatás-igény és -felhasználás) és az önkifejezés [logikai feladatok konstruálása, rejtvények, 
találóskérdések, gondolkodtató rajzok készítése, talányos történetek, krimik írása, gondolkodási hibákat 
bemutató dokumentumok /"tücsök és bogár"/, példaértékű, mintául szolgáló dokumentumok /bizonyítások, 
védőbeszédek, frappáns feladatmegoldások/ gyűjtése stb.] mint magasabb rangú emberi szükségletek 
fejlesztéséhez. 
 
 

Képességek fejlesztése 
 
A logika tanulása hozzájárul az alapképességek további fejlesztéséhez. Így többek között csiszolja a tanulók 
diszpozíciós (adottságokhoz kötött) képességeit: a reproduktív és az alkotó képzeletet. Segíti a gondolkodási 
műveletek (analízis, szintézis, absztrahálás, összehasonlítás /azonosítás, megkülönböztetés/, összefüggés 
felfogása, kiegészítés, általánosítás, konkretizálás, rendezés, besorolás, analógia), a gondolkodási képességek [az 
irányított gondolkodási képességek /a feladatmegoldó: logikai-algoritmikus képességek, a problémamegoldó: 
heurisztikus-kreatív képességek és a nem irányított (asszociatív) gondolkodási képességek], valamint a 
grammatikai képességek (helyettesítés, bővítés-szűkítés, átalakítás-átrendezés) és a tevékenységspecifikus 
képességek (kommunikációs képességek, szociális képességek, tanulási-önszabályozási képességek) fejlesztését. 
 
 

Pozitív viszonyulások megerősítése és kiépítése, negatív viszonyulások megelőzése és korrekciója 
 
A logika tantárgy tanulása fenntartja a tanulók pozitív viszonyulását a tanuláshoz és játékhoz. Fejleszti 
intellektuális érzelmeiket, sikerélményt biztosít számukra. Hozzájárul további pozitív attitűdök kialakításához és 
megerősítéséhez (a pallérozott gondolkodáshoz, a pontos, választékos, érthető nyelvi kifejezési formákhoz). 
Segíti a negatív attitűdök megelőzését és korrekcióját a lényeglátással még kevésbé rendelkező, a lassan 
gondolkodó, a bátortalanul megnyilatkozó tanulók esetében. Hozzájárul az intellektuális érdeklődés 
fejlesztéséhez: arra törekszik, hogy fenntartsa az érdeklődést a gondolkodás fejlődése és fejlesztése, a 
gondolkodás technikája-technológiája, továbbá a gondolkodás és a nyelv kapcsolata iránt. Segíti a pozitív társas 
viszonyulások (empátia, nyíltság) kialakítását és megerősítését. Arra törekszik, hogy megelőzze és/vagy 
visszaszorítsa a negatív viszonyulásokat (agresszió, dacosság, ellenszenv, gúnyolódás, előítélet és feltűnni 
vágyás esetében).  
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Az énkép fejlesztése 
 
A logika tantárgy tanulása hozzájárul a tanulók önismeretének fejlesztéséhez az életmód (igényszint, ideálok-
példaképek választása) tekintetében. Segíti a reális önértékelés további fejlődését, illetve – önhittség, kishitűség 
esetében – az irreális önértékelés kialakulásának megelőzését és/vagy korrekcióját. 
 
 

A világkép fejlesztése 
 
A logika tantárgy tanulása révén bővülhetnek a tanulók ismeretei a kommunikáció világáról (az ember-ember 
közötti kommunikációról), az emberi gondolkodás és munka (tanulás) kapcsolatáról és világáról, végül – de nem 
utolsó sorban – a világ megismerésének eszközeiről és lehetőségeiről. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

I I 

 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
11–12.  G. Havas Katalin: Arisztotelésztől napjainkig. (Logika vagy logikák?)  

PSZM Projekt – Tárogató Kiadó, Bp., 1995. 

  G.  Havas Katalin: Így logikus! Bp., 1982., Móra Ferenc Könyvkiadó 

  Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése, Bp., 1987., Gondolat Kiadó 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

A Logika tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
Ismerkedjenek meg a tanulók a logika szó eredetével. Tanuljanak meg különbséget tenni a dolgok logikája és a 
gondolkodás logikája között. Szerezzenek tájékozottságot a logikáról mint tudományról. Lássák be, hogy a 
logika, a gondolkodás és a nyelv szoros kapcsolatban állnak egymással. Ismerkedjenek meg a fogalom 
megismerésben betöltött szerepével. Legyenek tisztában a fogalom fogalmával. Tanuljanak meg különbséget 
tenni az egyes fogalomfajták között. Szerezzenek ismereteket a fogalmak közötti viszonyokról. Szerezzenek 
jártasságot a meghatározás és a felosztás műveleteinek végzésében. Ismerjék meg a kijelentés megismerésben 
betöltött szerepét. Legyenek tisztában a kijelentés fogalmának jelentésével. Ismerkedjenek meg az egyszerű 
kijelentések szerkezetével. Váljanak képessé arra, hogy felismerjék egyszerű kijelentésekben a logikai alanyt és 
a logikai állítmányt. Tanuljanak meg különbséget tenni a kategorikus kijelentések fajtái között. Ismerkedjenek 
meg néhány kategorikus kijelentések között fennálló viszonnyal. Tanulják meg  a következtetés fogalmát. 
Váljanak képessé arra, hogy néhány következtetésfajtával maguk is tudjanak műveleteket végezni. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A LOGIKA  BEVEZETÉS A LOGIKÁBA     
        
1. A logika fogalma  A logika fogalom jelentésének 

megismerése 
    

        
1.1. a logika szó eredete; 

a dolgok logikája; 
a gondolkodás logikája 
(helyes és helytelen 
gondolkodás, logikátlanság; 
az igaz gondolat és a helyes 
gondolkodás;  
a helyes, logikus 
gondolkodás szabályai) 

 a logika szó eredetének  
megismerése tankönyvi szöveg, 
forrásszemelvények elolvasása, 
feldolgozása révén; 
példák gyűjtése a "dolgok 
logikájára" és a "gondolkodás 
logikájára"; 
a helyes, logikus gondolkodás fő 
szabályainak számbavétele tanári 
példák segítségével;  
mindennapi életből vett 
személyes tapasztalatok 
felidézése a helyes és a helytelen 
gondolkodásra 

 Ismeri a logika szó 
eredetét. Tudja, hogy a 
helyes, logikus 
gondolkodásnak vannak 
szabályai. Néhány 
alapvető szabályt 
segítséggel képes 
felidézni. 

 Ismeri a logika szó 
eredetét. Tudja, hogy a 
helyes, logikus 
gondolkodásnak vannak 
szabályai. Néhány 
alapvető szabályt 
önállóan fel tud idézni. 
Példákkal képes 
alátámasztani azt a tényt, 
hogy a gondolkodás 
kontrollálható, hibái 
megelőzhetők illetve 
kijavíthatók. 

        
2. A logika, a gondolkodás és 

a nyelv kapcsolata 
 Ismeretek tanulása a logika, a 

gondolkodás és a nyelv 
kapcsolatáról 

    

        
2.1. a jel  fogalma  a jelről tanultak áttekintése     
        
2.1.1. a jel és a jelölt 

megkülönböztetése 
 a jel és a jelölt 

megkülönböztetése tanult és 
aktuálisan olvasott példák 
felidézésével 

 Egy-két tanult példát 
felidézve képes 
különbséget tenni a jel 
és a jelölt között. 

 Ismeri a jel és a jelölt 
fogalmát. Képes 
különbséget tenni a jel 
és a jelölt között. 

        
2.1.2.    
 

jelfajták: 
analóg (érzéki) leképzést 
megvalósító jelek: ikon, 
index; 
a digitális (fogalmi) 
leképezés eszköze: 
szimbólum 

 
jelek gyűjtése, csoportosítása; 
az ikonról, az indexről és a 
szimbólumról tanultak felidézése 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
valamint képek, ábrák elemzése 
révén; 
az érzéki és a fogalmi leképezést 
megvalósító jelek 
megkülönböztetése 

 
Tudja, mit jelent az ikon, 
az index és a szimbólum. 
Mindegyikre képes egy-
két  konkrét példát 
felidézni. 

 
Ismeri és képes önállóan 
csoportosítani a 
jelfajtákat. Érti 
valamennyi jelfajta 
jelentését és 
mindegyikre képes a 
tudományok köréből. 
példákat hozni a 
mindennapi életből. 
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2.2. nyelv és gondolkodás: 

a nyelv logikai és érzelmi-
hangulati tartalma; 
nyelv és gondolkodás 
kölcsönhatása 

 a nyelvről és a gondolkodásról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nyelv logikai és érzelmi-
hangulati tartalmának 
megkülönböztetése; 
példák gyűjtése arra 
vonatkozóan, hogy a nyelv 
tökéletlensége (hibája) 
gondolkodási hibákat okozhat, 
továbbá arra, hogy a 
gondolkodási hibák nyelvi 
hibákként jelentkezhetnek 

 Fel tud idézni egy-két 
tanult példát annak 
bizonyítására, hogy a 
nyelv tökéletlensége 
(hibája) gondolkodási 
hibákat okozhat, továbbá 
azt is, hogy a 
gondolkodási hibák 
nyelvi hibákként 
jelentkezhetnek. 

 Rövid ismertetést tud 
adni a nyelv és a 
gondolkodás 
kapcsolatáról, 
kölcsönhatásáról. 
Példákkal tudja igazolni, 
hogy a nyelv 
tökéletlensége (hibája) 
gondolkodási hibákat 
okozhat, továbbá azt is, 
hogy a gondolkodási 
hibák nyelvi hibákként 
jelentkezhetnek. 

        
II. A FOGALOM  ISMERETEK TANULÁSA A 

FOGALOMRÓL 
    

        
1. A fogalom fogalma  A fogalom fogalmának 

meghatározása 
    

        
1.1. a fogalom helye, szerepe a 

megismerésben (érzékleti 
kép, észleleti kép, 
emlékkép, képzet, fogalom) 

 a fogalom megismerésben 
betöltött helyének, szerepének 
megismerése szövegolvasás, -
feldolgozás révén; 
példák gyűjtése az érzékleti 
képre, az észleleti képre, az  
emlékképre, a képzetre és a 
fogalomra 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni egy-két példát 
az érzékleti képre, az 
észleleti képre, az  
emlékképre, a képzetre 
és a fogalomra. 

 Rövid ismertetést tud 
adni a fogalom 
megismerésben betöltött 
helyéről, szerepéről. 
Meg tudja különböztetni 
egymástól az érzékleti 
képet, az észleleti képet, 
az  emlékképet, a 
képzetet és a fogalmat. 

        
1.2. fogalom és nyelvi jel: 

dolog, szimbólum és 
jelentés kapcsolata; 
fogalom és szó (nevek: 
köznevek és tulajdonnevek) 

 a dolog, a szimbólum és a 
jelentés kapcsolatáról, valamint a 
fogalomról és a szóról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a dolog, a 
szimbólum és a jelentés 
kapcsolatára, valamint a fogalom 
és a szó viszonyára 

 Tudja, mi az 
összefüggés a fogalom 
és a nyelvi jel között. 

 Tudja, mi az 
összefüggés a fogalom 
és a nyelvi jel között. 
Példákkal képes 
illusztrálni a dolog, a 
szimbólum és a jelentés 
kapcsolatát, valamint a 
fogalom és a szó 
viszonyát. 

        
1.3. a fogalom tartalma: 

az ismertetőjegy 
(tulajdonság, viszony) 

 a fogalom tartalmáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ismertetőjegy (a tulajdonság és 
a viszony) tartalmi ismérveinek 
feltárása  példázással 

 A tanultak alapján fel 
tudja idézni az 
ismertetőjegy jelentését. 

 Tudja, mit jelent a 
fogalom tartalma. A 
mindennapi és a 
tudományos életből vett 
példákkal tudja 
illusztrálni az 
ismertetőjegy jelentését. 

        
1.4. a fogalom terjedelme: 

a tárgyalási univerzum 
 a fogalom terjedelméről , 

valamint 
a tárgyalási univerzumról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése annak 
igazolására, hogy minden 
fogalom csak korlátozott 
univerzumban meghatározott, 
továbbá arra is, hogy a szavak 
fogalmi jelentése megváltozhat az 
univerzum változásával 

 A tanultak alapján fel 
tudja idézni a tárgyalási 
univerzum jelentését. 

 Tudja és példákkal képes 
igazolni, hogy minden 
fogalom csak korlátozott 
univerzumban 
meghatározott, továbbá 
azt is, hogy a szavak 
fogalmi jelentése 
megváltozhat az 
univerzum változásával. 

        
1.5. a "fogalom" és a "halmaz" 

fogalmak 
 a "fogalom" és a "halmaz" 

fogalmak összehasonlítása 
 A tanultak alapján 

különbséget tud tenni a 
"fogalom" és a "halmaz" 
fogalmak között. 

 Önállóan képes 
összehasonlítani a 
"fogalom" és a "halmaz" 
fogalmakat. Példákkal 
tudja bizonyítani az e 
fogalmak közti 
különbséget. 
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2. Fogalomfajták  Fogalomfajták megismerése     
        
2.1. az általános fogalmak  

(a kategóriák) 
 az általános fogalmakról 

(kategóriákról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése az általános 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három 
általános fogalmat. 

 Ismeri az általános 
fogalom jelentését. Egy 
megadott fogalom-
halmazból ki tudja 
választani az általános 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
általános fogalmat. 

        
2.2. az egyedi fogalmak  az egyedi fogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése az egyedi 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három egyedi 
fogalmat. 

 Ismeri az egyedi 
fogalom jelentését. Egy 
megadott fogalom-
halmazból ki tudja 
választani az egyedi 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
egyedi fogalmat. 

        
2.3. az üres fogalmak  az üres fogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése az üres 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három üres 
fogalmat. 

 Ismeri az üres fogalom 
jelentését. Egy megadott 
fogalom-halmazból ki 
tudja választani az üres 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
üres fogalmat. 

        
2.4. a konkrét fogalmak  a konkrét fogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a konkrét 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három 
konkrét fogalmat. 

 Ismeri a konkrét 
fogalom jelentését. Egy 
megadott fogalom-
halmazból ki tudja 
választani a konkrét 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
konkrét fogalmat. 

        
2.5. az absztrakt fogalmak  az absztrakt fogalmakról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése az absztrakt 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három 
absztrakt fogalmat. 

 Ismeri az absztrakt 
fogalom jelentését. Egy 
megadott fogalom-
halmazból ki tudja 
választani az absztrakt 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
absztrakt fogalmat. 

        
2.6. a gyűjtő fogalmak  a gyűjtő fogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a gyűjtő 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három gyűjtő 
fogalmat. 

 Ismeri a gyűjtő fogalom 
jelentését. Egy megadott 
fogalom-halmazból ki 
tudja választani a gyűjtő 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
gyűjtő fogalmat. 

        
2.7. a viszonyfogalmak  a viszonyfogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a 
viszonyfogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három 
viszonyfogalmat. 

 Ismeri a viszonyfogalom 
jelentését. Egy megadott 
fogalom-halmazból ki 
tudja választani a 
viszonyfogalmakat. 
Képes önállóan felidézni 
hét-tíz viszonyfogalmat. 

        
2.8. a negatív fogalmak  a negatív fogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a negatív 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három negatív 
fogalmat. 

 Ismeri a negatív fogalom 
jelentését. Egy megadott 
fogalom-halmazból ki 
tudja választani a 
negatív fogalmakat. 
Képes önállóan felidézni 
hét-tíz negatív fogalmat. 

        
3. Fogalmak közötti viszonyok  Fogalmak közötti viszonyok 

megismerése 
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3.1. az összehasonlíthatóság és 

az összehasonlíthatatlanság 
(kategoriális különbségek) 

 a fogalmak közötti kategoriális 
különbségekről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése összehasonlítható 
és összehasonlíthatatlan 
fogalmakra 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két három 
példát a kategoriális 
különbségekre. 

 Ismeri a fogalmak 
összehasonlíthatóságá-
nak kritériumait. 
Példákat tud sorolni 
összehasonlítható és 
összehasonlíthatatlan 
fogalmakra. 

        
3.2. összeegyeztethető és nem-

összeegyeztethető fogalmak 
 ismeretek tanulása az 

összeegyeztethető és a nem-
összeegyeztethető fogalmakról 

    

        
3.2.1. azonossági viszony  a fogalmak közti azonossági 

viszonyról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
azonossági viszony fennállásának 
bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két három 
példát két fogalom közti 
azonossági viszony 
fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti azonossági 
viszonyt. 

        
3.2.2. részleges egybeesési 

viszony 
 a fogalmak közti részleges 

egybeesési viszonyról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
részleges egybeesési viszony 
fennállásának bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két három 
példát két fogalom közti 
részleges egybeesési 
viszony fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti egybeesési  
viszonyt. 

        
3.2.3. alá- fölérendeltségi viszony  a fogalmak közti alá-

fölérendeltségi  viszonyról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
alá-fölérendeltségi viszony 
fennállásának bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két három 
példát két fogalom közti 
alá-fölérendeltségi  
viszony fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti a alá-
fölérendeltségi  viszonyt.

        
3.2.4. mellérendeltségi viszony  a fogalmak közti mellérendeltségi 

viszonyról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
mellérendeltségi viszony 
fennállásának bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két három 
példát két fogalom közti 
mellérendeltségi viszony 
fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti mellérendeltségi 
viszonyt. 

        
3.2.5. ellentétességi viszony  a fogalmak közti ellentétességi 

viszonyról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
ellentétességi  viszony 
fennállásának bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két három 
példát két fogalom közti 
ellentétességi viszony 
fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti ellentétességi  
viszonyt. 

        
3.2.6. ellentmondásossági viszony  a fogalmak közti 

ellentmondásossági viszonyról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
ellentmondásossági  viszony 
fennállásának bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két három 
példát két fogalom közti 
ellentmondásossági  
viszony fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti ellentmondásossági 
viszonyt. 

        
3.3. fogalmak képzése 

halmazműveletekkel 
(X = ∅;  Y ⊂ X;  Y ⊆ X;   
X ∩ Y;  X − Y;  X ∪ Y stb.) 

 a halmazműveletekkel való 
fogalomképzés megtanulása 
tanári bemutatás megfigyelése, 
értelmezése és algoritmuskövetés 
révén 

 Segítséggel képes 
fogalmakat képezni a 
halmazműveletek 
felhasználásával. 

 Önállóan képes 
fogalmakat képezni a 
halmazműveletek 
felhasználásával. 

        
III. A MEGHATÁROZÁS ÉS 

A FELOSZTÁS 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

MEGHATÁROZÁSRÓL ÉS A 
FELOSZTÁSRÓL 

    

        
1. A meghatározás  A meghatározásról tanultak 

áttekintése, új ismeretekkel 
történő kiegészítése 
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1.1. a meghatározás (definíció) 

fogalma 
 a meghatározás fogalmáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
definíciók gyűjtése különböző 
tantárgyak témaköreiből 

 Fel tudja idézni a 
meghatározás tanult 
definícióját. Fel tud 
idézni két-három tanult 
meghatározást. 

 Érti a meghatározás 
jelentését, fel tudja 
idézni a definícióját. 
Példákat tud sorolni a 
meghatározásokra és 
maga is tud 
meghatározásokat 
alkotni. 

        
1.2. a meghatározás szerkezeti 

elemei: 
a meghatározandó; 
a meghatározó 

 a meghatározás szerkezeti 
elemeinek elkülönítése, 
megnevezésük gyakorlása; 
a meghatározandó és a 
meghatározó elem megkeresése 
és jelölése gyűjtött definíciókban 

 Meg tudja nevezni a 
meghatározás szerkezeti 
elemeit. 

 Definíciókban felismeri 
és meg tudja nevezni a 
meghatározás szerkezeti 
elemeit. 

        
1.3. a nem és a faji különbség 

megadásával történő 
meghatározás 

 a nem és a faji különbség 
megadásával történő 
meghatározás megtanulása 
példák segítségével 

 A tanult példák 
felidézésével el tudja 
végezni a nem és faji 
különbség megadásával 
történő meghatározást. 

 A nem és a faji 
különbség ismeretében 
önállóan tud  
meghatározást készíteni. 

        
1.4. meghatározási szabályok és 

hibák 
 a meghatározási szabályok és 

hibák megismerése 
szövegolvasás, -feldolgozás és 
meghatározási hibákat tartalmazó 
példák gyűjtése 
révén 

 Fel tudja idézni a  tanult 
meghatározási 
szabályokat. 

 Ismeri a meghatározási 
szabályokat. Hibás 
definíciókban felismeri a 
meghatározási hibákat. 

        
2. A felosztás  A felosztásról tanultak 

áttekintése, új ismeretekkel 
történő kiegészítése 

    

        
2.1. a felosztás fogalma  a felosztás fogalmáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
felosztások gyűjtése különböző 
tantárgyak témaköreiből 

 Fel tudja idézni a 
felosztás tanult 
definícióját. Fel tud 
idézni két-három tanult 
felosztást. 

 Érti a felosztás 
jelentését, fel tudja 
idézni a definícióját. 
Példákat tud sorolni a 
felosztásokra és maga is 
tud felosztásokat alkotni.

        
2.2. a felosztás szerkezeti 

elemei: 
a felosztandó fogalom; 
a felosztás alapja; 
a felosztás tagjai 

 a felosztás szerkezeti elemeinek 
elkülönítése, megnevezésük 
gyakorlása; 
a felosztandó fogalom, a felosztás 
alapjának és a felosztás tagjainak 
megkeresése és jelölése gyűjtött 
felosztásokban 

 Meg tudja nevezni a 
felosztás szerkezeti 
elemeit. 

 Felosztásokban felismeri 
és meg tudja nevezni a 
felosztás szerkezeti 
elemeit. 

        
2.3. felosztási szabályok és 

hibák 
 a felosztási szabályok és hibák 

megismerése szövegolvasás, -
feldolgozás és felosztási hibákat 
tartalmazó példák gyűjtése révén 

 Fel tudja idézni a  tanult 
felosztási szabályokat. 

 Ismeri a felosztási 
szabályokat. Hibás 
felosztásokban felismeri 
a felosztási hibákat. 

 
IV. AZ ARISZTOTELÉSZI 

SZILLOGISZTIKA 
 AZ ARISZTOTELÉSZI 

SZILLOGISZTIKA 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. A kijelentés fogalma  A kijelentés fogalmának 

megtanulása 
    

        
1.1. a kijelentés helye a 

megismerésben: 
kijelentés és fogalom 
viszonya; 
kijelentés és mondat 
viszonya 

 a kijelentés megismerésben 
betöltött helyének, szerepének 
tisztázása szövegolvasás, -
feldolgozás révén; 
a kijelentés és fogalom, valamint 
a kijelentés és mondat 
viszonyának tisztázása példák 
elemzésével 

 Fel tudja idézni a 
kijelentés tanult 
definícióját. 

 Társai előtt rövid 
ismertetést tud adni a 
kijelentés 
megismerésben betöltött 
helyéről, szerepéről. 
Ismeri a fogalom és a 
kijelentés, valamint a 
kijelentés és a mondat 
közt fennálló viszonyt. 
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1.2. kijelentések a kétértékű 

logikában; 
igaz és hamis 

 az arisztotelészi kétértékű 
logikáról és Arisztotelész igazság 
korrespondancia elméletéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
igaz és hamis kijelentések 
alkotásának gyakorlása 

 Fel tud idézni öt-öt igaz 
és hamis kijelentést. 

 Ismeri és példákkal tudja 
igazolni a kétértékű 
logika alaptételét, 
miszerint minden 
kijelentés, amelyik nem 
rendelkezik az igaz 
értékkel 
(igazságértékkel), téves 
(azaz hamis), és minden 
nem téves kijelentés 
igaz. 

        
1.3. egyszerű és összetett 

kijelentések 
 egyszerű és összetett kijelentések 

elemzése 
 Fel tud idézni a tanultak 

alapján  legalább öt 
egyszerű kijelentést és 
legalább három összetett  
kijelentést. 

 Tudja, hogy azok a 
kijelentések az egyszerű 
kijelentések, 
amelyekben egy alany 
kapcsolódik egy 
állítmányhoz. Példákat 
tud mondani az egyszerű 
és az összetett 
kijelentésre. 

        
2. Az egyszerű kijelentés 

szerkezete 
 Az egyszerű kijelentések 

szerkezetének megismerése, 
elemzése 

    

        
2.1. a logikai alany: egyalanyú 

(kategorikus) kijelentések; 
többalanyú kijelentések 

 a logikai alanyról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése egyalanyú 
(kategorikus) és  többalanyú 
kijelentésekre; 
kijelentések alanyai 
felismerésének, jelölésének 
gyakorlása 

 Felismeri egyszerű 
kijelentésekben a logikai 
alanyt. 

 Önállóan képes alkotni 
egyszerű egyalanyú és 
többalanyú 
kijelentéseket. 

        
2.2. a logikai állítmány  a logikai alanyról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
kijelentések állítmányai 
felismerésének, jelölésének 
gyakorlása 

 Felismeri egyszerű 
kijelentésekben a logikai 
állítmányt. 

 Biztonsággal felismeri 
és jelöli az egyszerű 
kijelentésekben a logikai 
állítmányt. 

        
2.3. állítás és tagadás  állítások és tagadások gyűjtése 

mindennapi és tudományos 
példák felidézése révén; 
állító és tagadó kijelentések 
alkotásának gyakorlása 

 Példákat tud mondani 
állításra és tagadásra. 

 Ismeri az állító és a 
tagadó kijelentés közti 
különbséget. Önállóan 
képes állító és tagadó 
kijelentéseket alkotni. 

 
3. Az egyalanyú kijelentések 

fajtái 
 Az egyalanyú kijelentések 

fajtáinak számbavétele, elemzése 
    

        
3.1. az egyedi kijelentések  az elsődleges szubsztancia 

fogalom jelentésének tisztázása; 
olyan kijelentések gyűjtése és 
elemzése, amelyekben az alany 
elsődleges szubsztancia; 
egyedi állító és tagadó 
kijelentések alkotásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri és 
meg tudja nevezni az 
egyedi kijelentéseket. 

 Tudja, hogy azokat az 
egyszerű kijelentéseket, 
amelyekben az alany 
elsődleges szubsztancia, 
egyedi kijelentéseknek 
nevezzük. Önállóan 
képes egyedi 
kijelentéseket alkotni. 

        
3.2. az általános (egyetemes) 

kijelentések 
 olyan kijelentések gyűjtése és 

elemzése, amelyekben az alany 
általános fogalom és az állítmány 
az általános fogalom alá tartozó 
minden egyesre vonatkozik; 
általános állító és tagadó 
kijelentések alkotásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri és 
meg tudja nevezni az 
általános (egyetemes) 
kijelentéseket. 

 Tudja, hogy azokat az 
egyszerű kijelentéseket, 
amelyekben az alany 
általános fogalom és az 
állítmány az általános 
fogalom alá tartozó 
minden egyesre 
vonatkozik, egyetemes 
vagy általános 
kijelentéseknek 
nevezzük. Önállóan tud 
alkotni általános 
kijelentéseket. 
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3.3. a részleges kijelentések  olyan kijelentések gyűjtése és 

elemzése, amelyekben az alany 
általános fogalom és az állítmány 
nem vonatkozik az általános alá 
tartozó minden egyesre; 
részleges állító és tagadó  
kijelentések alkotásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri és 
meg tudja nevezni a 
részleges kijelentéseket. 

 Tudja, hogy azokat az 
egyszerű kijelentéseket, 
amelyekben az alany 
általános fogalom és az 
állítmány nem 
vonatkozik az általános 
alá tartozó minden 
egyesre, részleges 
kijelentéseknek 
nevezzük. Önállóan 
képes részleges 
kijelentéseket alkotni. 

        
3.4. az  A, E, I, O típusú 

kijelentések 
 az A, I, E, O típusú kijelentések 

számbavétele, értelmezése 
 Segítséggel felismeri és 

jelölni tudja az A, I, E, 
O típusú kijelentéseket. 

 Tudja, hogy az  A-típusú 
kijelentés egyetemes 
állító kijelentés (a latin 
affirmo /állítani/ első 
magánhangzója alapján), 
hogy az  I-típusú 
kijelentés részleges állító 
kijelentés (a latin 
affirmo második 
magánhangzója alapján), 
hogy az  E-típusú 
kijelentés egyetemes 
tagadó kijelentés (a latin 
nego /tagadni/ első 
magánhangzója alapján), 
hogy az O-típusú 
kijelentés részleges 
tagadó kijelentés (a latin 
nego második 
magánhangzója alapján). 
Meg tudja különböztetni 
egymástól, kijelentések 
halmazában felismeri  és 
jelölni tudja a négy 
kijelentéstípust. 

 
3.5. az egyalanyú kijelentések és 

a köznyelv 
 a "minden", "némely" 

jelentéseinek, 
jelentésváltozatainak 
megismerése a magyar 
köznyelvben 

 Egy-egy példát tud 
mondani a "minden" és a 
"némely" köznyelvi 
jelentésére. 

 A tanultak alapján 
ismertetést tud adni az 
egyalanyú kijelentések 
és a köznyelv 
viszonyáról. 

        
3.6. az egyalanyú kijelentések 

ábrázolása 
 egyalanyú kijelentések ábrázolása 

Venn-körökkel 
 Segítséggel ábrázolni 

tud néhány – korábban 
tanulmányozott – 
egyalanyú kijelentést 
Venn-körökkel. 

 Ábrázolni tudja az 
egyalanyú kijelentéseket 
Venn-körökkel. 

        
4. A kategorikus kijelentések 

közötti viszonyok 
 A kategorikus kijelentések közötti 

viszonyok megismerése 
    

        
4.1.    
 

függőségi és függetlenségi 
viszonyok  

a kategorikus kijelentések 
függőségi és függetlenségi 
viszonyairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a függőségi és a 
függetlenségi viszonyokra 

 
A tanultak alapján fel 
tud idézni két-három 
példát a kategorikus 
kijelentések között 
fennálló függőségi és 
függetlenségi 
viszonyokra. 

 
Érti és példákkal tudja 
illusztrálni, hogy mit 
jelent a kategorikus 
kijelentések között 
fennálló függőségi és 
függetlenségi viszony. 

        
4.2. a "logikai négyszög"; 

a függőségi viszony fajtái 
 a "logikai négyszög” 

megrajzolása minta és tanári 
magyarázat alapján; 
a függőségi viszony fajtáinak 
megismerése a "logikai 
négyszög" segítségével 

 Meg tudja rajzolni a 
„logikai” négyszöget 
tanári segítséggel.  

 Felismeri a függőségi 
viszony fajtákat a 
„logikai négyszög” 
segítségével 
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4.2.1. az azonossági viszony  a kategorikus kijelentések között 

fennálló azonossági viszony 
vizsgálata  két-két kategorikus 
kijelentés elemzésével, a fennálló 
viszony megállapításával 

 Segítséggel felismeri a 
két kategorikus 
kijelentés között 
fennálló azonossági 
viszonyt. 

 Önállóan felismeri két 
kategorikus kijelentés 
között fennálló 
azonossági viszonyt. 
Létre tudja hozni 
kategorikus kijelentések 
azonossági viszonyát. 

        
4.2.2. az alá-fölérendeltségi 

viszony 
 a kategorikus kijelentések között 

fennálló alá-fölérendeltségi 
viszony vizsgálata  két-két 
kategorikus kijelentés 
elemzésével, a fennálló viszony 
megállapításával 

 Segítséggel felismeri a 
két kategorikus 
kijelentés között 
fennálló alá-
fölérendeltségi viszonyt. 

 Önállóan felismeri két 
kategorikus kijelentés 
között fennálló alá-
fölérendeltségi viszonyt. 
Létre tudja hozni 
kategorikus kijelentések 
alá-fölérendeltségi 
viszonyát. 

        
4.2.3. az ellentétességi viszony  a kategorikus kijelentések között 

fennálló ellentétességi viszony 
vizsgálata  két-két kategorikus 
kijelentés elemzésével, a fennálló 
viszony megállapításával 

 Segítséggel felismeri a 
két kategorikus 
kijelentés között 
fennálló ellentétességi 
viszonyt. 

 Önállóan felismeri két 
kategorikus kijelentés 
között fennálló 
ellentétességi viszonyt. 
Létre tudja hozni 
kategorikus kijelentések 
ellentétességi viszonyát. 

        
4.2.4. az ellentmondásossági 

viszony 
 a kategorikus kijelentések között 

fennálló ellentmondásossági 
viszony vizsgálata  két-két 
kategorikus kijelentés 
elemzésével, a fennálló viszony 
megállapításával 

 Segítséggel felismeri  
két kategorikus 
kijelentés között 
fennálló 
ellentmondásossági 
viszonyt. 

 Önállóan felismeri  két 
kategorikus kijelentés 
között fennálló 
ellentmondásossági 
viszonyt. Létre tudja 
hozni kategorikus 
kijelentések 
ellentmondásossági 
viszonyát. 

 
4.2.5. az alárendelt ellentétességi 

viszony 
 a kategorikus kijelentések között 

fennálló alárendelt ellentétesség 
viszony vizsgálata  két-két 
kategorikus kijelentés 
elemzésével, a fennálló viszony 
megállapításával 

 Segítséggel felismeri  
két kategorikus 
kijelentés között 
fennálló alárendelt 
ellentétességi viszonyt. 

 Önállóan felismeri  két 
kategorikus kijelentés 
között fennálló 
alárendelt ellentétességi 
viszonyt. Létre tudja 
hozni kategorikus 
kijelentések alárendelt 
ellentétességi viszonyát. 

        
5. Következtetések kategorikus 

kijelentésekkel 
 A kategorikus kijelentésekkel való 

következtetések tanulása, 
gyakorlása 

    

        
5.1. a következtetés fogalma  a következtetés fogalmáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, mit jelent a 
következtetés. 

 Érti és másoknak el 
tudja magyarázni, hogy 
mit jelent a 
következtetés fogalma. 

        
5.2. a következtetés szerkezeti 

elemei: 
előzmény (premissza); 
zárótétel (konklúzió); 
a következtetés művelete 

 a következtetés szerkezeti 
elemeinek számbavétele: az 
előzmény (premissza), a zárótétel 
(konklúzió) felismerésének, 
megnevezésének gyakorlása; 
a következtetés műveletének 
elvégzése, gyakorlása 

 Segítséggel felismeri a 
következtetésekben a 
premisszát és a 
konklúziót. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni a 
következtetésekben a 
premisszát és a 
konklúziót. 

        
5.3. következtetésfajták  következtetésfajták megismerése     
        
5.3.1. közvetlen következtetések: 

- megfordítás; 
- átalakítás; 
- szembeállítás 

 a közvetlen következtetésekről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a közvetlen következtetés típusai 
felismerésének gyakorlása; 
megfordítások, átalakítások és 
szembeállítások létrehozásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri a 
közvetlen 
következtetések között a 
megfordítást, az 
átalakítást és a 
szembeállítást. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni a 
közvetlen 
következtetések között a 
megfordítást, az 
átalakítást és a 
szembeállítást. 
Mindegyikre több példát 
is tud mondani. 



 
 
 
 
2014 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
5.3.2. három fogalom közötti 

viszonyon alapuló 
következtetések 
(kategorikus 
szillogizmusok): 
- középső fogalom (M); 
- szélső fogalmak (S, P); 
- axiómák  (Arisztotelész 
négy axiómája) 

 a kategorikus szillogizmusokról, 
létrejöttük feltételeiről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
kategorikus szillogizmusok 
elemzése, a középső fogalom és a 
szélső fogalmak megállapítása; 
az axióma fogalmának felidézése; 
az Arisztotelészi axiómák 
megtanulása 

 Fel tudja sorolni a 
kategorikus szillogizmus 
elemeit. Segítséggel fel 
tudja idézni a 
szillogizmus 
létrejöttének feltételeit. 

 Ismeri a szillogizmus 
létrejöttének feltételeit, 
valamint a 
szillogizmusokban 
szereplő premisszapárok 
lehetséges kombinációit. 
Fel tudja idézni 
Arisztotelész négy 
axiómának tekintett 
szillogizmusát, 
mindegyikhez példákat 
is tud alkotni. 

        
5.4. következtetési szabályok: 

- általános szabályok; 
- speciális szabályok 

 a következtetési szabályokról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
érvénytelen következtetések 
kiszűrésének gyakorlása a 
következtetési szabályok 
felhasználásával 

 Fel tud idézni legalább 
két következtetési 
szabályt. 

 Ismeri a következtetésre 
vonatkozó általános és 
speciális szabályokat.  
E szabályok segítségével 
el tudja dönteni, hogy 
egy adott következtetés 
érvénytelen-e, avagy 
sem. 

        
5.5. a szillogizmusok 

halmazelméleti értelmezése 
Venn-körökkel 

 a szillogizmusok halmazelméleti 
értelmezésének megismerése, a 
Venn-körökkel való ábrázolásuk 
gyakorlása 

 A tanultak alapján 
legalább egy 
szillogizmust képes 
Venn-körökkel 
ábrázolni. 

 Képes Venn-körökkel 
értelmezni néhány 
következtetés 
érvényességét, illetve 
érvénytelenségét. 

 
V. LOGIKAI TÖRVÉNYEK  LOGIKAI TÖRVÉNYEK 

MEGISMERÉSE 
    

        
1. Az azonosság törvénye; 

a törvény megsértésének 
lehetőségei 

 Az azonosság törvényének 
megfogalmazása; 
példák gyűjtése, a törvény 
megsértésének lehetőségeire 

 Két-három tanult példát 
fel tud idézni az 
azonosság törvényének 
megsértésével 
kapcsolatban. 

 Ismeri az azonosság 
törvényét. Három-öt 
példán tudja illusztrálni 
az azonosság 
törvényének 
megsértését. 

        
2. A nem-ellentmondás 

törvénye; 
a törvény megsértésének 
lehetőségei 

 A nem-ellentmondás törvényének 
megfogalmazása; 
példák gyűjtése, a törvény 
megsértésének lehetőségeire 

 Két-három tanult példát 
fel tud idézni a nem-
ellentmondás 
törvényének 
megsértésével 
kapcsolatban. 

 Ismeri  a nem-
ellentmondás törvényét. 
Három-öt példán tudja 
illusztrálni a nem-
ellentmondás 
törvényének 
megsértését. 

        
3. A harmadik kizárása 

törvénye ; 
a törvény megsértésének 
lehetőségei 

 A harmadik kizárása törvényének 
megfogalmazása; 
példák gyűjtése, a törvény 
megsértésének lehetőségeire 

 Két-három tanult példát 
fel tud idézni a harmadik 
kizárása törvényének 
megsértésével 
kapcsolatban. 

 Ismeri a harmadik 
kizárása törvényét. 
Három-öt példán tudja 
illusztrálni a harmadik 
kizárása törvényének 
megsértését. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
 

12. évfolyam 
 
 

A Logika tanulásának a céljai a 12. évfolyamon 
 
 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk hatékonyságát és 
célszerűségét. Váljanak képessé fejlett metakognitív és stratégiai gondolkodásra. Tovább fejlődjön 
tudásrendszerező és összefüggésfelismerő-asszociációs képességük. Értsék meg a matematikai elméletek 
axiomatikus megalapozásának lényegét, szükségességét; ismerjenek meg egy axiómarendszert. Korábban 
szerzett ismereteiket és képességeiket stabilizálják, váljanak számukra világossabbá azok összefüggései azok 
alkalmazhatóságának lehetőségei. Fejlődjön az ismeretek és képességek felhasználásában tárgyiasuló 
kreativitásuk. Váljanak képessé összetettebb, több szakaszból álló bizonyítások kitalálására és a logika szabályait 
követő prezentációjukra. Ismerjék meg a térgeometria egyes fontos alakzathalmazait, alakzattípusok felszínének 
és térfogatának kiszámítási módját. Fejlődjön térbeli intelligenciájuk. Ismerjenek meg újabb logikai műveleteket. 
Váljanak képessé egyszerűbb algebrai kifejezések szélsőértékeinek meghatározására és igazolására. Ismerjék 
meg a végtelen szakaszos tizedes törteket.  
 

  
TEMATIKUS  
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
        
1. Síkgeometria  A síkgeometria tanulása     
        
1.1. síkidomok kerülete és 

területe 
 kerület- és területszámítással 

kapcsolatos feladatok megoldásaa 
kör kerület- és terület-
meghatározásának történeti 
áttekintése előadás alapján 
lényegkiemelő jegyzeteléssel 

 Egyes speciális 
síkidomok kerületét és 
területét ki tudja 
számítani. 

 Összetett feladatokban 
alkalmazni tudja a 
kerület és 
területszámítással 
kapcsolatban tanultakat. 

        
1.2. tetszőleges függvénygörbe 

"alatti" terület 
 a derékszögű koordináta-

rendszerben ábrázolt 
függvénygörbéje "alatti" terület 
meghatározása közelítő 
módszerrel 
 

   Érti a görbe alatti terület 
meghatározásának 
módszerét. 

        
2. Térgeometria  A térgeometria tanulása     
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2.1. hengerszerű testek fogalma; 

felszíne és térfogata 
 a kocka, téglatest, egyenes hasáb, 

és az egyenes körhenger 
felszínére és térfogatára 
vonatkozó képlet felidézése; 
a hengerszerű testek fogalmának 
definiálása; 
annak felismerése, hogy a kocka, 
téglatest, egyenes hasáb, és az 
egyenes körhenger is hengerszerű 
test; 
példák keresése hengerszerű 
testekre, csoportosításuk, 
elnevezéseik; 
a Cavalieri -elv megismerése,  
alkalmazása    
általános hengerszerű test 
térfogata kiszámítási képletének 
meghatározására; 
felszín- és térfogatszámolási 
feladatok megoldása 

 Megfelelő adatok 
birtokában ki tudja 
számítani a kocka, a 
téglatest, a hasáb, az 
egyenes körhenger és az 
egyenes hasáb felszínét 
és térfogatát. Ismeri, érti, 
és testek 
osztályozásában 
alkalmazni tudja a 
hengerszerű testek 
fogalmát. 

 Ismeri     a Cavalieri-
elvet. Meg tud oldani 
összetett, hengerszerű 
testek felszín- és 
térfogatszámításával 
kapcsolatos feladatokat. 

        
2.2. kúpszerű testek fogalma; 

felszíne és térfogata 
 a kúpszerű testek fogalmának 

definiálása; 
példák keresése kúpszerű 
testekre, az egyenes körkúp és a 
gúla kúpszerű testek körébe 
tartozásának felismerése, az 
azokról korábban szerzett 
ismeretek (felszín- és 
térfogatképlet) felidézése; 
általános kúpszerű testek 
 felszínének és 
 térfogatának kiszámítására 
vonatkozó képlet megismerése 

 Ki tudja számítani a gúla 
és az egyenes körkúp 
felszínét és térfogatát. 
Ismeri, érti, és testek 
osztályozásában 
alkalmazni tudja a 
kúpszerű testek 
fogalmát. 

 Meg tud oldani összetett, 
kúpszerű testek 
felszínével és 
térfogatával kapcsolatos 
feladatokat. 

        
2.3. csonkagúla, csonkakúp 

fogalmának szokásos 
értelmezése, felszínük és 
térfogatuk 

 a csonkakúp és a csonkagúla 
szokásos értelmezésének (mint 
egyenes körkúpból illetve 
sokszög alapú gúlából alappal 
párhuzamos síkkal metszve 
eredeztetett testnek) a 
megismerése; 
a csonkagúla és a csonkakúp 
felszínének és térfogatának 
kiszámítására vonatkozó képlet 
megismerése 

 Ki tudja számítani a 
csonkagúla és a 
csonkakúp felszínét és 
térfogatát. 

 Bizonyítani tudja a 
csonkagúla és 
csonkakúp 
térfogatképletét le tudja 
vezetni a gúla ill. az 
egyenes körkúp 
képletéből. Meg tud 
oldani csonkakúp és 
csonkagúla felszínére és 
térfogatára vonatkozó 
összetett feladatokat. 

        
2.4. testek kölcsönös helyzete  egymásra illeszkedő, egymást 

átható testek helyzetének 
vizsgálata; 
egymást átható testekből 
ponthalmaz-únióval vagy 
ponthalmaz-különbséggel 
eredeztethető testek felszínének 
és térfogatának kiszámítása 
elsősorban a mindennapi életből 
vett példákon 

 Egymást átható 
egyszerűbb szabályos 
testek esetében el tud 
készíteni célszerű, az 
elemzést segítő  
síkmetszeteket   
 és meg tud oldani 
egyszerű 
térfogatszámítási 
feladatokat. 

 Testek áthatásáról szóló 
összetettebb, fejlett 
térbeli intelligenciát 
igénylő feladatokat is 
meg tud oldani.. 

        
II. KOMBINATORIKA, 

LOGIKA 
 KOMBINATORIKAI ÉS 

LOGIKAI KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS 

    

        
1. Logika  A logika tanulása     
        
1.1. logikai műveletek  a diszjunkció, konjunkció, 

negáció, implikáció, ekvivalencia 
fogalmának megismerése, a 
negáció fogalmának felidézése, 
értéktáblázatuk elkészítése; 
logikai feladatok megoldása 

 Egyszerű 
értéktáblázatokat tud 
készíteni. 

 Összetett logikai 
kifejezések 
értéktáblázatát el tudja 
készíteni. Logikai 
kifejezések átalakítását 
el tudja végezni. 
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III. RENDSZEREZŐ 

ISMÉTLÉS 
 KÉPESSÉGERŐSÍTŐ, 

TUDÁSSZILÁRDÍTÓ ÉS 
TUDÁSRENDSZEREZŐ 
TEVÉKENYSÉGEK 

    

        
1. Halmazok, logika  A halmazok, logika témaköreihez 

kapcsolható tudás és képességek 
fejlesztése és megerősítése 

    

        
1.1. az alapfogalmak, definíciók, 

tételek 
 adott tulajdonságú halmazok 

keresése, rendezése, jellemzése; 
műveletek végzése halmazokkal; 
bizonyítási eljárások gyakorlása; 
adott tulajdonságú ponthalmazok 
keresése, jellemzése 

 Pontosan ismeri a 
halmazelméleti 
alapfogalmakat. 

 Vegyes feladatok 
megoldásában is 
alkalmazni tudja a 
halmazokról tanultakat. 

        
1.2. logika  a konjunkció, diszjunkció, 

negáció, implikáció és az 
ekvivalenciadefinícióinak 
felidézése, értéktáblázatuk 
elkészítése; 
bizonyítási feladatok végzése az 
értéktáblázatok segítségével; 
a logikai műveletek felhasználása 
a matematika más területein; 
a matematikai logika szerepének 
vizsgálata más tantárgyakban; 
vegyes logikai feladatsorok 
megoldása 

 Pontosan ismeri a 
matematikai logika 
alapfogalmait, egyszerű 
logikai feladatokat meg 
tud oldani. 

 Képes a matematikai 
logika szabályainak 
megfelelő 
gondolatmenet 
megalkotására és 
prezentációjára mind 
tisztán matematikai, 
mind más 
tudományterületekhez 
tartozó feladatok 
megoldásában. 

        
2. Algebra, számelmélet  Az algebrához és a 

számelmélethez kapcsolható 
tudás és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
2.1. műveletek a 

számhalmazokban 
 az N, Z, Q, Q*, R számhalmazok 

halmazelméleti rendszerezése, 
megbeszélés algebrai 
meghatározottságukról, algebrai 
kifejezések univerzialitásáról, 
algebrai műveletek 
értelmezésének és szabályainak 
bővebb halmazokra való 
kiterjeszthetőségéről, ennek 
jelentőségéről; 
műveletek végzése racionális 
kifejezésekkel; 
műveletek végzése irracionális 
kifejezésekkel; 
számrendszerek 
alkalmazhatóságának elemzése 

 Biztosan eligazodik a 
számhalmazokban, és 
pontosan végzi a 
műveleteket. 

 Ismeri és alkalmazni 
tudja a számhalmazok és 
műveletek 
tulajdonságait. 

        
2.2. egyenletek, 

egyenlőtlenségek, 
egyenletredszerek 

 az első- és másodfokú, 
exponenciális, logaritmikus, 
abszolútértékes és irracionális 
egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletredszerek definiálása és 
megoldása; 
ilyen egyenletekre, 
egyenlőtlenségekre és 
egyenletrendszerekre vezető 
szöveges feladatok megoldása; 
az egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletredszerek megoldásánál 
többféle megoldási út keresése, 
saját és mások megoldási útjainak 
kritikai összehasonlítása, 
elemzése többféle szemszögből, 
az elemzésből stratégiai 
következtetések levonása 

 Tudja az egyszerűbb 
egyenletek szabályszerű 
megoldási módszereit 
ésszerűen alkalmazni, az 
értelmezési tartományt 
megvizsgálni és  a 
megoldás helyességét 
ellenőrizni. 
Tud szöveges feladatból 
megfelelő egyenletet, 
egyenlőtlenséget, vagy 
egyenletrendszert 
alkotni. 

 Összetett, divergens 
gondolkodásról árulkodó 
ötletet igénylő egyenlet, 
egyenlőtlenség, 
egyenletrendszer vagy 
azokra vezető szöveges 
feladat megoldására is 
képes. 
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2.3. számelmélet  számelméleti alapfogalmak 

definíciójának felidézése; 
osztó, többszörös meghatározása; 
a legnagyobb közös osztó 
keresése, felhasználása (pl. 
algebrai törtek egyszerűsítése); 
a legkisebb közös többszörös 
keresése, felhasználása (pl. 
algebrai törek közös nevezőre 
való hozása); 
oszthatósági állítások 
bizonyítását igénylő feladatok 
megoldása; 
a teljes indukció módszerének 
gyakorlása számelméleti 
bizonyítást igénylő feladatokban; 
az indirekt bizonyítás 
módszerének alkalmazása a 
számelméletben; 
bizonyításban szükség esetén 
köztes állítások (lemmák) 
felállítása és bizonyítása; 
vegyes számelméleti feladatsorok 
megoldása 

 Ismeri a számelmélet 
alapvető fogalmait és az 
egyszerűbbszámelméleti 
feladatokban azokat 
alkalmazni tudja. 
Egyszerűbb oszthatósági 
állításokat bizonyítani 
tud. 

 Köztes állítások 
(lemmák) felállítását is 
igénylő számelméleti 
bizonyítási feladatokat is 
meg tud oldani. 

        
3. Függvények, sorozatok  Függvények, sorozatok 

témaköreihez kapcsolható tudás 
és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
3.1. függvények  a függvény definíciójának 

felidézése; 
függvények jellemző 
tulajdonságainak (monotonitás, 
szélsőérték, zérushely, paritás, 
korlátosság) definíció szerinti 
számbavétele; függvénypéldák 
keresése adott jellemző 
tulajdonságra és azok 
kombinációira, a jellemző 
tulajdonságok bizonyítása; 
a tanult elemi függvények 
definícióinak felidézése,  
ábrázolásuk, jellemzésük; 
néhány nem elemi függvény 
meghatározása, ábrázolásuk, 
jellemzésük;  
a függvények ábrázolása 
transzformációval; 
a transzformált függvény 
jellemzése és az eredeti függvény 
jellemzőivel való 
összehasonlítása a transzformáció 
fényében; 
egyenletek, egyenlőtlenségek 
megoldása függvények 
ábrázolása segítségével; 
algebrai kifejezések 
szélsőértékeinek meghatározása; 
 
 

 Ábrázolni és jellemezni 
tudja az 
alapfüggvényeket és 
tudását egyenletek, 
egyenlőtlenségek 
megoldása során 
hasznosítani tudja. 

 Függvénytani tudását 
alkalmazni tudja,  
 paraméteres kifejezések 
szélsőértékeinek 
megállapításáhozesetén 
is.  

        
3.2. sorozatok  sorozatok definíciójának, a 

számtani és mértani sorozat 
definícióinak felidézése; 
a számtani és a mértani sorozatra 
vonatkozó tételek segítségével 
megoldható feladatok gyakorlása 

 Egyszerű számtani vagy 
mértani sorozattal 
kapcsolatos feladatot 
meg tud oldani. 

 Algebrai és geometriai 
összefüggések 
ismeretének és 
sorozatokra vonatkozó 
ismereteknek a 
szintetizálását igénylő 
feladatokat meg tud 
oldani. 
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3.3.  mértani sor   végtelen szakaszos tizedes törtek 

felírása két egész szám 
hányadosaként; 
a mértani sor geometriai 
alkalmazásának gyakorlása  

   Alkalmazni tudja a 
mértani sor fogalmát 
feladatok megoldásában 
. 

        
4. Geometria  A geometriához kapcsolható 

tudás és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
4.1. térelemek, ponthalmazok  térelemek (pont, egyenes, sík) 

kölcsönös helyzetének vizsgálata; 
térelemek hajlásszöge 
definícióinak felidézése, 
vizsgálata; 
térelemek távolsága definícióinak 
felidézése, távolságok 
megállapítása konkrét esetekben; 
adott tulajdonságú ponthalmazok 
keresése; 
nevezetes alakzatok 
(ponthalmazok) definícióinak 
felidézése (pl. szakaszfelező 
merőleges, szögfelező egyenes, 
kör, gömb, parabola, stb.), a 
tanult definíciók felidézése 
mellett új, az eredetikkel 
ekvivalens alakzat-definíciók 
kitalálása, az ekvivalencia 
bizonyítása 

 Ismeri a térelemek 
fogalmát és kölcsönös 
helyzetüket. Képes egy-
két feltétel esetén adott 
tulajdonságú pontok 
halmazát megkeresni. 

 Biztosan használja a 
térelemeket és a 
nevezetes 
ponthalmazokat a 
feladatok megoldása 
során. Adott alakzat-
definícióhoz vele 
ekvivalens definíciót tud 
alkotni, s az 
ekvivalenciát igazolni is 
tudja. 

        
4.2. síkgeometria  a síkgeometria axiomatikus 

megalapozásának szükségessége, 
egy lehetősége, az 
axiómarendszerből közvetlenül 
levezethető néhány állítás 
bizonyítása; 
Euklidész szerepének 
megismerése a geometriában; 
a sokszögek csoportosítása adott 
szempontok szerint; 
 a körhöz kapcsolódó geometriai 
alakzatok definícióinak 
felidézése; 
a szögmérés fajtáinak 
alkalmazása, egymással való 
kapcsolatuk vizsgálata; 
a látószöggel, a kerületi és a 
középponti szögekkel kapcsolatos 
feladatok megoldása; 
a kör és a sokszögek 
kapcsolatának vizsgálata; 
szerkesztési, bizonyítási, 
számítási feladatok megoldása 
(kerület, terület, Pitagorasz 
tételének alkalmazása, a számtani 
és mértani közép közötti 
kapcsolat felhasználása, stb.), 
többféle megoldási út keresése, 
saját és mások megoldási útjainak 
kritikai összehasonlítása, 
elemzése többféle szemszögből, 
az elemzésből stratégiai 
következtetések levonása 

 Sejti az 
axiómarendszerek 
lényegét és szerepét 
Különféle szempontok 
szerint ismeri a 
sokszögek 
csoportosítását és azok 
tulajdonságait. Pontosan 
ismeri a tanult tételeket 
és azokat feladatok 
megoldása során 
alkalmazni tudja. 

 Érti az axiomatikus 
megalapozás lényegét, 
érti szükségességét és a 
szemléletes gondolkozás 
korlátait. Bizonyítani 
tudja a tanult tételeket és 
azokat biztonságosan 
használja összetett 
feladatok megoldása 
során. Önálló geometriai 
bizonyításokra képes. 
Feladat többféle 
megoldási útját 
összehasonlítva 
stratégiai 
következtetéseket tud 
levonni. 
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4.3. térgeometria  testek tanult speciális osztályai 

(hengerszerű, kúpszerű) 
definícióinak felidézése, példák 
keresése; 
kúpszerű testekből 
származtatható testek egyes 
osztályainak felidézése 
(csonkagúla, csonkakúp); 
testek egyes eddig nem tanult 
speciális osztályainak (poliéder, 
szabályos test) definiálása, példák 
keresése, az 5 szabályos test 
megismerése és elnevezése; 
a testekfelszínével és 
térfogatával; 
kapcsolatos tételek és 
bizonyításaik; 
számítási és 
bizonyítási feladatok megoldása, 
többféle megoldási út keresése, 
saját és mások megoldási útjainak 
kritikai összehasonlítása, 
elemzése többféle szemszögből, 
az elemzésből stratégiai 
következtetések levonása 

 Ismeri a testek 
felszínének és 
térfogatának kiszámítási 
módjait és azokat fel 
tudja használni a 
számítási feladatokban. 
Tud példákat mondani a 
testek megismert 
osztályaira és el tudja 
dönteni egy adott testről 
hogy egy adott 
testosztályba tartozik-e. 

 Kreatívan oldja meg a 
térgeometriai 
problémákat tartalmazó 
feladatokat. 

        

4.4. transzformációk  a megismert geometriai 
transzformációk definíciói, 
tulajdonságai, osztályai 
(egybevágósági, hasonlósági) és 
az ezzel kapcsolatos 
 tételek és bizonyításaik;  
szerkesztési feladatok megoldása 
transzformációkkal vagy azok 
nélkül; 
bizonyítási feladatok megoldása 
transzformációkkal vagy azok 
nélkül; 
 
 

 Ismeri az egybevágósági 
és hasonlósági 
transzformációkat, és 
tulajdonságaik 
segítségével szerkesztési 
feladatokat tud 
megoldani. 

 Bizonyítást igénylő 
feladatokban is 
alkalmazni tudja a 
geometriai 
transzformációkat. 

        

5. Trigonometria  A trigonometriához kapcsolható 
tudás és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        

5.1. szögfüggvények  szögfüggvények definícióinak 
felidézése; 
szögfüggvények alkalmazása 
derékszögű háromszög hiányzó 
adatainak kiszámolásához; 
nevezetes szögek és forgásszögek 
szögfüggvényeinek kiszámítása; 
a sinustétel és a cosinustétel 
felidézése; 
szögfüggvények alkalmazását 
megkívánó feladatok megoldása 

 Pontosan ismeri a 
szögfüggvények 
fogalmát, ismeri és 
alkalmazni tudja a 
szögfüggvényekkel 
kapcsolatos tanult 
tételeket. 

 Bizonyítani tudja a 
tanult tételeket és azokat 
összetett feladatok 
megoldása során 
alkalmazni képes. 

        
5.2. trigonometrikus 

azonosságok, egyenletek, 
egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

 trigonometrikus azonosságok 
felidézése; 
trigonometrikus kifejezések 
egyszerűsítése trigonometrikus 
azonosságokkal; 
trigonometrikus egyenletek, 
egyenletrendszerek és 
egyenlőtlenségek megoldása; 
trigonometrikus 
egyenletrendszerek megoldása; 
elemi geometriai feladatok 
megoldása a trigonometrikus 
tételek és azonosságok 
felhasználása segítségével 

 Egyszerű 
trigonometrikus 
egyenleteket meg tud 
oldani. Használni tudja a 
trigonometriát 
háromszögek hiányzó 
adatainak 
kiszámításához. 

 Trigonometrikus 
egyenleteket, 
egyenlőtlenségeket és 
egyenletrendszereket, 
valamint gondolkodtató, 
trigonometria 
használatát igénylő 
elemi geometriai 
feladatokat kreatív 
módon meg tud oldani. 
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6 Koordináta-geometria  A koordináta-geometriához 

kapcsolható tudás és képességek 
fejlesztése és megerősítése 

    

        
6.1. vektorok  vektorműveletek definícióinak 

felidézése, végzése; 
vektorműveletek végzése vektor-
koordináták felhasználásával; 
vektorok hossza (abszolútértéke) 
definíciójának felidézése, adott 
vektor hosszának kiszámítása; 
vektorok felhasználása 
feladatmegoldásban 

 Tud műveleteket 
végezni vektorokkal és 
ismeri felhasználási 
területeiket. 

 Síkgeometriai, 
koordináta-geometriai és 
fizikai feladatokat is 
meg tud oldani vektorok 
segítségével. 

        
6.2. pont koordinátái  szakasz adott arányú 

osztópontjának és háromszög 
súlypontjának vektorkoordinátáit 
megadó képletek felidézése; 
a képletek alkalmazása szakasz 
osztópontjának és súlypontjának 
kiszámítására derékszögű 
koordinátarendszerben; 
a képletek alkalmazása bizonyí-
tást igénylő síkgeometriai felada-
tokban  

 Konkrét esetekben tudja 
használni a felezőpontra, 
harmadolópontra, 
súlypontra vonatkozó 
összefüggéseket. 

 Bizonyítást igénylő 
feladatokban is  
 alkalmazni tudja az 
osztópontra, súlypontra 
vonatkozó képleteket. 

        
6.3. alakzatok egyenlete  az egyenes egyenletének felírása 

különböző adatokból; 
egyenesek merőlegességének és 
párhuzamosságának szükséges és 
elégséges feltételei megállapítása 
normálvektoruk, irányvektoruk, 
vagy meredekségük segítségével; 
a kör egyenletének felírása; 
a parabola egyenletének felírása;  
az alakzatok kölcsönös 
helyzetének vizsgálata; 
vegyes, koordináta-geometria 
alkalmazásával megoldható elemi 
és analitikus geometriai feladatok 
megoldása 

 Fel tudja írni az 
egyenes,és a kör 
egyenletét és 
 parabola egyenleteit  
 és vizsgálni tudja 
kölcsönös helyzetüket. 

 Tanult síkbeli lakzatok 
definíciójának 
felhasználásával 
 bizonyítani tudja az 
alakzatok paraméteres 
egyenleteinek 
helyességét és azokat 
összetett feladatokban 
alkalmazni tudja, 
fel tudja írni azok 
egyenleteit. 

        
7 Kombinatorika, 

valószínűségszámítás, 
statisztika 

 A kombinatorikához, a 
valószínűségszámításhoz és 
statisztikához kapcsolható tudás 
és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
7.1. kombinatorika  a kombinatorika alapfogalmainak 

(ismétlés nélküli és ismétléses 
permutáció, variáció és 
kombináció) áttekintése, 
definícióinak felidézése; 
gráfelméleti alapfogalmak 
felidézése; 
kombinatorikus feladatok, 
kombinatorikai gyökerű 
problémák megoldása 

 Ismeri a kombinatorika 
alapvető fogalmait. Meg 
tud oldani egyszerű 
kombinatorikai 
feladatokat logikus 
következtetéssel. 

 Kreatívan használja a 
kombinatorikai 
ismereteit a feladatok 
megoldásában és a nem 
matematikai problémák 
megoldása során. 
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7.2. valószínűségszámítás, 
statisztika 

 a valószínűségszámítás 
alapelemeinek számbavétele, a 
klasszikus valószínűségi modell 
felidézése, felhasználása 
valószínűség meghatározására; 
valószínűség meghatározása 
geometriai mértékek 
összehasonlítása segítségével; 
a gyakorlati életben előforduló 
valószínűségi feladatok 
megoldása; 
statisztikai, mintavételi adatok 
vizsgálata; 
adathalmazok jellemzése: 
számtani középpel, mértani 
középpel,, mediánnal, módusszal, 
szórással; ezen jellemzők 
kvalitatív értelmezése 

 A klasszikus 
valószínűségi modell 
felhasználása egyszerű 
valószínűség-
meghatározási 
feladatokat tud 
elvégezni. 
Érti a 
valószínűségszámítás és 
a statisztika gyakorlati 
jelentőségét, a statisztika 
adathalmazok 
legfontosabb 
jellemzőinek jelentését. 

 Valóságos problémák 
megoldása során 
alkalmazni tudja a 
valószínűségszámítás és 
statisztika alapelemeit. 

 
 
Tárgyi feltételek 

 A témakört képviselő könyv- és folyóiratállomány 
 Számítógépes szoftverek 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

11. évfolyam  
 G. Havas Katalin: Arisztotelésztől napjainkig. (Logika vagy logikák?) Bp., 1995., PSZM Projekt – Tárogató 

Kiadó 
 G. Havas Katalin: Így logikus. Bp., 1982., Móra Ferenc Könyvkiadó 
 Kneale, W.–Kneale, M.: A logika fejlődése. Bp., 1987., Gondolat 

12. évfolyam  
 G. Havas Katalin: Arisztotelésztől napjainkig. (Logika vagy logikák?) Bp., 1995., PSZM Projekt – Tárogató 

Kiadó 
 G. Havas Katalin: Így logikus. Bp., 1982., Móra Ferenc Könyvkiadó 
 Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése. Bp., 1987., Gondolat 
 Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése. Bp., 1990., Tankönyvkiadó  
 Ruzsa Imre–Máté András: Bevezetés a modern Logikába. Bp., 1997., Osiris 
 Pólos László-Ruzsa Imre: A logika elemei. Bp., 1987. Tankönyvkiadó. 

 
 
A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Logikatörténeti szakszövegek 
olvasása 
 Jelek gyűjtése, csoportosítása 
 Fogalomképzéshez szükséges 

halmazműveleti jelek 
bemutatása, értelmezése, 
gyakorlása 
 Felosztások gyűjtése és 

ábrázolása különböző 
tantárgyak témaköreiből 
 Egyalanyú kijelentések 

ábrázolása Venn-körökkel 
 Szillogizmusok halmazelméleti  

értelmezése, Venn-körökkel 
való ábrázolása 

 Szakszövegek megértésének 
ellenőrzése vitahelyzetben 
 Logikai szimbólumok 

alkalmaztatása különböző 
tantárgyak szakszövegeinek 
értelmeztetése során 
 Halmazműveletek végeztetése a 

megértés ellenőrzése céljából 
 Meghatározások és felosztások 

készíttetése, meghatározások és 
felosztások hibáinak 
felismertetése a megértés 
mélységének feltárása 
érdekében 

 

 Saját teljesítmény és mások 
teljesítményének skálán való 
elhelyezése, kritériumokhoz 
való rendelése 
 A gondolkodás 

fegyelmezettségének, 
relevanciájának értékelése a 
logikai törvények aktualizáló 
alkalmazásával mindennapi 
kommunikációs 
élethelyzetekben 
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Az Ember és társadalom műveltségi terület részletes kerettanterveit Zsolnai József irányításával és koncepciója 
alapján egy kutató-fejlesztő csoport dolgozta ki. A kerettantervek mintegy másfél évtizedes kerettanterv- és 
taneszközfejlesztési praxis, kutatási és kísérleti eredmény, gyakorlati kipróbálási tapasztalat felhasználása révén 
nyerték el végleges formájukat. 
 
 
Történelem: a gimnázium 9–12. évfolyam számára 
Társ., pol., jogi és áll. ism.: a gimnázium 9–11. évfolyama számára 
Gazdálkodási ismeretek: a gimnázium 9–10. évfolyama számára 
Önismeret: a gimnázium 9–10. évfolyama számára 
Embertan: a gimnázium 9–12. évfolyama számára 
Erkölcstan: a gimnázium 11–12. évfolyama számára 
Történelemfilozófia: a gimnázium11–12. évfolyama számára 
 
 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Történelem 1,5 1,5 1,5 2 
Társ., pol., jogi és áll. Ism. 0,5 0,5 0,5 - 
Gazdálkodás 
Önismeret 

 

Embertan 

 
1 

Filozófia 
Erkölcstan 

 
 

1 

 
 

 Az egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi kerettantervi 
ismertetők tartalmazzák. 
 
E részletes kerettantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi kerettantervhez 
pedagógiai segédletek tartoznak. A tantárgyi kerettanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai 
segédlet készül, ha a felhasználók igénylik: 
    tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
    feladatgyűjtemény, 
     időterv (tanmenet), 
    mérőlap és értékelési útmutató. 
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TÖRTÉNELEM 
 

9–12. évfolyam 
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A Történelem kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 9–12. 
évfolyama számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-hoz igazított kerettanterv. A 
kerettantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesző és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Történelem kerettanterv alkalmazásához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Heti óraszám 1,5 1,5 1,5 2 

 
 
A KÉK és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Történelem kerettanterve a NAT Ember és Társadalom műveltségi területére terjed ki. A kerettanterv a 
Történelem műveltségi részterület követelményeit, valamint továbbhaladási feltételeit határozza meg. A 
Történelem kerettanterv a NAT kiemelt fejlesztési feladatai közös követelményei közül elsősorban a Hon és 
népismeret, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, valamint az Információs és kommunikációs 
kultúra fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Segíti továbbá a Tanulás közös követelményeinek teljesítését 
azáltal, hogy a történelem nyújtotta önművelési lehetőségeket felkínálja a tanulóknak. A kerettanterv segíti 
továbbá a Felkészülést a felnőtt lét szerepeire is azzal, hogy a történelemmel kapcsolatos foglalkozások széles 
skáláját vonultatja fel a jogi pályától a bölcsészen, a történelemtanáron keresztül, az államigazgatási pályáig. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Történelem kerettanterv – illeszkedve Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt ( elégséges ) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. 
Az egyes kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: 
tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához 
és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulás segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Történelem kerettantervet a történelem iránt fogékony, a történelemtudományokban naprakész, történelem 
szakos egyetemi diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. A kerettanterv szerint tanító 
pedagógusnak felkészültnek kell lennie a legújabb történettudományos kutatások eredményeiben, alkotó, 
innovatív beállítottsággal kell rendelkeznie. A kerettanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A 
kerettantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. Fontos azonban elkülönített 
térben (szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges taneszközöket. 
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A Történelem tanulásának céljai a 9–12. évfolyamon 
 
 

Általános célkitűzések 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv koncepciója általános követelményként fogalmazza meg minden 
tantárgyi programmal szemben a következőket: 
 

 az adott kultúrterület teljességét közvetítse a program; 
 

 alkalmas legyen a sokoldalú és differenciált képességfejlesztésre, amelyben helye kell, hogy legyen a 
tantárgyspecifikus képességek mellett a kommunikációs, az önművelési, gondolkodási képességeknek is; 
 

 a tanulási folyamat megtervezésekor  a tanulók motiválása mellett különös gondot kell fordítani az ismeretek 
sokoldalú kommunikálásának; 
 

 az ismereteket tevékenységbe ágyazottan sajátíthassák el a tanulók, a  részletes kerettanterv követelményei 
pontosan és rendszerezett formában határozzák meg azokat a tevékenységi formákat, amelyek gyakorlott 
elsajátítása az adott kultúrterület ismereteinek magas  szintű befogadását, és alkotó jellegű felhasználását teszi 
lehetővé a tanulók számára. 
 
 

Tantárgyi célkitűzések 
 
Legfőbb cél, hogy – a program pedagógiai elveinek megfelelően – a történelemtanításban is a fejlesztő feladatok 
tudatos tervezése és irányítása domináljon. Az önálló tanulói feladatokon keresztül történő képességfejlesztés 
egyre fokozottabb igénye összhangban van a műveltséggel kapcsolatos felfogás változásával is. Valódi 
történelmi műveltségnek ma az tekinthető: 
 

 ha valaki gazdag és sokrétű ismeretanyaggal rendelkezik, s ezt a tudását képes folyamatosan gazdagítani, 
minderről pedig gyakorlottan és élvezetesen tud szóban és írásban előadni és vitatkozni;  
 

 képes a különböző műfajú történelmi ismeretforrásokat sokoldalúan és hatékonyan felhasználni a tanuláshoz; 
 

 a történettudomány eredményeivel kapcsolatosan problémaérzékeny, felfogását a nyitottság jellemzi, 
ugyanakkor tisztában van a múlt tudományos rekonstruálásának objektív és szubjektív korlátaival egyaránt, ezért 
a vizsgált korból származó forrásokat vagy a későbbi korok által készített ismertetéseket, értékeléseket értően, 
kritikus szemlélettel olvassa;  
 

 történeti ismereteit arra is fel tudja használni, hogy saját korának társadalmi jelenségeit is értelmezze és 
megértse.  
 
Az iskolai történelemtanítás csak akkor tekinthető eredményesnek, ha az ismeretek elsajátíttatásán kívül, 
megvalósul azoknak a képességeknek a kialakítása is, amelyek elengedhetetlen feltételét jelentik az előbb 
bemutatott sokoldalú történelmi műveltségnek. A demokratikus társadalmi és politikai rendszer körülményei 
között a különböző világnézetek, vallások, értékrendek és politikai felfogások egymással párhuzamosan 
érvényesülhetnek, ez pedig az egymástól eltérő történelmi felfogások formájában is megnyilvánul. Az 
iskoláknak arra is fel kell tehát készíteniük tanulóikat, hogy a sokféle lehetséges nézőpontból fakadó és gyakran 
egymással vitatkozó történelmi értékelések között is eligazodhassanak, és képesek legyenek kiválasztani, illetve 
kialakítani a maguk értékvilágának megfelelő értelmezést a múlttal kapcsolatos kérdésekben is.  
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv történelmi programjának középiskolai szakasza a 9. évfolyamon 
kezdődik és a 12. évfolyamon  ér véget. Ez idő alatt ismerkednek meg a tanulók az emberiség történetével a 
kezdetektől napjainkig.  



 
 
 
 
2028 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

A tanulók számára kijelölt fejlesztési követelmények rendszere 
 
I. ISMERETSZERZÉSI ELJÁRÁSOK, KIFEJEZŐKÉPESSÉGEK 
1. Elsődleges források használata 
1.1 tárgyi leletek, emlékek, épületek 
1.2 írásos források 
1.3 szóbeli közlések 
2. Másodlagos források használata és készítése 
2.1 történelmi ismertető szövegek 
2.2 történelmi térképek 
2.3 történelmi táblázatok 
2.4 képi rekonstrukciók 
2.5 többféle forrás együttes használata 
3. Művészi források 
3.1 képzőművészeti alkotások 
3.2 szépirodalmi alkotások 
 
 
II. AZ ISMERETEK RENDSZEREZÉS ÉS ALKALMAZÁS 
1. Tájékozódás a történelmi térben és időben 
2. A történelmi korok összehasonlítása 
3. A történelmi eseményeket alakító tényezők feltárása 
4. A speciális szókincs elsajátítása 
 
 
III. A MÚLT REKONSTRUÁLÁSA 
1. A forrásanyag értékelése 
2. A múltról szóló ábrázolások, beszámolók, ismertetések, tanulmányok összevetése a történelmi valósággal 
 
 
IV. ÖNMŰVELÉS 
1. Múzeumok, kiállítások 
2. Könyvtár 
3. TV, rádió 
4. Utazás 
5. Internet 
 
 
V. A TÖRTÉNELEM TANULÁSA SORÁN FEJLESZTHETŐ POZITÍV ATTITŰDÖK ÉS 
SZEMÉLYISÉGVONÁSOK 
1. Érdeklődés 
2. Beleélés 
3. Ítéletalkotás 
4. Identitás, énkép 
5. Történelemszemlélet 
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Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Heti óra 1,5 1,5 1,5 2 
 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9. NT-13163 Száray Miklós: Történelem a középiskolák I. osztálya számára 

10. NT-15204/1 Újvári Pál: Történelem a középiskolák II. osztálya számára 

11. NT-15304 Újvári Pál: Történelem a középiskolák III. osztálya számára 

  Albert Gábor: A modern kor hajnalán. A polgárosodás és a nemzetállamok kora 

12. NT-15404/1 Ifj. Lator László: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára 

  Fischer Ferenc: A megosztott világ. Történelmi-politikai világatlasz. (PSZM Projekt Programiroda) 

 
 

Jelmagyarázat 
 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
 

 
 



 
 
 
 
2030 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

9. évfolyam 
 
 

A Történelem tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Váljanak képessé a tanulók biztonsággal tájékozódni a történelmi térben és időben. Tudják a tanult történelmi 
fogalmakat, ismereteket aktualizálni. Fejlődjön történelmi problémamegoldó gondolkodásuk. Váljanak képessé 
sokrétű és sokműfajú ismeretforrások feldolgozására és felhasználására az  önálló ismeretszerzés során. 
Alakuljon ki megfelelő szemléletük és készségük az őskorból és az ókorból származó tárgyi források 
vizsgálatához és elemzéséhez. Ismerjék meg az őskorral és az ókorral kapcsolatos kiemelkedő történettudományi 
eredményeket. Szerezzenek elemi szintű ismereteket a történettudomány módszereinek sajátosságairól. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A TÖRTÉNELEMTUDO-

MÁNY ÉS A RÉGÉSZET 
 ISMERKEDÉS A 

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY-
NYAL ÉS A RÉGÉSZETTEL 

    

        
1. A történelemtudomány 

tárgya és célja 
 A történelemtudomány tárgyának 

és céljának tisztázása 
szövegolvasás és –feldolgozás 
alapján, valamint beszélgetés 
keretében 

 Tudja, mi a 
történelemtudomány 
tárgya és célja. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő  fogalmakat: 
történelem, embertan,  
nyelvészet. 

 Tudja, mi a 
történelemtudomány 
tárgya és célja. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő  fogalmakat: 
történelem, embertan,  
nyelvészet. 

        
2. A történelem forrásai; 

a régészek munkája 
 A történelem forrásainak 

számbavétele szövegolvasás, -
feldolgozás, példák gyűjtése, 
valamint tárgyi emlékeket 
ábrázoló képek, rajzok 
csoportosítása révén; 
a régészek alapvető 
tevékenységeinek számbavétele 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
filmrészlet megfigyelése, elemzése 
révén; 
régi tárgyak gyűjtése, bemutatása

 Fel tudja sorolni és 
képes csoportosítani a 
történelem forrásait. 
Ismertetni tudja a 
régészek főbb 
tevékenységeit. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
tárgyi és írásos források, 
lelet, rekonstrukció, 
régészet 

 Fel tudja sorolni és 
képes csoportosítani a 
történelem forrásait. 
Ismertetni tudja a 
régészek főbb 
tevékenységeit. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
tárgyi és írásos források, 
lelet, rekonstrukció, 
régészet. 
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3.    
 

Az őskor kutatásának 
sajátosságai  

Az őskor kutatásának 
sajátosságairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása, ilyen 
tárgyú álló- és mozgóképek, 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 
10-12 igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
őskor kutatásáról. 
Tudja, hogy az őskorral 
kapcsolatos ismeretek 
nagy része csak a tárgyi 
leletekkel kapcsolatos 
feltételezéseken alapul. 
Érti azt, hogy vannak 
olyan történetek, 
amelyekben valóban élt 
személyek a szereplői. 
és vannak, amelyek 
képzeletbeli szereplőkről 
szólnak. 
Fel tudja sorolni, hogy 
az őskorról szóló 
rekonstrukciós képek 
készítői milyen konkrét 
őskori leletek alapján 
próbálták meg 
elképzelni az őskori 
ember életének egy-egy 
konkrét mozzanatát. 

 
Ismertetni tudja az őskor 
kutatásának 
sajátosságait. 
Viszonylag pontos 
elképzelésekkel 
rendelkezik arról, hogy 
milyen típusú kérdésekre 
kaphat választ a 
különböző tárgyi leletek 
segítségével, és 
milyenekre nem. Ismer 
néhány konkrét példát 
azzal kapcsolatban, hogy 
egy-egy új régészeti lelet 
miként változtatta meg a 
történészek korábbi 
elképzeléseit az  
őskorról. 
Az őskorról szóló 
ismertetésekben el tudja 
különíteni a tényeket a 
feltételezésektől. Tud 
konkrét példát mondani 
arra, amikor ugyanazon 
leletanyag alapján 
egymástól eltérő 
következtetésre jutottak 
a régészek. 

        
II. ŐSI TÁRSADALMAK  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ŐSI TÁRSADALMAKRÓL 
    

        
1. Az ember származásának 

kutatása; 
az ember és az 
emberszabású majmok közti 
kapcsolat 

 Az ember származásának 
kutatásáról, valamint  
az ember és az emberszabású 
majmok közti kapcsolatról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; az ember állat-őseit 
szemléltető ábra megfigyelése, 
elemzése; 
emberek és az állatok megegyező 
és eltérő tulajdonságainak 
számbavétele 

 10-12 igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
ember és az 
emberszabású majmok 
kapcsolatáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ember származásának 
tanult kutatásáról. 
Beszélni tud az ember és 
az emberszabású 
majmok kapcsolatáról. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: evolúció, 
faj. 

        
2. Az ember elődei:  

a Ramapithecus,  
a Homo habilis;  
a Homo erectus,  
az ősember; 
a Homo sapiens sapiens 

 Az ember elődeiről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
emberelődöket ábrázoló 
rekonstrukciós rajzok 
megfigyelése, jellemzése; 
a mai ember és az emberelődök 
tulajdonságainak 
összehasonlítása; 
homo habilisok, homo erectusok 
és a neandervölgyi ősember 
csoportjainak életét szemléltető 
rekonstrukciós képek 
megfigyelése, elemzése 

 Fel tudja sorolni az 
ember elődeit. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
előember, ősember, 
Homo habilis, Homo 
erectus, Neandervölgyi 
ősember. 

 Beszélni tud arról, hogy 
az emberi faj 
kialakulásában milyen 
szerepe volt a természeti 
környezet változásainak, 
valamint arról is, hogy 
mi volt a jelentősége a 
közösségnek az őskori 
ember életében.  Pontos 
leírást tud adni szóban és 
írásban az ember tanult 
elődeiről. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
előember, ősember, 
Homo habilis, Homo 
erectus, Neandervölgyi 
ősember. 
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3.    
 

Az őskor szakaszai 
 

Az őskor szakaszairól informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
őskőkori és újkőkori tárgyi 
emlékek lelőhelyeinek 
megkeresése a történelmi 
térképen 

 
Helyesen használja az 
ősidők, a régmúlt és a 
közelmúlt fogalmakat. 
Biztosan ismeri és tudja 
használni a következő 
történelmi időpontokat: 
több mint egymillió 
évvel ezelőtt, harmincöt- 
negyvenezer évvel 
ezelőtt. Beszélni tud 
arról, hogy a jégkorszak 
milyen hatással volt az 
ősemberek életére. 
Pontos és lényeget érintő 
megállapításokat tud 
tenni arról, hogy miben 
különbözött az őskori 
emberek élete a maitól. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: őskőkor, 
újkőkor, jégkorszak, 
természeti adottságok. 
Meg tudja mutatni 
térképen, a következő 
történelmi helyszíneket  
Turkana-tó, Neander-
völgy, Peking, Jáva, 
Cro-Magnon, 
Termékeny félhold, 
Kárpát-medence, 
Vértesszőlős. 

 
Pontosan tud 
tájékozódni az őskor 
egyes korszakait 
bemutató tematikus 
táblázaton. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
őskőkor, újkőkor, 
jégkorszak, természeti 
adottságok. Ismeri és 
biztonsággal használja a 
következő történelmi 
időpontokat: kb. 
hárommillió évvel 
ezelőtt, több mint 
egymillió évvel ezelőtt, 
háromszázötvenezer 
évvel ezelőtt, harmincöt- 
negyvenezer évvel 
ezelőtt, nyolc- tízezer 
évvel ezelőtt. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen  a 
következő 
történelmi helyszíneket:  
Turkana-tó, Neander-
völgy, Peking, Jáva, 
Cro-Magnon, 
Termékeny félhold, 
Kárpát-medence, 
Vértesszőlős. 
Részletesen be tudja 
mutatni, hogy az újkőkor  
milyen  változásokat 
hozott az emberek 
életében. 

        
4. A zsákmányoló életmód  A zsákmányoló életmódról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
őskőkori vadászközösség életét 
szemléltető rekonstrukciós kép 
megfigyelése, elemzése 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: horda, 
gyűjtögetés, vadászó-
halászó életmód. Több 
konkrét példa 
segítségével beszélni tud 
arról, hogy a 
táplálékszerzés terén 
milyen fejlődés zajlott le 
az őskor  folyamán. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
zsákmányoló 
életmódról. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
horda, gyűjtögetés, 
vadászó-halászó 
életmód. 

        
5. Eszközhasználat, 

eszközkészítés 
 Az eszközhasználatról, 

eszközkészítésről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ember által használt, készített 
eszközök fejlődésének áttekintése 
eszközöket ábrázoló képek, rajzok 
megfigyelése, elemzése révén 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
kavicseszközök, 
szakóca, szigony, 
pattintás, csiszolás. Több 
konkrét példa 
segítségével beszélni tud 
arról, hogy az 
eszközkészítés terén 
milyen fejlődés zajlott le 
az őskor  folyamán. 

 Részletes és szemléletes 
beszámolót tud készíteni 
az eszközhasználat és az 
eszközkészítés 
fejlődéséről. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kavicseszközök, 
szakóca, szigony, 
pattintás, csiszolás. 
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6. Az élelemtermelés 

kialakulása, mesterségek, 
csere 

 Az élelemtermelés kialakulásáról, 
mesterségekről, cseréről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
Európát a középső és újkőkorban 
ábrázoló térképen földművelő 
közösségek helyének 
megkeresése; 
termesztett növények, tenyésztett 
állatok számbavétele; 
az őskori agyagművességről, a 
kőszerszámok megmunkálásának 
tökéletesítéséről, a fonásról és a 
szövésről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása;  
újkőkori mezőgazdasággal 
foglalkozó közösség életét 
szemléltető rekonstrukciós rajz 
megfigyelés, elemzése; 
 az újkőkori mezőgazdasággal 
foglalkozó közösség életének 
összehasonlítása az őskőkori 
vadászközösség életével 

 10-12 igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
őskori élelemtermelésről 
és a mesterségek 
kialakulásáról. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
földművelés, 
állattenyésztés, 
háziasítás. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
földművelés, 
állattenyésztés, 
háziasítás, nemek közötti 
munkamegosztás. Be 
tudja mutatni, hogy a 
földművelés és az 
állattenyésztés 
megjelenése milyen 
további változásokat 
hozott az emberek 
életében. 

        
7. Az ősi hiedelemvilág, 

szertartások 
 Az ősi hiedelemvilágról, 

szertartásokról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Fel tud idézni legalább 
öt tanult ősi hiedelmet. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: varázslás, 
vadászmágia. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: varázslás, 
vadászmágia, hitvilág, 
totem, 
termékenységkultusz. 
Beszélni tud arról, hogy 
az életmódbeli 
jellegzetességek miként 
tükröződtek az őskori 
emberek hitvilágában. 

        
8. Az őskori művészet  Az őskori művészetről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása ; 
őskori képzőművészeti 
alkotásokat ábrázoló képek , 
filmrészletek megfigyelése, 
elemzése 

 Beszélni tud arról, hogy  
az ősi képzőművészeti 
alkotásokon milyen 
jellegzetességeit 
örökítették meg az 
őskori emberek életének.

 Értelmezni tudja az 
őskőkori és az újkőkori 
képzőművészeti 
alkotások közötti 
jellegzetes 
különbségeket. 

        
III. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     
        
1. Őskori tárgyi emlékeket 

bemutató múzeumi kiállítás 
 Őskori tárgyi emlékeket bemutató 

múzeumi kiállítás megtekintése, 
feldolgozása 

 A múzeumlátogatás 
alkalmával ki tudja 
tölteni a kiállításhoz 
készült  feladatlapot a 
tárlókban látottak 
alapján. 

 A múzeumlátogatás 
alkalmával ki tudja 
tölteni a kiállításhoz 
készült  feladatlapot a 
tárlókban látottak 
alapján, föl tud készülni 
önálló kiselőadás 
megtartására a látottak 
alapján. 

        
2. Őskorról szóló 

ismeretterjesztő könyvek 
 Őskori témájú könyvek keresése 

az iskolai könyvtárban, 
tartalomjegyzékük, tárgy- és 
névmutatójuk tanulmányozása, 
fülszövegük elolvasása, ábráik 
megfigyelése, címleírásuk, rövid 
ismertetőjük elkészítése 

 Konkrét kérdések 
megválaszolásához ki 
tudja keresni a megfelelő 
könyveket a 
könyvtárban. Tudja 
használni a 
katalógusokat és a 
könyvekben található 
név- és tárgymutatókat. 

 Konkrét kérdések 
megválaszolásához ki 
tudja keresni a megfelelő 
könyveket a 
könyvtárban. Tudja 
használni a 
katalógusokat és a 
könyvekben található 
név- és tárgymutatókat. 
Szakszerű szakirodalom-
ajánlást képes készíteni. 
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3. Őskorról szóló televízió- és 

rádióműsorok 
 Őskorról szóló televízió- és 

rádióműsorok válogatása a 
műsorismertetőkből, heti 
műsorajánlat készítése; 
beszámoló készítése  a látott, 
hallott műsorokról 

 Ki tud keresni olyan 
műsorokat a 
műsorismertetőkből, 
amelyek a régészet vagy 
az őskor témájához  
kapcsolódnak. Ezekről 
heti ajánlást tud 
készíteni a társainak. 

 Ki tud keresni olyan 
műsorokat a 
műsorismertetőkből, 
amelyek a régészet vagy 
az őskor témájához  
kapcsolódnak. Ezekről 
heti ajánlást tud 
készíteni a társainak, 
továbbá egy választott 
műsor alapján 
kiselőadást tud tartani. 

        
4. Őskori lelőhelynél tett 

tanulmányi kirándulás 
 Őskori lelőhely felkeresése 

(amennyiben lehetőség van rá), a 
látottak, tapasztaltak 
feldolgozása 

 Utólag kiselőadás 
formájában el tudja 
mondani, hogy hol volt 
és mit látott, s azt is, 
hogy mi  tetszett neki a 
legjobban a 
meglátogatott őskori 
lelőhelyen. 

 Tartalmas, illusztrált 
beszámolót tud készíteni 
az őskori lelőhelynél tett 
kirándulásról. 

        
IV. AZ ÓKORI KELETI 

CIVILIZÁCIÓK 
 ISMERETEK TANULÁSA  

AZ ÓKORI KELETI 
CIVILIZÁCIÓKRÓL 

    

        
1. Az első civilizációk közös 

jellemzői 
 Ismeretek tanulása az első 

civilizációk közös jellemzőiről 
    

        
1.1. demográfiai változások: 

falvak, városok 
 a demográfiai változásokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Értelmezni tudja a 
demográfiai változásokat 
ismertető szövegeket. Ki 
tud keresni adatokat a 
szövegből és ez alapján 
rövid kiselőadás 
megtartására képes. 
Ismeri a város, a rézkor 
és a bronzkor szavak 
jelentését. 

 Összefüggésvázlatot tud 
készíteni a demográfiai 
változásokról informáló 
szöveg alapján. Ennek 
segítségével kiselőadás 
megtartására képes. 
Ismeri a város, a rézkor 
és a bronzkor szavak 
jelentését. 

        
1.2. az öntözéses gazdálkodás  az öntözéses gazdálkodásról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; az öntözéses 
földművelés kialakulása okainak 
és következményeinek 
számbavétele 

 Be tudja mutatni az 
öntözéses földművelés 
kialakulásával 
kapcsolatos okokat és 
következményeket. 
Ismeri az öntözéses 
földművelés szó és a 
Termékeny félhold 
szavak jelentését. 

 Összefüggő kiselőadást 
tud készíteni, amelyben 
be tudja mutatni az 
öntözéses földművelés 
kialakulásával 
kapcsolatos okokat és 
következményeket. 
Ismeri az öntözéses 
földművelés és a 
Termékeny félhold 
szavak jelentését. 

        
1.3. az állam és az írás 

megjelenése 
 az állam és az írás megjelenéséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 10-12  igaz kijelentést 
tud mondani, írni  az 
állam és az írás 
megjelenéséről. Tudja, 
hogy milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 8-10 
ezer évvel ezelőtthöz. 
Ismeri a tagolt 
társadalom, az osztály, a 
vezető réteg és az állam 
szavak jelentését. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján  
az állam és az írás 
megjelenéséről. Tudja, 
hogy milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 8-10 
ezer évvel ezelőtthöz. 
Ismeri a tagolt 
társadalom, az osztály, a 
vezető réteg és az állam 
szavak jelentését. 
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1.4. városállamok és birodalmak  a városállamokról és 

birodalmakról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az őskori és az ókori emberek 
életének összehasonlítása 

 10-12 igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
városállamokról és a 
birodalmakról. Meg tud 
fogalmazni lényeges 
különbségeket az őskori 
és az ókori emberek 
élete között. Ismeri a 
városállam szó 
jelentését. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján  a 
városállamokról és a 
birodalmakról. Ismeri a 
városállam szó 
jelentését. 

        
1.5. vallás és kultúra  a vallásról és a kultúra informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 10-12 igaz kijelentést 

tud mondani. írni az 
ókori vallásról és 
kultúráról. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján 
az ókori vallásról és 
kultúráról. 

        
2. Az ókori Mezopotámia 

történelme 
 Ismeretek tanulása az ókori 

Mezopotámia történelméből 
    

        
2.1. Sumer történelme  Sumer történelméről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
Mezopotámia, az Eufrátesz és a 
Tigris, Ur és Uruk  megkeresése a 
történelmi térképen, 
beazonosítása a vaktérképen 

 Tudja, hogy milyen 
történelmi események 
kapcsolódnak a Kr.e. III. 
évezredhez. 10-12 igaz 
kijelentést tud  mondani, 
írni Sumer 
történelméről. Meg tudja 
mutatni térképen 
Mezopotámiát, az 
Eufráteszt és a Tigrist, 
Urt és Urukot. Ismeri a 
toronytemplom, a 
zikkurat, az írásbeliség 
és az ékírás szavak 
jelentését. 

 Tudja, hogy milyen 
történelmi események 
kapcsolódnak a Kr.e. III. 
évezredhez. Pontos 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban Sumer 
tanult történelméről. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen 
Mezopotámiát, az 
Eufráteszt és a Tigrist, 
Urt és Urukot. Ismeri a 
toronytemplom, a 
zikkurat, az írásbeliség 
és az ékírás szavak 
jelentését. 

        
2.2. Babilon történelme  Babilon történelméről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a legfontosabb összefüggések 
feltárása a természetföldrajzi 
adottságok és a társadalmi 
fejlődés között Mezopotámia 
példáján; 
Babilonról készült rekonstrukciós 
képek elemzése 

 10-12 igaz kijelentést 
tud mondani, írni 
Babilon történelméről. 
Önállóan ismertetni 
tudja a rekonstrukciós 
képeken ábrázolt 
babiloni helyszíneket és 
eseményeket. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Babilont. 

 Pontos ismertetést tud 
adni szóban és írásban 
Babilon tanult 
történelméről. Önállóan 
ismertetni tudja a 
rekonstrukciós képeken 
ábrázolt babiloni 
helyszíneket és 
eseményeket. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Babilont. 
Mezopotámia példáján 
keresztül be tudja 
mutatni a legfontosabb 
összefüggéseket a 
természetföldrajzi 
adottságok és a 
társadalmi fejlődés 
között. Ismeri az 
óbabiloni birodalom és 
az újbabiloni birodalom 
szavak jelentését. 
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2.3. a Perzsa Birodalom 

történelme 
 a Perzsa Birodalom történelméről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; a Perzsa Birodalom 
megkeresése a történelmi 
térképen, beazonosítása a 
vaktérképen 

 10-12 igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
Perzsa Birodalom 
történelméről. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a Perzsa 
Birodalmat. 

 Pontos ismertetést tud 
adni szóban és írásban a 
Perzsa Birodalom tanult 
történelméről. Tudja, 
hogy milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a Kr.e. II. 
évezred elejéhez. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a Perzsa 
Birodalmat és Szúzát. 

        
3. Az ókori Egyiptom 

történelme 
 Ismeretek tanulása az ókori 

Egyiptom történelméből 
    

        
3.1.    
 

az egyiptomi fáraók 
országa; 
az Egyiptomi Birodalom 
fennállásának szakaszai 

 
az egyiptomi fáraók országáról az 
Egyiptomi Birodalom 
fennállásáról, szakaszairól 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a legfontosabb összefüggéseket 
feltárása a természetföldrajzi 
adottságok és a társadalmi 
fejlődés között Egyiptom 
példáján; Egyiptomból származó 
tárgyi és szöveges források 
elemzése; 
a sumer és az egyiptomi 
civilizáció összehasonlítása 

 
12-15 igaz kijelentést 
tud mondani, írni 
Egyiptom történelméről. 
Válaszolni tud  
kérdésekre az  ókori 
Egyiptomból származó 
tárgyi és szöveges 
források segítségével. 
Meg  tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Egyiptom, Nílus, 
Memphisz, Gíza, 
Alexandria. Ismeri a 
következő szavak 
jelentését: változás, 
fejlődés, hanyatlás, 
dinasztia, közrendű 
szabadok, 
házirabszolgaság, 
kivitel, behozatal, 
templomgazdaság, 
törvény, delta, fáraó, 
tartomány, birodalom, 
óbirodalom, 
középbirodalom, 
újbirodalom, Királyok 
völgye. 

 
Pontos ismertetést tud 
adni Egyiptom tanult 
történelméről. El tudja 
mondani Sumer és 
Egyiptom alapvető 
különbségeit, 
hasonlóságait. Egyiptom 
példáján keresztül be 
tudja mutatni a 
legfontosabb 
összefüggéseket a 
természetföldrajzi 
adottságok és a 
társadalmi  fejlődés 
között. Meg  tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Egyiptom, Nílus, 
Memphisz, Gíza, 
Alexandria. Ismeri a 
következő szavak 
jelentését: változás, 
fejlődés, hanyatlás, 
dinasztia, közrendű 
szabadok, 
házirabszolgaság, 
kivitel, behozatal, 
templomgazdaság, 
törvény, delta, fáraó, 
tartomány, birodalom, 
óbirodalom,   
középbirodalom, 
újbirodalom, Királyok 
völgye. Önálló 
következtetések tud  
megfogalmazni az ókori 
Egyiptomból származó 
tárgyi és írásos források 
alapján, s ezeket meg is 
tudja vitatni a társaival. 

        
3.2. az ókori egyiptomi emberek 

élete, gondolkodása 
 az ókori egyiptomi emberek 

életéről, gondolkodásáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása, ilyen  tárgyú 
szépirodalmi szemelvények és 
képzőművészeti alkotások 
elemzése 

 10-12 olyan egyiptomi 
ábrázolásról készült 
reprodukciót tud 
gyűjteni, amelyek az 
ókori egyiptomi 
emberek életét 
szemléltetik, és ezek 
alapján képes kiselőadás 
megtartására. 

 Az ókori Egyiptomból 
származó szépirodalmi 
és képzőművészeti 
alkotások alapján 
következtetéseket tud 
megfogalmazni, továbbá 
kiselőadás megtartására 
képes a korabeli 
emberek életmódjáról és 
gondolkodásáról. 
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3.3. az ókori egyiptomi kultúra 

leghíresebb alkotásai 
 az ókori egyiptomi kultúra 

leghíresebb alkotásairól 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
alkotásokat ábrázoló 
reprodukciók megfigyelése, 
elemzése 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni az ókori 
egyiptomi alkotásokat. 
Ismeri a hieroglifa,  a 
múmia, a piramis, a 
többistenhit és az 
egyistenhit szavak 
jelentését. 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni az ókori 
egyiptomi alkotásokat, 
és ezek bemutatására 
kiselőadás megtartására 
is képes. Ismeri a  
szótagírás, a hieroglifa,  
a múmia a piramis, a 
többistenhit és az 
egyistenhit szavak 
jelentését. 

        
4. Az ókori India történelme  Ismeretek tanulása az ókori India 

történelméből 
    

        
4.1. az Indus-völgyi civilizáció  az Indus-völgyi civilizációról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az egyiptomi, a sumer és az 
Indus-völgyi civilizáció 
kialakulásának és életének 
összehasonlítása 

 10-12 igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
Indus-völgyi 
civilizációról. Meg  
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
India, Indus, Gangesz, 
Mohendzso-daro. Ismeri  
a kaszt- és a varna-
rendszer szavak 
jelentését. 

 Össze tudja hasonlítani 
az egyiptomi, a sumer és 
az Indus-völgyi 
civilizáció kialakulását 
és életét. Meg  tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
India, Indus, Gangesz, 
Mohendzso-daro. Ismeri  
a kaszt- és a varna-
rendszer szavak 
jelentését. 

        
4.2. az árják uralma  az árják uralmáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 10-12 igaz kijelentést 

tud mondani, írni az 
árják uralmáról. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján 
az árják uralmáról. 

        
5. Az ókori Kína történelme  Ismeretek tanulása az ókori Kína 

történelméből 
    

        
5.1. a kínai civilizáció születése  a kínai civilizáció születéséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 10-12 igaz kijelentést 
tud mondani, írni a kínai 
civilizáció születéséről. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Kínát, a 
Huanghot és  a Jangcet. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
kínai civilizáció 
születéséről. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Kínát, a 
Huanghot és  a Jangcet. 

        
5.2. az ókori Kína  

történelmének korszakai 
 az ókori Kína  történelmének 

korszakairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Rövid leírást tud adni, az 
ókori Kína  
történelmének 
korszakairól. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján 
az ókori Kína  
történelmének 
korszakairól. 

        
6. Jelentős ókori  régészeti 

felfedezések 
 Ismeretek tanulása jelentős ókori 

régészeti felfedezések 
    

        
6.1. sumer agyagtáblák és 

uralkodói sírok 
 a sumer agyagtáblák és az 

uralkodói sírokról  informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
agyagtáblákat, sírok 
rekonstrukcióit szemléltető képek 
megfigyelése, elemzése 

 Rövid leírást tud adni 
szóban és írásban a 
sumer agyagtáblákról és 
az uralkodói sírokról. 

 A tanultak alapján 
pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
sumer agyagtáblákról és 
az uralkodói sírokról. 

        
6.2. mezopotámiai zikkuratok  a mezopotámiai zikkuratokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; zikkuratok 
rekonstrukciós rajzainak 
megfigyelése, elemzése 

 Rövid leírást tud adni 
szóban és írásban a 
mezopotámiai 
zikkurátokról. 

 A tanultak alapján rövid 
leírást tud adni szóban és 
írásban a mezopotámiai 
zikkurátokról. 
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6.3. egyiptomi piramisok, 

templomok, falfestmények 
 az egyiptomi piramisokról, 

templomokról és  
falfestményekről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása, 
ilyen tárgyú képek megfigyelése, 
elemzése 

 Rövid leírást tud adni 
szóban és írásban az 
egyiptomi piramisokról, 
templomokról és 
falfestményekről. 

 A tanultak alapján 
pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
egyiptomi piramisokról, 
templomokról és 
falfestményekről. 

        
6.4. a Királyok Völgye: 

Tutanhamon sírja 
 a Királyok Völgyéről: 

Tutanhamon sírjáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása, 
Tutanhamon sírleleteiről készült 
képek megfigyelése, elemzése 

 Rövid leírást tud adni 
szóban és írásban a 
Királyok Völgyéről és 
Tutanhamon sírjáról. 

 A tanultak alapján 
pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
Királyok Völgyéről és 
Tutanhamon sírjáról. 

        
6.5. a legősibb indiai 

városmaradványok 
 a legősibb indiai 

városmaradványokról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
városmaradványokat szemléltető 
képek megfigyelése, elemzése 

 Rövid leírást tud adni 
szóban és írásban a 
legősibb indiai 
városmaradványokról. 

 A tanultak alapján 
pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
legősibb indiai 
városmaradványokról. 

        
V. A ZSIDÓ VALLÁS ÉS A 

BIBLIA 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

ZSIDÓ VALLÁSRÓL ÉS A 
BIBLIÁRÓL 

    

        
1. Bibliai történetek  Bibliai történetek olvasása, 

értelmezése 
 El tud mesélni röviden 

legalább öt-hat 
ószövetségi bibliai 
történetet. 

 Ismeri és fel tudja idézni 
Ábrahám, Izsák, Jákob, 
József, Mózes, Sámson, 
Dávid, Bölcs Salamon 
történetét a Bibliából. 

        
2. A zsidó történelem kezdetei  A zsidó történelem kezdeteiről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a zsidók vándorlását szemléltető 
térkép elemzése 

 Képes kérdésekre 
válaszolni a zsidóság 
korai korszakából 
származó tárgyi és 
szöveges források 
segítségével. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Palesztina, Jeruzsálem. 
Ismeri a következő 
szavak jelentését: 
Ótestamentum, 
Újtestamentum, Biblia, 
héberek, filiszteusok, 
többistenhit, egyistenhit. 

 Önálló következtetések 
tud  megfogalmazni a 
zsidóság korai 
korszakából  származó 
tárgyi és írásos források 
alapján, s ezeket meg is 
tudja vitatni a társaival. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Palesztina, Jeruzsálem. 
Ismeri a következő 
szavak jelentését: 
Ótestamentum, 
Újtestamentum, Biblia, 
héberek, filiszteusok, 
többistenhit, egyistenhit. 

        
VI. AZ ÓKORI GÖRÖGÖK  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ÓKORI GÖRÖGÖKRŐL 
    

        
1. A görög civilizáció születése  Ismeretek tanulása a görög 

civilizáció születéséről 
    

        
1.1. a krétai kultúra  a krétai kultúráról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Rövid ismertetést képes 

adni a krétai kultúráról. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Krétát. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
krétai kultúráról.  Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen Krétát. 
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1.2. a mükénei civilizáció  a mükénei civilizáció  Rövid ismertetést képes 

adni a mükénei 
civilizációról. Meg tudja 
mutatni a térképen 
Mükénét és Tróját. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
mükénei civilizációról. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Mükénét és 
Tróját. 

        
2. A hellének; a görög polisz; 

az első olimpiai verseny, 
amelyről írásos feljegyzés 
maradt 

 A hellénekről és a görög poliszról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a legfontosabb összefüggések 
feltárása a természetföldrajzi 
adottságok és a társadalmi 
fejlődés között Hellasz  példáján; 
térképvázlat készítése 
vaktérképen a görögök 
benyomulásáról és 
letelepedéséről; 
az első olimpiai versenyekről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 12-15 igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
hellénekről és a görög 
poliszról. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Hellasz, 
Peloponnészosz, Attika, 
Égei-tenger, Földközi-
tenger, Fekete-tenger. 
Tudja, hogy milyen 
történelmi esemény 
kapcsolódik  Kr.e. 776-
hoz. Ismeri a következő  
szavak jelentését: 
Polisz, magántulajdon, 
arisztokraták, démosz, 
rabszolga, Hellasz, 
hellének, olimpia. 

 Hellasz  példáján 
keresztül be tudja 
mutatni a legfontosabb 
összefüggéseket a 
természetföldrajzi 
adottságok és a 
társadalmi fejlődés 
között. Térképvázlatot 
tud készíteni 
vaktérképen a görögök 
benyomulásáról és 
letelepedéséről. Tudja, 
hogy milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
Kr.e. XIII. századhoz, 
illetve Kr.e. 776-hoz. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Hellasz, 
Peloponnészosz, Attika, 
Égei-tenger, Földközi-
tenger, Fekete-tenger. 
Ismeri a következő 
szavak jelentését: 
mítosz, eposz, mínosz, 
mitológia, polisz, 
magántulajdon, 
arisztokraták, piac, 
démosz, rabszolga, 
Hellasz, hellének, 
olimpia. 

        
3. A görög gyarmatosítás  A görög gyarmatosításról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; a görög óhaza és a 
gyarmatok területeinek 
megkeresése a történelmi 
térképen; 
a zsidó nép vándorlásainak és a 
görög gyarmatosítás 
eseményeinek összehasonlítása 

 10-12 igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
görög gyarmatosításról. 
Ismeri a  túlnépesedés, a 
gyarmatosítás, az 
anyaváros és kiváltság 
szavak jelentését. 

 Be tudja mutatni a görög 
történelemben lezajlott 
legfontosabb 
változásokat, helyesen 
használva a 
gyarmatosítás kora 
korszak-megjelölést. 
Ismeri a  túlnépesedés, a 
gyarmatosítás, az 
anyaváros és kiváltság 
szavak jelentését. 
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4.    
 

Spárta és Athén; 
az athéni demokrácia  

Spártáról, Athénről és az athéni 
demokráciáról  informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
Athén és Spárta földrajzi 
adottságainak, gazdasági 
életének összehasonlítása; 
Szólon és Kleiszthenész főbb 
intézkedéseinek számbavétele; 
az athéni demokrácia 
előzményeivel és a demokráciával 
összefüggő események eljátszása 

 
Rövid ismertetést (10-15 
mondat) képes adni 
szóban és írásban 
Spártáról, valamint 
Athénről. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen  Athént és 
Spártát. Tudja, hogy 
milyen történelmi 
esemény kapcsolódik 
Kr.e. 510-hez . Ismeri a 
helóta, a demokrácia és a 
népgyűlés szavak 
jelentését. Szívesen részt 
vesz a történelmi 
szerepjátékokban. 

 
Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján 
Spártáról és Athénről. 
Tudja, hogy milyen 
történelmi események 
kapcsolódnak a Kr.e. 
VIII. századhoz, Kr.e. 
510-hez, Kr.e. 508-hoz. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen  Athént és 
Spártát. Ismeri a 
következő szavak, 
kifejezések jelentését: 
arisztokratikus 
köztársaság, hoplita, 
öregek tanácsa, 
felügyelők, falanx, 
tieres, államforma, 
helóta, demokrácia, 
népgyűlés, türannisz, 
sztratégosz. Beszélni tud 
arról, hogy az ókori 
emberek 
bizonyos dolgokról  (pl. 
rabszolgaság) miért 
gondolkodtak másként, 
mint mi. Szívesen részt 
vesz a történelmi 
szerepjátékokban. 

        
5. A  görög-perzsa háborúk  A  görög-perzsa háborúkról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
térképvázlat készítése 
vaktérképen a görög-perzsa 
háború hadjáratairól és csatáiról 

 Rövid 10-12 mondatos 
ismertetést képes adni a 
görög-perzsa háborúról. 
Tudja, hogy milyen 
történelmi események 
kapcsolódnak Kr.e. 490-
hez, Kr.e. 480-hoz, Kr.e. 
478-hoz. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Hellészpontosz, 
Marathón, Thermopülai, 
Szalamisz, Olümpia, 
Delphoi.  

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
görög-perzsa háborúról. 
Térképvázlatot tud 
készíteni vaktérképen a 
görög-perzsa háború 
hadjáratairól és csatáiról. 
Tudja, hogy milyen 
történelmi események 
kapcsolódnak Kr.e. 490-
hez, Kr.e. 480-hoz, Kr.e. 
478-hoz. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Hellészpontosz, 
Marathón, Thermopülai, 
Szalamisz, Olümpia, 
Delphoi.  
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6. Periklész kora  Periklész kora     
        
6.1. Athén nagyhatalmi helyzete  Athén nagyhatalmi helyzetéről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az ókori keleti civilizációk és az 
antik görög civilizáció 
összehasonlítása 

 Rövid ismertetést (10-12 
mondat) képes adni 
Periklész koráról. Tudja, 
ki volt Periklész. Fel tud 
sorolni lényeges 
különbségeket az ókori 
keleti és az antik görög 
civilizációk között. 
Ismeri a sztratégosz, a 
déloszi szövetség,  a 
cserépszavazás, az 
alkotmány és a 
peloponnészoszi háború 
szavak jelentését. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján 
Periklész koráról. Be 
tudja mutatni a görög 
történelemben lezajlott 
legfontosabb 
változásokat, helyesen 
használva a klasszikus  
kor  korszak-
megjelölést. Tudja, ki 
volt Periklész. Fel tud 
sorolni lényeges 
különbségeket az ókori 
keleti és az antik görög 
civilizációk között.  
Ismeri a sztratégosz, a 
déloszi szövetség,  a 
cserépszavazás, az 
alkotmány és a 
peloponnészoszi háború 
kifejezések jelentését. 

        
6.2. A görög  vallás és a 

mindennapi élet 
 A görög  vallásról és a 

mindennapi életről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
következtetések megfogalmazása 
a korabeli emberek életmódjáról 
és gondolkodásáról ókorból 
származó szépirodalmi és 
képzőművészeti alkotások 
alapján 

 Rövid, 12-15 mondatos 
ismertetést képes adni a 
görögök vallásáról és 
mindennapi életéről. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
görögök vallásáról és 
mindennapi életéről.  Az 
ókorból származó 
szépirodalmi és 
képzőművészeti 
alkotások alapján 
következtetéseket tud 
megfogalmazni a 
korabeli emberek 
életmódjáról és 
gondolkodásáról. 

        
7. Tudomány és művészet a 

görög világban 
 Az ókori görög tudományról  és 

művészetről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; antik 
görög műalkotásokat szemléltető 
képek megfigyelése, elemzése. 

 Legalább tíz  antik görög 
műalkotást 
felismer.Több konkrét 
példát tud arra mondani, 
hogy a mai életünk 
miként őrzi az ókori 
görögök emlékét. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban – a 
tanultak alapján – az 
ókori görög tudományról 
és művészetről. Beszélni 
tud arról, hogy az 
európai kultúrában 
miként él tovább az  
ókori görög civilizáció 
szellemi  öröksége. 

        
8. Nagy Sándor hódításai és a 

hellenizmus 
 Nagy Sándor hódításairól  és a 

hellenizmusról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
térképvázlat készítése 
vaktérképen Nagy Sándor 
hadjáratáról, jelentősebb 
csatáiról; 
hadijelentés készítése Nagy 
Sándor hadjáratáról az otthon 
maradt makedónok és görögök 
számára 

 10-12 igaz kijelentést 
tud mondani, írni Nagy 
Sándorról és a 
hellenizmusról. Tudja, 
hogy milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
Kr.e. III. századhoz. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen 
Makedóniát. 

 A tanultak alapján 
pontos ismertetést tud 
adni Nagy Sándor 
hódításairól és a 
hellenizmusról. Tudja, ki 
volt Nagy Sándor. 
Tudja, hogy milyen 
történelmi esemény 
kapcsolódik  Kr.e. 331-
hez, illetve a Kr. e. III. 
századhoz. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen 
Makedóniát. 
Térképvázlatot tud 
készíteni vaktérképen 
Nagy Sándor 
hadjáratáról,  csatáiról. 
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9. Jelentős régészeti 

felfedezések 
 Jelentős régészeti felfedezések     

        
9.1. a knósszoszi palota  a knósszoszi palotáról  és 

feltárásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a palotát ábrázoló képek, 
rekonstrukciós rajzok 
megfigyelése, elemzése 

 Rövid leírást tud adni 
képek, rekonstrukciós 
rajzok alapján a 
knósszoszi palotáról. 

 Pontos leírást tud adni 
képek, rekonstrukciós 
rajzok alapján a 
knósszoszi palotáról. 

        
9.2. Trója és Mükéné  Trójáról és Mükénéről, valamint 

Trója feltárásáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
Tróját és Mükénét ábrázoló 
képek, rekonstrukciós rajzok 
megfigyelése, elemzése 

 Rövid leírást tud adni 
képek, rekonstrukciós 
rajzok alapján Trójáról 
és Mükénéről. 

 Pontos leírást tud adni 
képek, rekonstrukciós 
rajzok alapján Trójáról 
és Mükénéről. 

        
9.3. az athéni Akropolisz  az athéni Akropoliszról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az Akropoliszt ábrázoló képek, 
rekonstrukciós rajzok 
megfigyelése, elemzése 

 Rövid leírást tud adni 
képek, rekonstrukciós 
rajzok alapján az athéni 
Akropoliszról. 

 Pontos leírást tud adni 
képek, rekonstrukciós 
rajzok alapján az athéni 
Akropoliszról. 

        
VII. AZ ÓKORI RÓMA  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ÓKORI RÓMA 
TÖRTÉNELMÉRŐL 

    

        
1. Róma városállamból 

birodalommá válik 
 Ismeretterjesztő szöveg olvasása, 

feldolgozása arról az időszakról, 
ami alatt Róma városállamból 
birodalommá vált; 
szinkron időrendi táblázat 
készítése ókori görög és római 
eseményekről 

 Rövid, 12-15 mondatos 
ismertetést képes adni 
szóban és írásban arról 
az időszakról, ami alatt 
Róma városállamból 
birodalommá vált. 
Tudja, hogy milyen 
történelmi esemény 
kapcsolódik Kr.e. 753-
hoz, Kr.e. 218-201-hez, 
Kr.e. 202-höz. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Róma, Itália, Szicília, 
Karthágó. 
Térképvázlatot tud 
készíteni térkép 
segítségével vaktérképen 
a Római Birodalom 
terjeszkedéséről. 

 Be tudja mutatni a római 
történelemben lezajlott 
legfontosabb 
változásokat, helyesen 
használva a királyság 
kora, az itáliai  háborúk 
kora, illetve a pun 
háborúk kora  korszak-
megjelölést. Meg tud 
fogalmazni 
hasonlóságokat a görög 
és a római történelem 
eseményei és fejlődési 
sajátosságai között. 
Szinkron időrendi 
táblázatot tud készíteni a 
görög és a római 
történelem 
eseményeiről. Tudja, 
hogy milyen történelmi 
esemény kapcsolódik 
Kr.e. 753-hoz, Kr. e. 
202-höz. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Róma, Itália, Szicília, 
Karthágó. Be tudja 
mutatni, hogy a Római 
Birodalom 
kialakulásának és 
megszilárdulásának 
milyen rövid és hosszú 
távú történelmi 
következményei voltak. 
Térképvázlatot tud 
készíteni vaktérképen a 
Római Birodalom 
terjeszkedéséről. 
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2. A köztársaság virágkora és 

válsága 
 A köztársaság virágkoráról és 

válságáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a római köztársaságról készült 
sematikus ábrák értelmezése; 
térképvázlat készítése a második 
pun háborúról 

 Röviden ismertetni tudja 
a római köztársaságról 
készült sematikus 
ábrákat. Fel tud sorolni 
időrendben legalább tíz 
fontos eseményt az ókori 
Róma történelméből. 
Térképvázlatot tud 
készíteni térkép 
segítségével vaktérképen 
a második pun 
háborúról. Ismeri a 
zsoldos, senatus, 
patríciusok, plebejusok, 
köztársaság szavak 
jelentését. 

 Be tudja mutatni a római 
történelemben lezajlott 
legfontosabb 
változásokat, helyesen 
használva a köztársaság 
kora  korszak-
megjelölést. Értelmezni 
és ismertetni tudja a 
római köztársaságról 
készült sematikus 
ábrákat. Térképvázlatot 
tud készíteni 
vaktérképen a második 
pun háborúról. Ismeri a 
zsoldos, senatus, 
patríciusok, plebejusok, 
köztársaság szavak 
jelentését. 

        
3.    
 

Társadalom, államszervezet, 
hadsereg; 
a rómaiak mindennapi élete 

 
A  társadalomról, 
államszervezetről, hadseregről és 
rómaiak  mindennapi életéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az ókorból származó 
szépirodalmi és képzőművészeti 
alkotások alapján 
következtetéseket 
megfogalmazása a korabeli 
emberek életmódjáról és 
gondolkodásáról 

 
Rövid, 12-15 mondatos 
ismertetést képes adni a 
társadalomról, 
államszervezetről, 
hadseregről és rómaiak  
mindennapi életéről. . 
Ismeri a senatus, 
patríciusok, plebejusok, 
consul, dictator, 
magistratus, néptribunus, 
vétójog szavak 
jelentését. 

 
Összefüggésvázlatot tud 
készíteni a 
társadalomról, 
államszervezetről, 
hadseregről és rómaiak  
mindennapi életéről 
informáló szövegek 
alapján.  
Az ókorból származó 
szépirodalmi és 
képzőművészeti 
alkotások alapján 
következtetéseket.  
tud megfogalmazni a 
korabeli emberek 
életmódjáról és 
gondolkodásáról. Ismeri 
a senatus, patríciusok, 
plebejusok, consul, 
dictator, magistratus, 
néptribunus, vétójog 
szavak jelentését. 

        
4. A császárkor; 

Róma és a provinciák 
kapcsolata 

 A császárkorról; Róma és a 
provinciák kapcsolatáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a római császárság kialakulását 
előidéző okok feltárása; 
Róma provinciáinak megkeresése 
a történelmi térképen 

 Be tudja mutatni a római 
császárság kialakulását 
előidéző okokat. Tudja, 
hogy milyen történelmi 
esemény kapcsolódik 
Kr.e. 74-hez, Kr.e. 31-
hez, Kr.e. 9-hez. El tud 
igazodni  a Rómát és a 
provinciákat ábrázoló 
történelmi térképeken. 
Meg tudja mutatni 
térképen Hispaniát, 
Galliát, Actiumot és a 
Római Birodalmat. 
Ismeri a provincia, 
reform, polgárháború, 
rabszolgafelkelés, 
egyeduralom, császár, 
természetes határok 
szavak jelentését. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
császárkorról, valamint 
Róma és a provinciák 
kapcsolatáról. Tudja, 
hogy milyen történelmi 
esemény kapcsolódik 
Kr.e. 74-hez, Kr.e. 49-
hez, Kr.e. 31-hez, Kr.e. 
9-hez , Kr.u. 212-höz. 
Meg tudja mutatni 
térképen, azonosítani 
tudja vaktérképen 
Hispaniát, Galliát, 
Actiumot és a Római 
Birodalmat. Ismeri a 
provincia, reform, 
polgárháború, 
rabszolgafelkelés, 
colonia, légió, 
polgárháború, veterán, 
triumviratus 
egyeduralom, császár 
szavak jelentését. 
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5. Pannónia  Pannóniáról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása 
 Rövid, 10-12 mondatos 

ismertetést képes adni 
Pannóniáról. Meg tud 
nevezni legalább két 
római kori pannóniai 
várost. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pannónia, Aquincum. . 
Ismeri a  természetes 
határok, limes, circus, 
therma, római polgárjog 
szavak jelentését. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján 
Pannóniáról. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pannónia, Aquincum, 
Savaria, Sopianae. 
Ismeri a  természetes 
határok, limes, circus, 
therma, római polgárjog 
szavak jelentését. 

        
6. A  népvándorlás  A népvándorlásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
térképvázlat készítése a 
népvándorlásról 

 Rövid  (10-12 mondat) 
ismertetést képes adni 
népvándorlásról. 
Térképvázlatot tud 
készíteni térkép 
segítségével vaktérképen 
a nagy népvándorlásról. 
Ismeri a népvándorlás és 
a barbár szavak 
jelentését. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
népvándorlásról. Be 
tudja mutatni a római 
történelemben lezajlott 
legfontosabb 
változásokat, helyesen 
használva a 
népvándorlás kora  
korszak-megjelölést. 
Térképvázlatot tud 
készíteni vaktérképen a 
nagy népvándorlásról. 
Ismeri a népvándorlás és 
a barbár szavak 
jelentését. 

        
7. Az antik világ  felbomlása  Az antik világ  felbomlásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a Római Birodalom bukása 
okainak számbavétele 

 Be tudja mutatni a 
Római Birodalom 
bukását előidéző okokat. 
Tudja, hogy milyen 
történelmi esemény 
kapcsolódik 313-hoz, 
375-höz, 476-hoz. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen 
Konstantinápolyt. 

 Össze tud hasonlítani két 
ellentétes értelmű 
ismertetést a Római 
Birodalom bukásának 
okairól. Tudja, hogy 
milyen történelmi 
esemény kapcsolódik 
313-hoz, 375-höz, 395-
höz, 451-hez, 476-hoz. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Konstantinápoly, 
Catalaunum. 

        
8. Jelentős régészeti 

felfedezések 
 Ismeretek tanulása jelentős 

régészeti felfedezésekről 
    

        
8.1. Pompei  Pompeiről és Pompei feltárásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; pompei-i képek, 
rekonstrukciós rajzok 
megfigyelése, elemzése 

 Rövid leírást tud adni 
szóban és írásban  
Pompeiről és Pompei 
feltárásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban  
Pompeiről és Pompei 
feltárásáról. 

        
8.2. Aquincum és Gorsium  Aquincumról és Gorsiumról, 

valamint Aquincum és Gorsium 
feltárásáról  informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
aquincumi és gorsiumi  képek, 
rekonstrukciós rajzok 
megfigyelése, elemzése 

 Rövid leírást tud adni 
szóban és írásban 
Aquincumról és 
Gorsiumról, valamint 
Aquincum és Gorsium 
feltárásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Aquincumról és 
Gorsiumról, valamint 
Aquincum és Gorsium 
feltárásáról. 
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VIII. A KERESZTÉNYSÉG ÉS 

AZ ÚJSZÖVETSÉG 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KERESZTÉNYSÉGRŐL ÉS AZ 
ÚJSZÖVETSÉGRŐL 

    

        
1. Újszövetségi történetek  Újszövetségi történetek olvasása, 

értelmezése;  
az újszövetségi történetek témáit 
ábrázoló festmények 
reprodukcióinak megfigyelése, 
elemzése 

 El tud mesélni röviden 
legalább 5-6 
újszövetségi történetet. 
Felismeri e történetek 
témáit festmények 
reprodukcióin. 

 Szabatosan tud 
ismertetni szóban és 
írásban újszövetségi 
történeteket. Felismeri e 
történetek témáit 
festmények 
reprodukcióin. 

        
2. A kereszténység kialakulása 

és elterjedése 
 A kereszténység kialakulásáról és 

elterjedéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Rövid (10-12 mondat) 
leírást tud adni szóban és 
írásban a kereszténység 
kialakulásáról és 
elterjedéséről. Ismeri a 
Messiás, a kereszténység 
a diaszpóra, az 
evangélium, az egyház, a 
püspök, a zsinat, a 
keresztényüldözés és a 
türelmi rendelet szavak 
jelentését. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
kereszténység 
kialakulásáról és 
elterjedéséről. Tudja, ki 
volt Pál apostol. Ismeri a 
Messiás, a kereszténység 
a diaszpóra, az 
evangélium, az egyház, a 
püspök, a zsinat, a 
keresztényüldözés és a 
türelmi rendelet szavak 
jelentését. 

        
3. Jézus élettörténete  Jézus élettörténete  El tudja mesélni Jézus 

életének főbb állomásait 
(születését, néhány 
cselekedetét, keresztre 
feszítését). 

 Részletesen be tud 
számolni Jézus 
életútjáról, 
cselekedeteiről 
születésétől a haláláig az 
Újszövetség alapján. 

        
IX. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     
        
1. Ókori tárgyú múzeumi 

kiállítás 
 Ókori tárgyú múzeumi kiállítás  Jegyzeteket tud készíteni 

a látottakról előre 
megadott szempontok 
szerint. 

 Jegyzeteket tud készíteni 
a látottakról előre 
megadott szempontok 
szerint, és ennek 
segítségével kiselőadás 
megtartására képes. 

        
2. Ókorról szóló könyvek  Ókorról szóló könyvek keresése a 

könyvtárban, címleírásuk 
elkészítése 

 Használni tudja konkrét 
ókori feladatokhoz a 
történelmi kronológiákat 
és 
fogalomgyűjteményeket. 

 Szakszerű szakirodalom 
ajánlás készítésére képes 
ókori történelmi témák 
bemutatásához. 

        
3. Ókori témájú televízió- és 

rádióműsorok 
 Ókorral kapcsolatos televízió- és 

rádióműsorokról műsorajánlat 
készítése, ismertető összeállítása 
a látott, hallott műsorokról 

 Műsorajánlatot tud 
készíteni a hét ókori 
témájú televízió- és 
rádióműsorairól 

 Rövid ismertetést tud 
írni a TV-ben látott vagy 
a rádióban hallott 
ókorral kapcsolatos 
műsorról. 

        
4. Pannóniai település romjai  Tanulmányi kirándulás egy 

pannóniai település romjaihoz; 
"szellemi totó" megoldása a 
kiránduláson látott, hallott 
dolgokról; rajzos ismertető 
készítése a kirándulásról 

 Szöveges ismertetőt tud 
készíteni egy pannóniai 
település romjainál tett 
kirándulásról. 

 Szöveges és vizuális 
ismertetőt tud készíteni 
egy pannóniai település 
romjainál tett 
kirándulásról. 
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Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 
Legyenek képesek a tanulók a történelmi múlt rekonstruálására különböző történelmi forrásokból, 
emlékiratokból, visszaemlékezésekből, naplókból, történelmi személyek levelezéseiből.  
Érezzenek belső indíttatást arra, hogy ne csak a tankönyvből, de könyvtárból, szakkönyvekből, múzeumok 
anyagaiból is informálódjanak. Tudjanak válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó kérdésekre. Tudják értelmezni 
a magyar és az egyetemes történelem fontosabb szöveges forrásait, és megadott szempontok szerint tudjanak a 
forrás alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni. Legyenek képesek dokumentumokból, megadott 
szempontok alapján korabeli társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni. 
Legyenek képesek másodlagos és elsődleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és eltérések 
megállapítására. Legyenek képesek tényekre és feltételezésekre példát hozni – megadott szempontok alapján – 
egyszerűbb forrásokból és ismeretterjesztő szövegekből. Ismerjék fel az egyetemes és a magyar történelem 
felsorolt eseményeiből azokat, amelyek időbeli közelség vagy valamilyen összefüggés alapján egymáshoz 
kapcsolhatók. Tudjanak kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségeket, akik egymással 
kapcsolatban álltak.  Ismerjék a témához tartozó fontosabb kézikönyveket. Tudjanak egy történelmi 
eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével kérdések alapján vagy önállóan 
bemutatni. Legyenek képesek a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy 
területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni. Tudjanak atlasz segítségével egyszerű történelmi 
térképvázlatot készíteni. Legyenek képesek a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, évszámokkal, 
nevekkel és helyekkel összekapcsolni, megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét 
eseménysorokat bemutatni. Biztonsággal tájékozódjanak történelmi térben és időben. Fejlődjön a 
problémamegoldó gondolkodásuk, a kritikai gondolkodásuk, a strukturákban való gondolkodásuk. Váljanak 
képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlítására. Széleskörű tudásháttérrel 
rendelkezzenek a politikai, társadalmi forradalmi átalakulások mellett a gazdaságban, a technikában, az 
életmódban, a tudományban bekövetkezett változásokra. Legyenek képesek egy-egy jelenség változását a 
történelmi időben több korszakot átfogóan is tanulmányozni. Legyenek képesek egy-egy kiemelkedő történelmi 
személy életútját bemutatni, közösségformáló, társadalomalakító tevékenységét felismerni (Pl. Nagy Sándor) 
Legyenek képesek a helyi társadalom főbb jellemzőit főbb vonalakban bemutatni. 
 
Tudják, mi a történelemtudomány tárgya és célja. Ismerjék és helyesen használják a következő fogalmakat: 
történelem, embertan, nyelvészet. 
Ismertetni tudják az őskor kutatásának sajátosságait, pontos leírást tudnak adni szóban és írásban az ember 
származásáról. Ismeri és helyesen használja a következő fogalmakat: előember, ősember, Homo habilis, Homo 
erectus, Neandervölgyi ősember. Pontos ismertetést tudnak adni az állam és az írás megjelenéséről, tudja, hogy 
milyen történelmi események kapcsolódnak a 8–10 ezer évvel ezelőtthöz, a városállamokhoz és a 
birodalmakhoz, és a Kr.e. III. évezredhez. Egyiptom példáján keresztül be tudják mutatni a legfontosabb 
összefüggéseket a természetföldrajzi adottságok és a társadalmi fejlődés között. 
Önálló következtetések tudnak megfogalmazni a zsidóság korai korszakából származó tárgyi és írásos források 
alapján, s ezeket meg is tudja vitatni a társaikkal.  
Be tudják mutatni a római történelemben lezajlott legfontosabb változásokat, helyesen használva a királyság 
kora, az itáliai háborúk kora, illetve a pun háborúk kora korszak-megjelölést 
Az ókorból származó szépirodalmi és képzőművészeti alkotások alapján következtetéseket tudnak 
megfogalmazni a korabeli emberek életmódjáról és gondolkodásáról. 
Pontos ismertetést tudnak adni Pannóniáról. Meg tudja mutatni térképen, illetve azonosítani tudja vaktérképen a 
következő történelmi helyszíneket: Pannónia, Aquincum, Savaria, Sopianae. Ismeri a  természetes határok, 
limes, circus, therma, római polgárjog szavak jelentését. 
Pontos ismertetést tudnak adni a tanultak alapján a népvándorlásról. Be tudják mutatni a római történelemben 
lezajlott legfontosabb változásokat, helyesen használva a népvándorlás kora korszak-megjelölést.  
Pontos ismertetést tudnak adni a kereszténység kialakulásáról és elterjedéséről. Tudja, ki volt Pál apostol. 
Ismerik a Messiás, a kereszténység a diaszpóra, az evangélium, az egyház, a püspök, a zsinat, a 
keresztényüldözés és a türelmi rendelet szavak jelentését. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 
 

A Történelem tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Váljanak képessé a tanulók biztonsággal tájékozódni a történelmi térben és időben. Tudják a tanult történelmi 
fogalmakat, ismereteket aktualizálni. Fejlődjön történelmi problémamegoldó gondolkodásuk. Váljanak képessé 
sokrétű és sokműfajú ismeretforrások feldolgozására és felhasználására az  önálló ismeretszerzés során. 
Alakuljon ki megfelelő szemléletük és készségük a középkorból és az újkorból származó tárgyi és szöveges 
források vizsgálatához és elemzéséhez. Ismerjék meg a középkorral és az újorral kapcsolatos kiemelkedő 
történettudományi eredményeket. Szerezzenek elemi szintű ismereteket a történettudomány módszereinek 
sajátosságairól. Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlítására. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A KORA KÖZÉPKOR  

(V-X. SZÁZAD) 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KORA KÖZÉPKORRÓL 
    

        
1. Európa politikai viszonyai a 

Római Birodalom bukása 
utáni századokban 

 Ismeretek tanulása Európa 
politikai viszonyairól a Római 
Birodalom bukása utáni 
századokban 

    

        
1.1. germán királyságok  a Nyugatrómai Birodalom bukása 

utáni időszakban létrejött germán 
királyságokról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a germán királyságok helyének 
megkeresése a történelmi 
térképen; 
magyarázatkeresés arra, hogy a 
Nyugatrómai Birodalom bukását 
követő évszázadokat miért 
nevezik "sötét középkor"-nak az 
európai történelemben 

 Rövid, 10-12 mondatos 
leírást tud adni a germán 
királyságokról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
germán királyságokról. 
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1.2.    
 

a Frank Birodalom 
kialakulása  

a Frank Birodalom kialakulásáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
időrendi táblázat készítése a 
Frank Birodalom történetéről; 
Nagy Károly életéről informáló 
korabeli krónika elolvasása, 
feldolgozása, következtetés a 
király jellemére, 
gondolkodásmódjára a szöveg 
alapján; 
magyarázatkeresés arra, hogy a 
Nyugatrómai Birodalom bukása 
utáni időszakban miért éppen a 
frankoknak sikerült létrehozniuk 
Európa legerősebb államát 

 
Rövid (12-15 mondat) 
leírást tud adni a Frank 
Birodalom 
kialakulásáról. Ismeri a  
következő fogalmakat: 
kora középkor, érett 
középkor, késő 
középkor, egyház, 
trónviszály, király, 
fegyveres kíséret, 
központi hatalom, pápa, 
hűbérbirtok, krónika. 
Biztonsággal ismeri a 
következő történelmi 
évszámokat: Kr.u. 496, 
529, VIII-IX. század, 
732, 754, 800. Meg tudja 
mutatni térképen a Frank 
Birodalmat, Rómát,  a 
Keletrómai Birodalmat 
és Bizáncot. 

 
Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a Frank 
Birodalom 
kialakulásáról. Ismeri és 
használni tudja a  
következő fogalmakat: 
kora középkor, érett 
középkor, késő 
középkor, egyház, 
trónviszály, király, 
fegyveres kíséret, 
majordomus, központi 
hatalom, pápa, pápai 
állam, grófság, 
őrgrófság, kolostor, 
adománybirtok, 
hűbérbirtok, krónika. 
Biztonsággal ismeri a 
következő történelmi 
évszámokat: Kr.u. 496, 
529, VIII-IX. század, 
732, 754, 800. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Frank Birodalom, 
Poitiers, Soissons, 
Róma, Ravenna, 
Keletrómai Birodalom, 
Bizánc. 

        
1.3. a Karoling-birodalom 

utódállamai 
 a Karoling-birodalom 

utódállamai létrejöttéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása;  
az utódállamok helyének 
megkeresése a történelmi 
térképen 

 Fel tudja sorolni, 
történelmi térképen meg 
tudja mutatni  és röviden 
képes jellemezni a 
Karoling-birodalom 
utódállamait. Tudja, mi 
történt 843-ban. 

 Fel tudja sorolni, 
történelmi térképen meg 
tudja mutatni  és a 
tanultak alapján 
pontosan képes 
jellemezni a Karoling-
birodalom utódállamait. 
Tudja, mi történt 843-
ban. 

        
1.4. Európa 1000 körül  az 1000 körüli Európáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az 1000 körüli Európát ábrázoló 
térkép elemzése 

 Rövid, 10-12 mondatos 
leírást tud adni az 1000 
körüli Európáról. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján az 1000 
körüli Európáról. 

        
2. Gazdaság és társadalom a 

kora középkorban 
 Ismeretek tanulása a kora 

középkor gazdaságáról és 
társadalmáról 

    

        
2.1. az uradalmi rendszer 

kialakulása 
 az uradalmi rendszer 

kialakulásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Röviden (12-15 mondat) 
tudja jellemezni az 
uradalmi rendszert. 

 Pontos leírást tud adni az 
uradalmi rendszer 
kialakulásáról. 

        
2.2. a nemesség és a jobbágyság  a nemességről és a jobbágyságról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 15-20 mondatos leírást 
tud adni  a tanultak 
alapján a kora középkori 
nemességről és 
jobbágyságról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a kora 
középkori nemességről 
és jobbágyságról. 

        
3. Az egyházszervezet 

kiépülése 
 Ismeretek tanulása az 

egyházszervezet kiépüléséről 
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3.1. a pápaság harca a császári 

hatalommal 
 a pápaság császári hatalommal 

vívott harcáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
IV. Gergely 1075-ben kiadott 
"Dictus papae" című 
dokumentumának elemzése; 
a nyugati keresztény királyok és 
az egyház viszonyának 
jellemzése 

 Rövid, 12-15 mondatos 
leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
pápaság császári 
hatalommal vívott 
harcáról. Érti és 
értelmezni tudja e 
"küzdelem" jelentőségét. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
pápaság császári 
hatalommal vívott 
harcáról.  Érti és 
értelmezni tudja e 
"küzdelem" jelentőségét. 

        
3.2. világi papság és 

szerzetesség 
 a világi papságról és a 

szerzetességről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Rövid (12-15 mondat)  
leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
korabeli világi papságról 
és a szerzetességről. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
korabeli világi papságról 
és a szerzetességről. 

        
4. A Bizánci Birodalom és a 

keleti kereszténység 
 A Bizánci Birodalomról és a 

keleti kereszténységről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Rövid, 10-12 mondatos  
leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
Keletrómai 
Birodalomról és a keleti 
kereszténységről. Meg 
tudja mutatni térképen 
Ravennát, a Keletrómai 
Birodalmat és Bizáncot. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
Keletrómai 
Birodalomról és a keleti 
kereszténységről. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen Ravennát, a 
Keletrómai Birodalmat 
és Bizáncot. 

        
5. Az iszlám és az arab világ  Az iszlámról és az arab világról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Rövid (8-10 mondat) 
leírást tud adni a 
tanultak alapján az 
iszlámról és az arab 
világról. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján az 
iszlámról és az arab 
világról. 

        
II. A MAGYARSÁG 

SZÜLETÉSE 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

MAGYARSÁG 
SZÜLETÉSÉRŐL 

    

        
1. Az ősmagyarság kialakulása  Ismeretek tanulása az 

ősmagyarság kialakulásáról 
    

        
1.1. a magyarság őstörténetének 

kutatási nehézségei 
 a magyarság őstörténetének 

kutatási nehézségeiről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
őstörténet kutatásával foglalkozó 
tudományterületek számbavétele; 
középkori magyar krónikák 
eredettörténettel kapcsolatos 
szemelvényeinek elolvasása, 
értelmezése 

 A tanultak alapján 
röviden be tud számolni 
a magyarság 
őstörténetének kutatási 
nehézségeiről. 

 A tanultak alapján 
pontosan be tud 
számolni a magyarság 
őstörténetének kutatási 
nehézségeiről. 

        
1.2. a nyelvrokonság kérdése  a nyelvrokonság kérdéseiről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az uráli és finnugor nyelvek 
kialakulását szemléltető családfa 
elemzése 

 Fel tudja sorolni a 
magyar nép legközelebbi 
nyelvrokonait. A 
tanultak alapján röviden 
el tudja mondani, hogy a 
nyelvrokonság ténye 
mire utalhat a népek 
eredetével, 
őstörténetével 
kapcsolatban. 

 Fel tudja sorolni a 
magyar nép legközelebbi 
nyelvrokonait. A 
tanultak alapján 
pontosan el tudja 
mondani, hogy a 
nyelvrokonság ténye 
mire utalhat a népek 
eredetével, 
őstörténetével 
kapcsolatban. 

        
1.3. az uráli és a finnugor 

együttélés kora 
 az uráli és a finnugor együttélés 

koráról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az uráli és a finnugor őshaza  
területét szemléltető térkép 
elemzése, a két őshaza 
területének összehasonlítása 

 Rövid, 10-12 mondatos 
leírást tud adni a 
tanultak alapján az uráli 
és a finnugor együttélés 
koráról. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján az uráli 
és a finnugor együttélés 
koráról. 
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1.4. az ugor közösség 

felbomlása 
 az ugor közösség felbomlásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
ok-okozati táblázat készítése a 
magyarság  önálló néppé válása 
történetének utolsó szakaszáról 

 Rövid (10-12 mondat) 
leírást tud adni a 
tanultak alapján az ugor 
közösség felbomlásáról. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján az ugor 
közösség felbomlásáról. 

        
2. A vándorló magyarság élete  Ismeretek tanulása a vándorló 

magyarság életéről 
    

        
2.1. a nomád állattartó életmód 

átvétele a Dél-Ural vidékén 
 a Dél-Ural vidéki nomád 

állattartó életmód átvételéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Rövid, 12-15 mondatos 
leírást tud adni a 
tanultak alapján a Dél-
Ural vidéki nomád 
állattartó életmód 
átvételéről. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen az Urált, a 
Kaszpi-tengert  és a 
Volgát. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján a Dél-
Ural vidéki nomád 
állattartó életmód 
átvételéről. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen az Urált, a 
Kaszpi-tengert  és a 
Volgát. 

        
2.2. Magna Hungaria  Magna Hungaria-ról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
Magna Hungaria berajzolása a 
vaktérképbe 

 Rövid, 8-10 mondatos 
leírást tud adni a 
tanultak alapján a Magna 
Hungaria-ról. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Magna 
Hungariát. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján a Magna 
Hungaria-ról. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Magna 
Hungariát. 

        
2.3. Levédia  Levédiáról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
Levédia berajzolása a 
vaktérképbe 

 Rövid (12-12 mondat)  
leírást tud adni a 
tanultak alapján 
Levédiáról. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Levédiát. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján 
Levédiáról. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Levédiát. 

        
2.4. Etelköz  Etelközről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
Etelköz berajzolása a vaktérképbe

 15-20 mondatos  leírást 
tud adni a tanultak 
alapján Etelközről. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen Etelközt. 
Térképvázlatot tud 
készíteni vaktérképen a 
magyarok útjáról a 
Kárpát-medencéig. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján 
Etelközről. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Etelközt. 
Térképvázlatot tud 
készíteni vaktérképen a 
magyarok útjáról a 
Kárpát-medencéig. 

        
3. Honfoglalás és letelepedés  Ismeretek tanulása a 

honfoglalásról és a letelepedésről
    

        
3.1. a Kárpát-medence 

természeti adottságai és 
politikai viszonyai a 
IX. század végén 

 a Kárpát-medence IX. század 
végi  természeti adottságairól és 
politikai viszonyairól informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a honfoglalást közvetlenül 
megelőző események bejelölése a 
vaktérképen 

 15-20 mondatos leírást 
tud adni a tanultak 
alapján a Kárpát-
medence IX. század végi  
természeti adottságairól 
és politikai viszonyairól. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
Kárpát-medence IX. 
század végi  természeti 
adottságairól és politikai 
viszonyairól. 
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3.2. a Kárpát-medence birtokba 

vétele 
 a Kárpát-medence birtokba 

vételéről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a magyarországi területek 
elfoglalási sorrendjének és a 
hódítások évszámainak bejelölése 
a Kárpát-medencét ábrázoló 
térképbe; 
középkori monda elolvasása, 
eljátszása a honfoglalásról 

 15-20 mondatos leírást 
tud adni a tanultak 
alapján a Kárpát-
medence birtokba 
vételéről. Biztonsággal 
ismeri a következő 
történelmi dátumokat: 
895-900. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Kárpátok, Vereckei-
hágó, Duna, Enns, 
Morva, Garam, Dráva, 
Száva, Tisza, Kőrös, 
Maros. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
Kárpát-medence 
birtokba vételéről. 
Biztonsággal ismeri a 
következő történelmi 
dátumokat: 895-900. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Kárpátok, Vereckei-
hágó, Duna, Enns, 
Morva, Garam, Dráva, 
Száva, Tisza, Kőrös, 
Maros. 

        
3.3. a honfoglalók 

életkörülményei és 
társadalmi viszonyai 

 a honfoglalók életkörülményeiről 
és társadalmi viszonyairól 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása;  
a honfoglalók életmódját és 
életkörülményeit ábrázoló 
rekonstrukciós rajzok 
megfigyelése, elemzése; 
a korabeli  magyar társadalom 
felépülését szemléltető ábra 
megfigyelése, elemzése 

 15-20 mondatos leírást 
tud adni a tanultak 
alapján a honfoglalók 
életkörülményeiről és 
társadalmi viszonyairól. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
honfoglalók 
életkörülményeiről és 
társadalmi viszonyairól. 

        
4. A kalandozó hadjáratok  Ismeretek tanulása a kalandozó 

hadjáratokról 
 15-20 mondatos leírást 

tud adni a tanultak 
alapján a kalandozó 
hadjáratokról. Tudja, mi 
történt 933-ban és 955-
ben. Meg tudja mutatni 
térképen Szászországot, 
Svábországot, 
Bajorországot, 
Merseburgot és 
Augsburgot. 

 Pontos  leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
kalandozó hadjáratokról. 
Tudja, mi történt 933-
ban és 955-ben. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen 
Szászországot, 
Svábországot, 
Bajorországot, 
Merseburgot és 
Augsburgot. 

 
III. AZ ÉRETT KÖZÉPKOR 

(X-XIII. SZÁZAD) 
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ÉRETT KÖZÉPKOR (A X-XIII. 
SZÁZAD) TÖRTÉNELMÉRŐL 

    

        
1. Hűbériség, lovagi élet, 

lovagi kultúra 
 Ismeretek tanulása a 

hűbériségről, a lovagi életről és a 
lovagi kultúráról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás; történelmi korok 
összehasonlítása; speciális 
szókincs elsajátítása: fogalmak 
helyes használata a hűbériség, 
lovagi élet, lovagi kultúra 
témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: lovagi 
torna, lovagi élet, 
hűbéreskü, hűbériség, 
hűbéri láncolat. Fel tud 
sorolni néhány 
lovagkirályt a X-XIII. 
századi Európából. 
Képes térképen 
megmutatni azokat az 
országokat, ahol ezek a 
lovagkirályok éltek. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: lovagi 
torna, lovagi életmód, 
hűbéreskü, hűbéri 
láncolat, hűbérúr, 
hűbéres, familiaritás, 
lovagi kultúra. Fel tud 
sorolni néhány 
lovagkirályt a X-XIII. 
századi Európából. 
Képes térképen 
megmutatni azokat az 
országokat, ahol ezek a 
lovagkirályok éltek.  
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2. A középkori egyház  Ismeretek tanulása a középkori 

egyházról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a középkori egyház  
témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
kereszténység, vallásos 
világkép, Isten földi 
helytartója, zarándok, 
szerzetes, szerzetesrend, 
kódex, szerzetesi 
fogadalom. Meg tudja 
mutatni térképen Európa 
leghíresebb 
zarándokhelyeit. Ismeri 
a következő történelmi 
személyeket: Szent 
Ágoston, Aquinói Szent 
Tamás, Nursiai Szent 
Benedek. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
kereszténység, vallásos 
világkép, Isten földi 
helytartója, zarándok, 
szerzetes, szerzetesrend, 
szerzetesi fogadalom, 
bencések, pálosok, 
ciszterciek, kolostor, 
monostor, kódex, 
iniciálé, regula, káptalan. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Európa 
leghíresebb 
zarándokhelyeit. Ismeri 
a következő történelmi 
személyeket: Szent 
Ágoston, Aquinói Szent 
Tamás, Nursiai Szent 
Benedek.  

        
3. Falusi élet és mezőgazdaság  Ismeretek tanulása a középkori 

falusi életről és 
mezőgazdaságról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, történelmi korok 
összehasonlítása, ábrák 
leolvasása,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a falusi élet és a 
mezőgazdaság  témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: legelőváltó 
gazdálkodás, 
kétnyomásos 
gazdálkodás, 
háromnyomásos 
gazdálkodás, ugar. 
Képes ábrák 
segítségével bemutatni a 
földművelési módszerek 
fejlődését a 
középkorban. Képes 
rajzos illusztrációt 
készíteni a legelőváltó 
gazdálkodásról és a 
nyomásos 
gazdálkodásról. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: legelőváltó 
gazdálkodás, 
kétnyomásos 
gazdálkodás, 
háromnyomásos 
gazdálkodás, ugar, 
szügyhám, csoroszlya. 
Képes önállóan 
bemutatni és ábrák 
segítségével illusztrálni 
a földművelési 
módszerek fejlődését a 
középkorban. Képes 
rajzos illusztrációt 
készíteni a legelőváltó 
gazdálkodásról és a 
nyomásos 
gazdálkodásról.  

        
4.    
 

A városok felvirágzása 
 

Ismeretek tanulása a középkori 
városok felvirágzásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, történelmi korok 
összehasonlítása, forrás 
értelmezése,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata  a városok 
felvirágzása témából 

 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: középkori 
város, "a városi levegő 
szabaddá tesz", városi 
kiváltság, városi 
önkormányzat, 
pallosjog, papválasztás 
joga, árumegállító jog.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen az első 
középkori városokat. 

 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: középkori 
város, "a városi levegő 
szabaddá tesz", városi 
kiváltság, városi 
önkormányzat, 
pallosjog, papválasztás 
joga, árumegállító jog.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen az első 
középkori városokat. 
Képes korabeli forrás 
értelmezésére. Képes a 
forrásból következtetni a 
királyi hatalom és a 
városok viszonyára. 
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5. Kézműipar és kereskedelem  Ismeretek tanulása a középkori 

kézműiparról és kereskedelemről;
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, történelmi korok 
összehasonlítása, speciális 
szókincs elsajátítása: fogalmak 
helyes használata  a kézműipar és 
kereskedelem témából 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: céh, mester, 
segéd, inas, 
érdekvédelem, 
mesterremek, középkori 
kereskedelem, 
szárazföldi 
kereskedelem, tengeri 
kereskedelem. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyeket: Velence, 
Genova, Champagne, 
Hamburg, Lübeck, 
Bréma.  

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: céh, mester, 
segéd, inas, 
érdekvédelem, 
mesterremek, középkori 
kereskedelem, 
szárazföldi 
kereskedelem, tengeri 
kereskedelem, Hanza-
kereskedelem, Levantei-
kereskedelem. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyeket: 
Velence, Genova, 
Champagne, Hamburg, 
Lübeck, Bréma.  

        
6. Középkori gondolkodás és 

kultúra 
 Ismeretek tanulása a középkori 

gondolkodásról és kultúráról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, történelmi korok 
összehasonlítása, speciális 
szókincs elsajátítása: fogalmak 
helyes használata a középkori 
gondolkodás és kultúra témából  

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: skolasztika, 
teológia, vallásos 
világkép, Biblia, 
tekintélyelv, egyházi 
tanítás, világi oktatás. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
egyetemi városokat: 
Bologna, Oxford, 
Cambridge, Párizs 
(Sorbonne), Krakkó, 
Prága, Pécs.  

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: skolasztika, 
teológia, vallásos 
világkép, Biblia, 
Arisztotelész tanítása, 
tekintélyelv, egyházi 
tanítás, világi oktatás. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
egyetemi városokat: 
Bologna, Oxford, 
Cambridge, Párizs 
(Sorbonne), Krakkó, 
Prága, Pécs. Képes 
időben elhelyezni az 
egyetemek alapítási 
éveit.  

        
7. A román és a gótikus stílus  Ismeretek tanulása a román és a 

gótikus stílusról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, történelmi korok 
összehasonlítása, szóbeli és 
írásbeli szövegalkotás, speciális 
szókincs elsajátítása: fogalmak 
helyes használata a román és a 
gótikus stílus témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: romanika, 
gótika, ikerablakok, 
félköríves boltozat, 
rózsaablak, csúcsív, 
zárókő, támpillér, támív. 
Képes térképen 
megmutatni a román és a 
gót stílus 
legnevezetesebb 
emlékeit. Képes rövid 
ismertetést adni  szóban 
és írásban a kölni 
dómról, a speyeri 
császári dómról, a 
párizsi Notre -Dame-ról, 
és a jáki templomról. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: romanika, 
gótika, ikerablakok, 
félköríves boltozat, 
rózsaablak, csúcsív, 
zárókő, támpillér, támív. 
Képes térképen 
megmutatni, illetve 
vaktérképen azonosítani 
a román és a gót stílus 
legnevezetesebb 
emlékeit. Képes 
összfüggő kiselőadás 
megtartására a kölni 
dómról, a speyeri 
császári dómról, a 
párizsi Notre -Dame-ról, 
és a jáki templomról.  
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IV. AZ ÁRPÁD-HÁZI 

KIRÁLYOK KORA 
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK 
KORÁNAK 
TÖRTÉNELMÉRŐL 

    

        
1. Az államalapítás  Ismeretek tanulása az 

államalapításról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, történelmi korok 
összehasonlítása, szóbeli és 
írásbeli szövegalkotás, speciális 
szókincs elsajátítása: fogalmak 
helyes használata az 
államalapítás témából 

    

        
1.1. Géza és Szent István  ismeretek tanulása Géza 

fejedelemről és Szent István 
királyról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, történelmi korok 
összehasonlítása, szóbeli és 
írásbeli szövegalkotás, speciális 
szókincs elsajátítása: fogalmak 
helyes használata a Géza és Szent 
István témából 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 972-997., 
933., 955., 1001-1038.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyeket: 
Merseburg, Augsburg. 
Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
kalandozások, törzs, 
nemzetség, pogányság, 
kereszténység, 
államalapítás, krónika, 
hittérítés. Ismeri a 
következő történelmi 
személyeket: Géza, 
Imre, István, Koppány, 
II. Szilveszter.  

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 972-997., 
973., 933., 955., 962., 
997., 1001-1038., 1031. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Merseburg, Augsburg, 
Lengyel Királyság, 
Bajorország, Bolgár 
Cárság, Bizánc, 
Velence, Német Római 
Császárság, Veszprém, 
Esztergom, 
Székesfehérvár, Erdély. 
Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
kalandozások, törzs, 
nemzetség, ország, 
pogányság, 
kereszténység, levirátus, 
államalapítás, 
békepolitika, 
házasságpolitika, 
hittérítők, krónika, 
Intelmek, 
egyházpolitika, tized. 
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
Géza, , Imre, István, 
Koppány, II. Szilveszter, 
Gyula, Gavril Radomir, 
Orseoló Ottó, Gizella, 
Sarolt. 

        
1.2. A keresztény királyság  ismeretek tanulása a keresztény 

királyságról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a keresztény királyság 
témából  

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: trónutódlás, 
trónvillongás. Képes egy 
5-10 perces kiselőadás 
megtartására Szent 
István uralkodásából. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: trónutódlás, 
trónvillongás. Képes egy 
15-20 perces kiselőadás 
megtartására Szent 
István uralkodásából.  
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2. Az új rend megszilárdítása  Ismeretek tanulása az új rend 

megszilárdításáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás,  szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata az új rend 
megszilárdítása témából 

    

        
2.1. Az új rendet fenyegető 

külső és belső veszélyek 
 ismeretek tanulása az új rendet 

fenyegető külső és belső 
veszélyekről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata az új rendet fenyegető 
külső és belső veszélyek témából 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1031, 
1038, 1051, 1052. Ismeri 
és pontosan használja a 
következő fogalmakat: 
pogánylázadás, 
trónvillongás, 
trónutódlás, német 
veszély. Ismeri a 
következő történelmi 
személyeket: Orseoló 
Péter, Aba Sámuel, I. 
András, I. Béla. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő helyeket: 
Pozsony, Vértes, Békés. 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1031, 
1038, 1041, 1044, 1045, 
1046, 1047, 1048,  1051, 
1052. Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
pogánylázadás, 
trónvillongás, 
trónutódlás, német 
veszély. Ismeri a 
következő történelmi 
személyeket: Orseoló 
Péter, Aba Sámuel, I. 
András, I. Béla., 
Zotmund, Levente, 
Salamon, Vazul, Henrik 
császár, Vata, Vata fia 
János. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő helyeket: 
Pozsony, Vértes, Békés.  

        
2.2. Szent László és Könyves 

Kálmán 
 ismeretek tanulása Szent 

Lászlóról és Könyves Kálmánról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a Szent László és 
Könyves Kálmán témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: feudális 
rend, törvényhozás. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Bolgárország, Kijevi 
Nagyfejedelemség, 
Lengyel királyság, Cseh 
királyság, Német Római 
Császárság, Horvát 
királyság, Szerb 
fejedelemség.  Képes 
egy 5-10 perces 
kiselőadás tartására a 
feudális rend 
megszilárdulásából, 
Szent László és Könyves 
Kálmán uralkodásából. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: feudális 
rend, törvényhozás. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Bolgárország, Kijevi 
Nagyfejedelemség, 
Lengyel királyság, Cseh 
királyság, Német Római 
Császárság, Horvát 
királyság, Szerb 
fejedelemség.  Képes 
egy 15-20 perces 
kiselőadás tartására a 
feudális rend 
megszilárdulásából, 
Szent László és Könyves 
Kálmán uralkodásából.  

        
2.3. III. Béla  ismeretek tanulása III. Béláról; 

történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a III. Béla témából  

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: írásbeliség, 
királyi kancellária, 
árutermelés, 
pénzgazdálkodás, 
városiasodás, krónika, 
Gesta Hungarorum. 
Képes egy összefüggő, 
5-10 perces kiselőadás 
megtartására III. Béla 
uralkodásából. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: írásbeliség, 
királyi kancellária, 
árutermelés, 
pénzgazdálkodás, 
városiasodás, krónika, 
Gesta Hungarorum. 
Képes egy összefüggő, 
10-15 perces, 
rendszerezett kiselőadás 
megtartására III. Béla 
uralkodásából.  
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3. Gazdasági és társadalmi 

változások a XIII. században 
 Ismeretek tanulása a XIII. 

századi gazdasági és társadalmi 
változásokról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a gazdasági és 
társadalmi változások a XIII. 
században témából 

    

        
3.1. II. András és az Aranybulla  ismeretek tanulása II. Andrásról 

és az Aranybulláról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, forrásértelmezés,  
speciális szókincs elsajátítása: 
fogalmak helyes használata a  
II. András és az Aranybulla 
témából     

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: serviensek, 
várjobbágyok, várnép, 
székesfehérvári 
törvénynapok, ellenállási 
záradék, rendiség, 
Aranybulla. Tudja, hogy 
milyen esemény 
kapcsolódik 1222-höz, 
és 1232-höz.  Ismeri a 
következő történelmi 
személyeket: II. András, 
Gertrudis. Képes egy 
rövid szóbeli ismertetést 
adni a témáról. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: serviensek, 
várjobbágyok, várnép, 
székesfehérvári 
törvénynapok, ellenállási 
záradék, rendiség, 
Aranybulla. Tudja, hogy 
milyen esemény 
kapcsolódik 1222-höz, 
és 1232-höz.  Ismeri a 
következő történelmi 
személyeket: II. András, 
Gertrudis. Az 
Aranybulla részleteinek 
olvasása közben 
következtetni tud a 
magyar társadalmi élet 
változásaira. Képes 10-
15 perces kiselőadást 
tartani a témáról.   

        
3.2. IV.Béla és a tatárjárás  ismeretek tanulása IV. Béláról és 

a tatárjárásról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, forrásértelmezés,  
speciális szókincs elsajátítása: 
fogalmak helyes használata a  
IV. Béla és a tatárjárás témából 

  Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: nomád, 
véres kard, 
szekérkaraván, kővár,  
második honalapító. 
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
IV. Béla, Juliánus barát, 
Rogerius,  Batu kán. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Kijev, Mongólia, Sajó 
folyó, Muhit. Tudja, 
hogy milyen esemény 
kapcsolódik 1241-42-
höz. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: nomád, 
véres kard, 
szekérkaraván, kővár,  
második honalapító. 
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
IV. Béla, Juliánus barát, 
Rogerius,  Batu kán. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Kijev,  Mongólia, Sajó 
folyó, Muhit. Tudja, 
hogy milyen esemény 
kapcsolódik 1241-42-
höz. A témáról képes 
10-15 perces kiselőadást 
tartani. 

        
4. Az Árpád-kori kultúra  Ismeretek tanulása az Árpád-kori 

kultúráról; 
speciális szókincs elsajátítása: 
fogalmak helyes használata az 
Árpád-kori kultúra témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: gesta, 
krónika, Gesta 
Hungarorum, Siralmas 
ének, Halotti beszéd. 
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
Anonymus, Kézay 
Simon. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: gesta, 
krónika, Gesta 
Hungarorum, Siralmas 
ének, Halotti beszéd. 
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
Anonymus, Kézay 
Simon. Képes a témával 
kapcsolatban 10-15 
perces kiselőadás 
megtartására. 
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V. A KÉSŐ KÖZÉPKOR 

(XIV-XV. SZÁZAD) 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KÉSŐ KÖZÉPKOR (XIV-XV. 
SZÁZAD) TÖRTÉNELMÉRŐL 

    

        
1.    
 

Rendi országgyűlések 
 

Ismeretek tanulása a rendi 
országgyűlésekről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, ábra leolvasása,  
speciális szókincs elsajátítása: 
fogalmak helyes használata a 
rendi országgyűlések témából 

 
Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: rend, rendi 
gyűlés, rendi 
államforma, rendi 
képviseleti monarchia, 
rendi monarchia, 
abszolutizmus, rendi 
anarchia, parlament.  
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
Földnélküli János, 
Simon Monfort, Szép 
Fülöp. Képes ábráról 
leolvasni az angol és a 
francia rendi gyűlés 
működését, felépítését. 

 
Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: rend, rendi 
gyűlés, rendi 
államforma, rendi 
képviseleti monarchia, 
rendi monarchia, 
abszolutizmus, rendi 
anarchia, parlament, 
Magna Charta 
Libertatum. Ismeri a 
következő történelmi 
személyeket: 
Földnélküli János, 
Simon Monfort, Szép 
Fülöp. Képes ábra 
segítségével önálló 
szövegalkotásra 5-10 
percben az angol és a 
francia rendi gyűlés 
működéséről, 
felépítéséről. 

        
2. Európa (Nyugat-, Közép-, 

Kelet-Európa) 
 Ismeretek tanulása a középkor 

végi Európáról (Nyugat-, Közép-, 
Kelet-Európáról); 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata az Európa (Nyugat, 
Közép-, Kelet-Európa) témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: centrum, 
periféria, Európa. Meg 
tudja mutatni térképen 
Nyugat-, Közép-, és 
Kelet-Európát.  

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: centrum, 
periféria, Európa. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen Nyugat-, 
Közép-, és Kelet-
Európát. 

        
3. Háborúk, járványok, 

parasztfelkelések a középkor 
alkonyán 

 Ismeretek tanulása a középkor 
végi háborúkról, járványokról és 
parasztfelkelésekről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a háborúk, járványok, 
parasztfelkelések a középkor 
alkonyán  témából 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1348-49,  
1337-1453, 1381. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Anglia, 
Firenze, Franciaország. 
Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: pestis, 
járvány, éhínség, 
lehűlés, százéves 
háború, csiompik. Ismeri 
a következő történelmi 
személyeket: Wat Tyler, 
Együgyű Jakab. 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1348-49,  
1337-1453, 1381. Meg 
tudja mutatni térképen 
és vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Anglia, 
Firenze, Franciaország. 
Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: pestis, 
járvány, éhínség, 
lehűlés, százéves 
háború, csiompik. Ismeri 
a következő történelmi 
személyeket: Wat Tyler, 
Együgyű Jakab. A 
témából képes 10-15 
perces kiselőadás 
megtartására.  



 
 
 
 
2058 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
4. Itália, a humanizmus és a 

reneszánsz 
 Ismeretek tanulása Itáliáról, a 

humanizmusról és a 
reneszánszról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata az Itália a 
humanizmus és a reneszánsz 
témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
humanizmus, 
reneszánsz, antik 
örökség, Guttenberg-
galaxis, 
könyvnyomtatás. Ismeri 
a következő történelmi 
személyeket: Cosimo 
Medici, Bocaccio, 
Guttenberg, Raffaello, 
Boticelli. Képes a 
támával kapcsolatban 5-
10 perces kiselőadást 
tartani. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
humanizmus, 
reneszánsz, antik 
örökség, Guttenberg-
galaxis, 
könyvnyomtatás. Ismeri 
a következő történelmi 
személyeket: Cosimo 
Medici, Bocaccio, 
Guttenberg, Raffaello, 
Boticelli. Képes a 
témáról 15-20 perces 
kiselőadást tartani. 

        
5. Ázsiai kultúrák  Ismeretek tanulása az ázsiai 

kultúrákról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata az ázsiai kultúrák 
témából 

 Meg tudja mutatni 
térképen Kínát, Indiát, 
Mongóliát. Ismeri és 
pontosan használja a 
következő fogalmakat: 
iránytű, 
könyvnyomtatás, papír, 
puskapor. 

 Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen Kínát, 
Indiát, Mongóliát. Ismeri 
és pontosan használja a 
következő fogalmakat: 
iránytű, 
könyvnyomtatás, papír, 
puskapor. Képes a 
témáról szóban és 
írásban kommunikálni. 

        
6. Európai népek küzdelmei a 

mongol és a török hódítások 
ellen 

 Ismeretek tanulása Európa 
népeinek a mongol és török 
hódítások elleni küzdelmeiről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata az európai népek 
küzdelmei a mongol és a török 
hódítások ellen témából 

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
Kijev, Balkán-félsziget, 
Havasalföld, Moldva, 
Albánia, Szerbia, 
Bulgária, Görögország, 
Drinápoly, Gallipoli, 
Rigómező, Nikápoly, 
Konstantinápoly, 
Bizánc, Török 
birodalom. Tudja, hogy 
milyen események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1241, 
1351, 1381, 1396,  1453.  
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
II. Mehmed, Szkander 
bég. 

 Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen  a 
következő történelmi 
helyszíneket:  Kijev, 
Balkán-félsziget, 
Havasalföld, Moldva, 
Albánia, Szerbia, 
Bulgária, Görögország, 
Drinápoly, Gallipoli, 
Rigómező, Nikápoly, 
Konstantinápoly, 
Bizánc, Török 
birodalom. Tudja, hogy 
milyen események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1241, 
1351, 1381, 1396,  1453.  
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
II. Mehmed, Szkander 
bég. Képes a témáról 10-
15 perces kiselőadást 
tartani. 
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VI. AZ ANJOUK KORA  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ANJOUK KORÁRÓL 
    

        
1. Károly Róbert és Nagy 

Lajos bel- és külpolitikája 
 Ismeretek tanulása Károly Róbert 

és Nagy Lajos bel- és 
külpolitikájáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a Károly Róbert és 
Nagy Lajos bel- és külpolitikája 
témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
tartományúr, 
királykoronázás, regálé, 
kilenced, ősiség. Ismeri 
a következő történelmi 
személyeket: Károly 
Róbert, Csák Máté, 
Nagy Lajos. Meg tudja 
mutatni térképen a 
tartományúri hatalom 
kiépülését 
Magyarországon. . 
Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1301, 
1335, 1351. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
tartományúr, 
interregnum, 
királykoronázás, regálé, 
kapuadó, 
bányamonopólium, 
aranyforint, 
harmincadvám, 
banderiális hadsereg, 
kilenced, ősiség, egy és 
ugyanazon szabadság 
elve.  Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
Károly Róbert, Csák 
Máté, Aba Amádé, 
Kőszegi Henrik, Subics 
Pál, Borsa Kopasz, Kán 
László, Fra Gentile, 
Bajor Ottó, III. Vencel, 
III. Kázmér, 
Luxemburgi János,  
Nagy Lajos. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a 
tartományúri hatalom 
kiépülését, valamint 
Visegrádot, Nápolyt, 
Velencét, a Balkánt, és 
Lengyelországot. Tudja, 
hogy milyen események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1301, 
1308, 1309, 1310, 1312, 
1335, 1351. 

        
2. Az Anjou-kor gazdasága  Ismeretek tanulása az Anjou-kor 

gazdaságáról; 
speciális szókincs elsajátítása: 
fogalmak helyes használata az 
Anjou-kor gazdasága témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: regálé, 
kilenced.  

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: regálé, 
bányamonopólium, 
aranyforint, kapuadó, 
harmincadvám, 
kilenced.  

        
3. Társadalmi változások; 

népesség és természeti 
környezet 

 Ismeretek tanulása az Anjou-kori 
társadalmi változásokról; 
speciális szókincs elsajátítása: 
fogalmak helyes használata a 
társadalmi változások, népesség 
és természeti környezet  témából  

 Ismeri és pontosan  
használja a következő 
fogalmakat: banderiális 
hadsereg, egy és 
ugyanazon szabadság 
elve.  

 Ismeri és pontosan  
használja a következő 
fogalmakat: banderiális 
hadsereg, egy és 
ugyanazon szabadság 
elve, rendiség.  Képes a 
témával kapcsolatban 5-
10 perces kiselőadást 
tartani. 
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VII. LUXEMBURGI 

ZSIGMOND, A 
HUNYADIAK ÉS A 
JAGELLÓK KORA 

 ISMERETEK TANULÁSA 
LUXEMBURGI ZSIGMOND A 
HUNYADIAK ÉS A 
JAGELLÓK KORÁRÓL 

    

        
1. Luxemburgi Zsigmond kora  Ismeretek tanulása Luxemburgi 

Zsigmond koráról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a Luxemburgi 
Zsigmond kora  témából 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1396, 
1405. Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
végvárrendszer, városi 
törvények, szabad 
királyi város, 
mezőváros, bányaváros. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Buda, Pozsony, Sopron, 
Nagyszombat, Eperjes, 
Kassa, Bártfa, 
Nándorfehérvár.  

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1396, 
1405, 1437. Ismeri és 
pontosan használja a 
következő fogalmakat: 
végvárrendszer, városi 
törvények, szabad 
királyi város, 
mezőváros, bányaváros, 
rendi képviseleti 
monarchia. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Buda, Pozsony, Sopron, 
Nagyszombat, Eperjes, 
Kassa, Bártfa, 
Nándorfehérvár, 
Szabács, Szörény.  

        
2. Védekezés az oszmán-török 

terjeszkedés ellen;  
Hunyadi János 

 Ismeretek tanulása az oszmán-
török terjeszkedés elleni 
védekezésről és Hunyadi 
Jánosról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a védekezés az 
oszmán-török terjeszkedés ellen. 
Hunyadi János témából 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1444, 
1448, 1456. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Erdély, 
Várna, Rigómező, 
Nándorfehérvár. Képes 
5-10 perces kiselőadást 
tartani a témával 
kapcsolatban. 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1442, 
1443-44, 1444,  1448, 
1446-53, 1456. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Erdély, Nagyszeben, 
Szófia, Nis, Várna, 
Rigómező, 
Nándorfehérvár. Képes 
rövid szóbeli 
szövegalkotásra 
Hunyadi János török 
ellenes hadjáratairól. 
Képes a témával 
kapcsolatban 15-20 
perces kiselőadás 
magtartására. 

        
3. Hunyadi Mátyás 

uralkodása; a központosítás 
kísérlete 

 Ismeretek tanulása Hunyadi 
Mátyás uralkodásáról, a 
központosítási kísérletről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a Hunyadi Mátyás 
uralkodása, a központosítás 
kísérlete  témából 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
központosítás, 
rendkívüli hadiadó, 
füstpénz, kancellária, 
király személyes 
jelenléti bírósága, fekete 
sereg. Képes kiselőadás 
megtartására Mátyás 
központosított rendi 
monarchiájáról. 

 Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
központosítás, 
rendkívüli hadiadó, 
füstpénz, kancellária, 
király személyes 
jelenléti bírósága, fekete 
sereg. Képes 
összehasonlító elemzést 
készíteni Mátyás 
központosított rendi 
monarchiájáról és a XV. 
századi angol, francia 
rendi fejlődésről.    
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4. Életformák a XV. századi 

Magyarországon 
 Ismeretek tanulása a XV. századi 

magyar életformákról; 
szóbeli és írásbeli szövegalkotás 
az életformák a XV. századi 
Magyarországon  témából 

 Képes önállóan, tanári 
segítség nélkül 
önművelési munkát 
végezni, információt 
gyűjteni szakkönyvekből 
a XV. századi 
életformával 
kapcsolatban. 

 Képes önállóan, tanári 
segítség nélkül 
önművelési munkát 
végezni, információt 
gyűjteni szakkönyvekből 
a XV. századi 
életformával 
kapcsolatban. Az 
összegyűjtött 
információk alapján 
képes 5-10 perces 
kiselőadás megtartására. 

        
5. Kultúra és művelődés  Ismeretek tanulása a XV. századi 

magyar kultúráról és 
művelődésről; 
szóbeli és írásbeli szövegalkotás 
a kultúra és művelődés témából    

 Képes önállóan,  tanári 
segítség nélkül 
önművelési munkát 
végezni, tablót készíteni 
a magyar reneszánszkori 
kultúráról és 
művelődésről. 

 Képes önállóan,  tanári 
segítség nélkül 
önművelési munkát 
végezni, tablót készíteni 
a magyar reneszánszkori 
kultúráról és 
művelődésről. Képes a 
feldolgozott információk 
alapján 10-15 perces 
kiselőadás megtartására. 

        
6. A Jagellók kora  Ismeretek tanulása a Jagellók 

koráról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a Jagellók kora 
témából 

    

        
6.1. a központosítás szétesése  ismeretek tanulása a 

központosítás széteséséről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a központosítás 
szétesése  témából 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1490, 
1490-1516, 1493, 1504, 
1505. Ismeri a 
következő fogalmat: 
rendi anarchia. Tudja, 
hogy kik voltak az 
alábbi történelmi 
személyek: II. Ulászló, 
Szapolyai János, Kinizsi 
Pál, Corvin János. 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1490, 
1490-1516, 1493, 1504, 
1505. Ismeri a 
következő fogalmat: 
rendi anarchia. Tudja, 
hogy kik voltak az 
alábbi történelmi 
személyek: II. Ulászló, 
Szapolyai János, Kinizsi 
Pál, Corvin János. A 
témával kapcsolatban 
képes 10-15 perces 
kiselőadás megtartására. 

        
6.2. Dózsa parasztháborúja  ismeretek tanulása Dózsa György 

parasztháborújáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a Dózsa 
parasztháborúja témából 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1514, 
1516-26. Rövid 
ismertetést tud adni a 
parasztháború 
menetéről.  

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő 
évszámokhoz: 1514, 
1515, 1516-26. Rövid 
ismertetést tud adni a 
parasztháború 
menetéről, 
előzményéről, 
kirobbanásának okairól 
és következményéről. 
Rövid ismertetést tud 
adni Werbőczy 
Tripartitumáról.  
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6.3. a török veszély kiújulása  

(a végvári rendszer áttörése; 
a mohácsi vész) 

 ismeretek tanulása a török 
veszély kiújulásáról (a végvári 
rendszer áttöréséről, a mohácsi 
vészről); 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás,  speciális szókincs 
elsajátítása: fogalmak helyes 
használata a török veszély 
kiújulása (a végvári rendszer 
áttörése, a mohácsi vész) témából 

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Szörény, Szabács, 
Nándorfehérvár, Mohács. 
Tudja, hogy milyen 
események kapcsolódnak 
a következő 
évszámokhoz: 1521, 
1526.  
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
I. Szulejmán, Szapolyai 
János, II. Lajos, 
Werbőczy István. 

 Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Szörény, Szabács, 
Nándorfehérvár, 
Mohács. Tudja, hogy 
milyen események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1521, 1522, 1524, 1525, 
1526.  
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
I. Szulejmán, Szapolyai 
János, II. Lajos, 
Werbőczy István. 

        
VIII. A KORA ÚJKOR  

(XVI-XVIII. sz.) 
 Ismeretek tanulása a kora 

újkorról (XVI-XVIII. sz.) 
    

        
1. A nagy földrajzi felfedezések 

és következményeik;  
az európai és Európán 
kívüli kultúrák találkozása 

 Ismeretek tanulása a nagy 
földrajzi felfedezésekről  és 
következményeikről; az európai 
és Európán kívüli kultúrák 
találkozásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás; történelmi korok 
összehasonlítása; speciális 
szókincs elsajátítása: fogalmak 
helyes használata a nagy 
földrajzi felfedezések, valamint az 
európai és az Európán kívüli 
kultúrák találkozása témából 

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcsolódnak 
1492-höz, és 1494-hez. 
Képes összefüggéseket 
felismerni a felfedezések 
és európai hatásai között. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: gyarmat, 
rabszolgakereskedelem, 
világkereskedelem. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak 1492-höz, 
és 1494-hez. Képes 
összefüggéseket feltáró 
elemzést végezni a 
felfedezések és európai 
hatásai között. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gyarmat, 
rabszolgakereskedelem, 
világkereskedelem. 

        
2. Reformáció és katolikus 

megújulás; a barokk 
 Ismeretek tanulása a 

reformációról, a katolikus 
megújulásról és a barokkról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak helyes 
használata; történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása a reformáció és 
katolikus megújulás, valamint a 
barokk témájából 

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcsolódnak 
a következő dátumokhoz: 
1517, 1545-63, 1555. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: politikai 
széttagoltság, reformáció, 
ellenreformáció, 
protestánsok, 
evangélikus, református, 
zsinat, vallásháború, 
vallásszabadság, 
rekatolizáció, barokk. 
Ismertetni tudja, mik 
voltak a reformáció 
megindulásának 
történelmi okai és 
következményei. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak 1517-hez, 
1519-hez, 1521-hez, 
1525-höz, 1545-63-hoz, 
1546-55-höz, 1555-höz. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
széttagoltság, 
búcsúcédulák, birodalmi 
átok, eleve elrendelés, 
reformáció, 
ellenreformáció, 
inkvizíció, cenzúra, 
hitviták, jezsuiták, 
protestánsok, 
evangélikus, református, 
zsinat, vallásháború, 
vallásszabadság, 
anglikán reformáció, 
választófejedelmek, 
rekatolizáció, barokk. 
Ismertetni tudja, mik 
voltak a reformáció 
megindulásának 
történelmi okai és 
következményei, 
fontosságuk szerint 
rangsorolni tudja ezeket 
az okokat és 
következményeket.  
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3. A gyarmatosítás;  

az atlanti hatalmak 
felemelkedése; 
a világkereskedelem 
kezdetei 

 Ismeretek tanulása a 
gyarmatosításról;  
az atlanti hatalmak 
felemelkedéséről; 
a világkereskedelem kezdeteiről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás; történelmi korok 
összehasonlítása, fogalmak 
helyes használata, történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása a gyarmatosítás és az 
atlanti hatalmak felemelkedése 
témájából 

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcsolódnak 
a következő dátumokhoz: 
1519., 1556., 1566., 
1571., 1572. Legalább 
egy szempontból képes 
összehasonlítani a késő 
középkor és a kora újkor 
európai viszonyait. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: centrum és 
peremvidék, 
agrártermékek, 
iparcikkek, társadalmi 
fejlődés, manufaktúra, 
dinasztikus házasság. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1519., 1556., 1566., 
1571., 1572. Többféle 
szempontból is képes 
összehasonlítani a késő 
középkor és a kora újkor 
európai viszonyait. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: centrum és 
peremvidék, 
agrártermékek, 
iparcikkek, társadalmi 
fejlődés, manufaktúra, 
dinasztikus házasság. 

 

4. Az abszolutizmus; a modern 
állam kialakulása 

 Ismeretek tanulása az 
abszolutizmusról; a modern 
állam kialakulásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása az abszolutizmus és a 
modern állam kialakulása 
témákból 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1570., 1588., 1598. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
abszolutizmus, rendi 
országgyűlés. Kérdések 
segítségével elemezni 
tudja, hogy milyen 
történelmi okai és 
milyen történelmi 
következményei voltak a 
királyi abszolutizmusok 
kialakulásának 
Európában. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1570., 1588., 1598. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
abszolutizmus, rendi 
országgyűlés. Ismertetni 
tudja, hogy milyen 
történelmi okai és 
milyen történelmi 
következményei voltak a 
királyi abszolutizmusok 
kialakulásának 
Európában. 

        

5. A hatalmi viszonyok 
átrendezése Európában; 
háborúk és hadseregek a 
kora újkorban 

 Ismeretek tanulása a hatalmi 
viszonyok európai 
átrendeződéséről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása a hatalmi viszonyok 
átrendezése Európában: háborúk 
és hadseregek a kora  újkorban 
témából 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1571, 1618-48, 1640, 
1700-14. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Lepanto, 
Hollandia, Spanyol 
Németalföld, 
Poroszország, Bécs. 
Egy-két példával 
bizonyítani tudja, hogy a 
kora újkor lényeges 
változásokat hozott az 
európai történelemben. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: dinasztikus 
háborúk, hegemónia, 
vallásháború, 
erőegyensúly, 
dinasztikus unió  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1571, 1588, 1618-48, 
1620, 1640, 1642, 1700-
14, 1704, 1740-48, 
1756-63. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja a 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Lepanto, Hollandia, 
Spanyol Németalföld, 
Poroszország, Bécs.  
Ismertetni tudja, hogy 
miként változtak meg a 
nemzetközi 
erőviszonyok a XVII. és 
a XVIII. század 
folyamán. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
dinasztikus háborúk, 
hegemónia, vallás-
háború, erőegyensúly, 
dinasztikus unió. 
Beszélni tud arról, hogy 
milyen okokkal 
magyarázható a 
harmincéves háború 
kiszélesedése és 
elhúzódása. 
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6. Az angol forradalom; Nagy-

Britannia és a 
parlamentáris monarchia 
kialakulása 

 Ismeretek tanulása az angol 
forradalomról; Nagy-Britannia 
és a parlamentáris monarchia 
kialakulásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1640, 1649, 1660. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
parlament, személyi 
diktatúra, protektorátus, 
restauráció, dicsőséges 
forradalom, 
parlamentáris 
monarchia. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1640, 1642, 1649, 1653, 
1660, 1689. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
parlament, személyi 
diktatúra, protektorátus, 
restauráció, dicsőséges 
forradalom, 
parlamentáris 
monarchia. 

        
7.    
 

A Napkirály Franciaországa 
 

Ismeretek tanulása a Napkirály 
Franciaországáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1700-14.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
abszolutizmus, 
hugenották, 
merkantilizmus, 
kereskedelmi aktívum, 
védővámok, 
államminiszter. 
Ismertetni tudja francia 
példán keresztül, hogy 
milyen történelmi okai 
és milyen történelmi 
következményei voltak a 
királyi abszolutizmusok 
kialakulásának 
Európában. 

 
Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1700-14.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
abszolutizmus, 
hugenották, 
merkantilizmus, 
kereskedelmi aktívum, 
védővámok, 
államminiszter. 
Ismertetni tudja francia 
példán keresztül, hogy 
milyen történelmi okai 
és milyen történelmi 
következményei voltak a 
királyi abszolutizmusok 
kialakulásának 
Európában. 
Összehasonlító 
kronológiai táblázatot 
tud készíteni azokról az  
Európában lezajlott 
legfontosabb 
eseményekről, melyek 
összefüggésbe hozhatók  
XIV. Lajos 
uralkodásával. 

        
8. Oroszország felemelkedése  Ismeretek tanulása Oroszország 

felemelkedéséről; 
fogalmak ismerete és helyes 
használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: örökös 
jobbágyság, felvilágosult 
abszolutizmus. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: örökös 
jobbágyság, felvilágosult 
abszolutizmus. 

        
9. A tudományos világkép 

átalakulása; a 
felvilágosodás és a 
klasszicizmus 

 Ismeretek tanulása a tudományos 
világkép átalakulásáról; a 
felvilágosodásról és a 
klasszicizmusról;  
fogalmak ismerete és helyes 
használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
felvilágosodás, 
polgárosodás, vallási 
fanatizmus, vallási 
tolerancia, felvilágosult 
abszolutizmus. Kérdések 
segítségével elemezni 
tud korabeli forrásokat a 
felvilágosodás korából. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
felvilágosodás, 
polgárosodás, vallási 
fanatizmus, vallási 
tolerancia, felvilágosult 
abszolutizmus. Beszélni 
tud arról, hogy mivel 
magyarázható a 
felvilágosodás 
eszméjének térhódítása a 
XVIII. században. 
Megadott szempontok 
alapján elemezni tud 
korabeli forrásokat a 
felvilágosodás korából. 
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IX. MAGYARORSZÁG A 

KORA ÚJKORBAN 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KORA ÚJKOR 
MAGYARORSZÁGÁRÓL 

    

        
1.    
 

Az ország három részre 
szakadása  

Ismeretek tanulása az ország 
három részre szakadásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő történelmi 
dátumokhoz: 1526, 
1541. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Habsburg Birodalom, 
Erdélyi Fejedelemség, 
Magyar Királyság, 
Török Hódoltság, Buda, 
Pozsony, Gyulafehérvár. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: hódoltság, 
Porta.  
Ismertetni tudja, hogy 
milyen belső és külső 
okok játszottak közre 
Magyarország részekre 
hullásában. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1526, 1529, 1532, 1538, 
1541. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Habsburg Birodalom, 
Erdélyi Fejedelemség, 
Magyar Királyság, 
Török Hódoltság, Buda, 
Pozsony, Gyulafehérvár, 
Várad. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
szultáni védnökség, 
hódoltság, Porta, vilajet, 
pasa.  
Ismertetni tudja, hogy 
milyen belső és külső 
okok játszottak közre 
Magyarország részekre 
hullásában. Értékelést 
tud adni arról, hogy 
milyen rövid és hosszú 
távú történelmi 
következményekkel járt 
a török uralom 
Magyarországon. 

        
2. Szapolyai János és 

I. Ferdinánd 
 Ismeretek tanulása Szapolyai 

Jánosról  és I. Ferdinándról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1529, 1532, 1538. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen Váradot. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1529, 1532, 1538. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen Váradot. 

        
3. A török világ  Ismeretek tanulása a török 

világról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1552, 1566, 1568, 1593-
1606. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Szigetvár, Eger, Buda, 
Álmosd, Érsekújvár, 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: hódoltság, 
Porta, vilajet, pasa. 
Kérdések segítségével 
értékelni tudja, hogy 
milyen rövid és hosszú 
távú történelmi 
következményekkel járt 
a török uralom 
Magyarországon. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1552, 1566, 1568, 1593-
1606. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Szigetvár, Eger, Buda, 
Álmosd, Érsekújvár, 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: hódoltság, 
Porta, vilajet, pasa. 
Értékelést tud adni arról, 
hogy milyen rövid és 
hosszú távú történelmi 
következményekkel járt 
a török uralom 
Magyarországon.  
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4. A Habsburgok és a magyar 

rendek 
 Ismeretek tanulása a 

Habsburgokról és a magyar 
rendekről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1604-1606, 1621, 1664, 
1671. Kérdések 
segítségével be tudja 
mutatni, hogy a magyar 
rendek és a Habsburg 
uralkodók közötti 
viszony miként alakult a 
XVI. XVII. és a XVIII. 
század folyamán. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
vallásszabadság, hajdúk, 
hajdúszabadság, 
abszolutizmus, rendi 
országgyűlés. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1604-1606, 1621, 1664, 
1671. Be tudja mutatni, 
hogy a magyar rendek és 
a Habsburg uralkodók 
közötti viszony miként 
alakult a XVI. XVII. és a 
XVIII. század folyamán. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
vallásszabadság, hajdúk, 
hajdúszabadság, 
abszolutizmus, rendi 
országgyűlés. 

        
5. Az Erdélyi Fejedelemség; 

Bocskai István és Bethlen 
Gábor 

 Ismeretek tanulása az Erdélyi 
Fejedelemségről; Bocskai 
Istvánról és Bethlen Gáborról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1604-1606. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Erdélyi 
Fejedelemség, 
Gyulafehérvár, Partium, 
Felvidék. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1604-1606, 1621. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Erdélyi Fejedelemség, 
Gyulafehérvár, Partium, 
Felvidék.  

 
6. A reformáció 

Magyarországon 
 Ismeretek tanulása a magyar 

reformációról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1570. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: reformáció, 
ellenreformáció, 
protestánsok, 
evangélikus, református. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Nagyszombat. 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1570. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: reformáció, 
ellenreformáció, 
protestánsok, 
evangélikus, református. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Nagyszombat.  

        
7. A török kiűzése  Ismeretek tanulása a törökök 

kiűzéséről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1664, 1683, 1686, 1699. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Szentgotthárd.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1664, 1683, 1686, 1687, 
1997, 1699. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Eszék, Szentgotthárd, 
Zenta, Karlóca. A 
témával kapcsolatban 
10-15 perces kiselőadás 
megtartására képes. 
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8. Gazdasági és társadalmi 

változások; Népesség és 
környezet 

 Ismeretek tanulása a gazdasági 
és társadalmi változásokról, a 
népesség és a környezet 
alakulásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: kurucok, 
árrobbanás, 
agrárkonjunktúra, 
örökös jobbágyság, 
majorságok. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: kurucok, 
árrobbanás, 
agrárkonjunktúra, 
örökös jobbágyság, 
majorságok. 
Képes 10-15 perces 
kiselőadás megtartására 
a témával kapcsolatban.  

        
9. II. Rákóczi Ferenc 

szabadságharca 
 Ismeretek tanulása II. Rákóczi 

Ferenc szabadságharcáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1703-11, 1707. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kurucok, trónfosztás. 
Beszélni tud arról, hogy 
milyen belső és külső 
körülmények segítették 
elő a Rákóczi 
szabadságharc kezdeti 
sikereit. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1703-11, 1707. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Munkács, Szécsény, 
Sárospatak, Ónód, 
Trencsén. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kurucok, ellenállási 
záradék, fegyverváltság, 
trónfosztás. Beszélni tud 
arról, hogy milyen belső 
és külső körülmények 
segítették elő a Rákóczi 
szabadságharc kezdeti 
sikereit. 

        
X. MAGYARORSZÁG 

ÚJJÁSZERVEZŐDÉSE A 
HABSBURG 
BIRODALOM KERETEI 
KÖZÖTT 

 ISMERETEK TANULÁSA 
MAGYARORSZÁG 
HABSBURG BIRODALOM 
KERETEI KÖZÖTTI 
ÚJJÁSZERVEZŐDÉSÉRŐL 

    

        
1. Magyarország a Habsburg 

Birodalomban 
 Ismeretek tanulása a Habsburg 

Birodalomban létező 
Magyarországról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1722, 1740-80, 1767, 
1777. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Szilézia. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Pragmatica Sanctio, 
etnikai változások, 
felvilágosult 
abszolutizmus. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1722, 1740-80, 1740-48, 
1754, 1756-63, 1767, 
1777. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Szilézia. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Pragmatica Sanctio, 
betelepítés, bevándorlás, 
etnikai változások, 
felvilágosult 
abszolutizmus. 
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2. A felvilágosult 

abszolutizmus;  Mária 
Terézia és II. József 

 Ismeretek tanulása a felvilágosult 
abszolutizmusról;  Mária 
Teréziáról és II. Józsefről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1722, 1740-80, 1767, 
1777. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Szilézia.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Pragmatica Sanctio, 
etnikai változások, 
felvilágosult 
abszolutizmus. 

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcsolódnak 
a következő dátumokhoz: 
1722, 1740-80, 1740-48, 
1754, 1756-63, 1767, 
1777. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Szilézia. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Pragmatica Sanctio, 
betelepítés, bevándorlás, 
etnikai változások, 
felvilágosult 
abszolutizmus. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
 
Legyenek képesek a tanulók a történelmi múlt rekonstruálására különböző történelmi forrásokból, 
emlékiratokból, visszaemlékezésekből, naplókból, történelmi személyek levelezéseiből.  
Érezzenek belső indíttatást arra, hogy ne csak a tankönyvből, de könyvtárból, szakkönyvekből, múzeumok 
anyagaiból is informálódjanak. Tudjanak válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó kérdésekre. Tudják értelmezni 
a magyar és az egyetemes történelem fontosabb szöveges forrásait, és megadott szempontok szerint tudjanak a 
forrás alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni. Legyenek képesek dokumentumokból, megadott 
szempontok alapján korabeli társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni. 
Legyenek képesek másodlagos és elsődleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és eltérések 
megállapítására. Legyenek képesek tényekre és feltételezésekre példát hozni – megadott szempontok alapján – 
egyszerűbb forrásokból és ismeretterjesztő szövegekből. Ismerjék fel az egyetemes és a magyar történelem 
felsorolt eseményeiből azokat, amelyek időbeli közelség vagy valamilyen összefüggés alapján egymáshoz 
kapcsolhatók. Tudjanak kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségeket, akik egymással 
kapcsolatban álltak.  Ismerjék a témához tartozó fontosabb kézikönyveket. Tudjanak egy történelmi 
eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével kérdések alapján vagy önállóan 
bemutatni. Legyenek képesek a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy 
területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni. Tudjanak atlasz segítségével egyszerű történelmi 
térképvázlatot készíteni. Legyenek képesek a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, évszámokkal, 
nevekkel és helyekkel összekapcsolni., megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét 
eseménysorokat bemutatni. Biztonsággal tájékozódjanak történelmi térben és időben. Fejlődjön a 
problémamegoldó gondolkodásuk, a kritikai gondolkodásuk, a strukturákban való gondolkodásuk. Váljanak 
képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlítására. Széleskörű tudásháttérrel 
rendelkezzenek a politikai, társadalmi forradalmi átalakulások mellett a gazdaságban, a technikában, az 
életmódban, a tudományban bekövetkezett változásokra. Századi forradalmi fejlődését a korábbi korszakok 
orvoslástanával összevetni, vagy a közlekedés változásait a korábbi korszakok közlekedésével összehasonlítani. 
Legyenek képesek egy-egy kiemelkedő történelmi személy életútját bemutatni, közösségformáló, 
társadalomalakító tevékenységét felismerni. Legyenek képesek a helyi társadalom főbb jellemzőit főbb 
vonalakban bemutatni. 
 
Pontos leírást tudnak adni a Frank Birodalom kialakulásáról, rövid, 12–15 mondatos leírást tudnak adni a 
tanultak alapján a pápaság császári hatalommal vívott harcáról.  Értik és értelmezni tudják e "küzdelem" 
jelentőségét. 
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Pontos leírást tud adni a Keletrómai Birodalomról és a keleti kereszténységről, meg tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudják vaktérképen Ravennát, a Keletrómai Birodalmat és Bizáncot. Be tudnak számolni a 
magyarság őstörténetének kutatási nehézségeiről, 
meg tudják mutatni térképen, illetve azonosítani tudják vaktérképen Magna Hungariát, Levédiát, Etelközt. 
Biztonsággal ismeri a következő történelmi dátumokat: 895–900. Pontos leírást tudnak adni a honfoglalók 
életkörülményeiről és társadalmi viszonyairól. 
Tudják, hogy milyen események kapcsolódnak a következő évszámokhoz: 972–997., 973., 933., 955., 962., 997., 
1001–1038., 1031 
 
Ismeri és pontosan használja a következő fogalmakat: kalandozások, törzs, nemzetség, ország, pogányság, 
kereszténység, levirátus, államalapítás, békepolitika, házasságpolitika, hittérítők, krónika, Intelmek, 
egyházpolitika, tized. 
Ismeri a következő történelmi személyeket: Orseoló Péter, Aba Sámuel, I. András, I. Béla., Zotmund, Levente, 
Salamon, Vazul, Henrik császár, Vata, Vata fia János. 
Tudja, hogy milyen esemény kapcsolódik 1222-höz, és 1232-höz.  Ismeri a következő történelmi személyeket: 
II. András, Gertrudis. 
IV Béláról és a tatárjárásról képes 10–15 perces kiselőadást tartani. 
Képesek összefüggések meglátására a középkor végi Európáról (Nyugat-, Közép-, Kelet-Európáról). 
Ismerik és pontosan használják a következő fogalmakat: humanizmus, reneszánsz, antik örökség, Guttenberg-
galaxis, könyvnyomtatás. Ismerik a következő történelmi személyeket: Cosimo Medici, Bocaccio, Guttenberg, 
Raffaello, Boticelli. Képesek a témáról 15–20 perces kiselőadást tartani. 
Tudják, hogy milyen események kapcsolódnak a következő évszámokhoz: 1241, 1351, 1381, 1396, 1453.  
Ismerik a következő történelmi személyeket: II. Mehmed, Szkander bég. 
Ismerik a következő történelmi személyeket: Károly Róbert, Csák Máté, Aba Amádé, Kőszegi Henrik, Subics 
Pál, Borsa Kopasz, Kán László, Fra Gentile, Bajor Ottó, III. Vencel, III. Kázmér, Luxemburgi János, Nagy 
Lajos. 
Tudják, hogy milyen események kapcsolódnak a következő évszámokhoz: 1442, 1443–44, 1444, 1448, 1446–53, 
1456. 
Képesek összehasonlító elemzést készíteni Mátyás központosított rendi monarchiájáról és a XV. századi angol, 
francia rendi fejlődésről. 
A Jagellók korával kapcsolatban képesek 10-15 perces kiselőadás megtartására. 
Tudják, hogy milyen események kapcsolódnak a következő évszámokhoz: 1514, 1515, 1516–26. 
Felismerik az összefüggéseket a nagy földrajzi felfedezések és következményeik; az európai és Európán kívüli 
kultúrák találkozása között. 
 
Ismertetni tudják, mik voltak a reformáció megindulásának történelmi okai és következményei, fontosságuk 
szerint rangsorolni tudja ezeket az okokat és következményeket. 
Meg tudják fogalmazni, hogy milyen történelmi okai és milyen történelmi következményei voltak a királyi 
abszolutizmusok kialakulásának Európában. 
Beszélni tudnak arról, hogy milyen okokkal magyarázható a harmincéves háború kiszélesedése és elhúzódása 
Felismerik az angol forradalom és Nagy-Britannia és a parlamentális monarchia közötti összefüggéseket. 
Tudják, milyen történelmi események kapcsolódnak a következő dátumokhoz: 1526, 1529, 1532, 1538, 1541. 
Értékelést tudnak adni arról, hogy milyen rövid és hosszú távú történelmi következményekkel járt a török uralom 
Magyarországon. 
Ismerik és helyesen használják a következő fogalmakat: vallásszabadság, hajdúk, hajdúszabadság, 
abszolutizmus, rendi országgyűlés. 
Képesek történelmi összefüggések feltárására az Erdélyi Fejedelemség, Bocskai István, Bethlen Gábor, a 
reformáció és a török kiűzése valamin II. Rákóczi Ferenc szabadságharca időszakával kapcsolatosan. 
Megértik az abszolútizmus jelentősségét Magyarország történelmében az újjászerveződés időszakában. Ismeri 
Mária Terézia jelentősségét hazánk történelmében. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

A Történelem tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
Váljanak képessé a tanulók biztonsággal tájékozódni a történelmi térben és időben. Tudják a tanult történelmi 
fogalmakat, ismereteket aktualizálni. Fejlődjön történelmi problémamegoldó gondolkodásuk. Váljanak képessé 
sokrétű és sokműfajú ismeretforrások feldolgozására és felhasználására az  önálló ismeretszerzés során. 
Alakuljon ki megfelelő szemléletük és készségük az újkorból és a legújabb korból származó tárgyi és szöveges 
források vizsgálatához és elemzéséhez. Ismerjék meg az újkorral és a legújabb korral kapcsolatos kiemelkedő 
történettudományi eredményeket. Szerezzenek elemi szintű ismereteket a történettudomány módszereinek 
sajátosságairól. Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlítására. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A XVIII. SZÁZADI 

EURÓPA 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

XVIII. SZÁZADI EURÓPÁRÓL 
    

        
1. Kiszélesednek Európa 

határai 
 Ismeretek tanulása Európa XVIII. 

századi határairól; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Európa, Amerika, 
Afrika, Ázsia, 
Ausztrália. 

 Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Európa, Amerika, 
Afrika, Ázsia, 
Ausztrália. 

        
2. A mezőgazdaság és az ipar 

forradalma 
 Ismeretek tanulása 

mezőgazdaság és az ipar 
forradalmáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1769. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Németalföld, Anglia, 
Norfolk, Holland 
fennsík, Rhone völgye, 
Újbánya, Selmecbánya, 
Stickton, Darlington, 
London, Velence, 
Torino, Milánó, 
Amsterdam, Berlin, 
Hamburg, Bécs, 
Moszkva, Szentpétervár, 
Párizs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
ipari forradalom, 
demográfiai robbanás, 
urbanizáció. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1723, 1733, 1765, 1760, 
1769,  1770, 1809, 1825. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Németalföld, Anglia, 
Norfolk, Holland 
fennsík, Rhone völgye, 
Újbánya, Selmecbánya, 
Stickton, Darlington, 
London, Velence, 
Torino, Milánó, 
Amsterdam, Berlin, 
Hamburg, Bécs, 
Moszkva, Szentpétervár, 
Párizs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
ipari forradalom, 
vetésforgó, fiziokraták, 
merkantilizmus, 
urbanizáció, demográfiai 
robbanás. 
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3. A közlekedés és a 

kereskedelem forradalma 
 Ismeretek tanulása a közlekedés 

és a kereskedelem forradalma; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: makadám 
út, "tenger fuvarosai", 
gyarmat. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: makadám 
út, "tenger fuvarosai", 
gyarmat. A témával 
kapcsolatosan 5-10 
perces kiselőadás 
megtartására képes. 

        
4. A fény százada, az ész 

diadala 
 Ismeretek tanulása "a fény 

évszázadáról"; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
felvilágosodás, 
antiklerikalizmus, 
enciklopédisták. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
felvilágosodás, 
antiklerikalizmus, 
enciklopédisták. A 
témával kapcsolatosan 
5-10 perces kiselőadás 
megtartására képes. 

        
5. Az európai államrendszer 

kialakulása 
 Ismeretek tanulása az európai 

államrendszer kialakulásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1740-80, 1767, 1777, 
1780-90, 1776-83. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Anglia, 
Franciaország, Ausztria, 
Poroszország, 
Oroszország. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
centrum, peremzóna, 
hegemónia, koalíció, 
ütközőállam, 
alkotmányos királyság, 
abszolutizmus, 
felvilágosult 
abszolutizmus, nemzet, 
nemzetállam, 
nacionalizmus.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1713, 1714, 1740-48, 
1756-63, 1740-86, 1740-
80, 1780-90, 1767, 1777, 
1762-96, 1772, 1793, 
1795, 1776-83.    Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
centrum-országok, 
periférián, ill. 
félperiférián elterülő 
országok. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
centrum, peremzóna, 
hegemónia, koalíció, 
ütközőállam, 
alkotmányos királyság, 
abszolutizmus, 
felvilágosult 
abszolutizmus, nemzet, 
nemzetállam, 
nacionalizmus.  
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II. A NAGY FRANCIA  

FORRADALOM ÉS  
EURÓPAI HATÁSA 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
NAGY FRANCIA  
FORRADALOMRÓL ÉS  
EURÓPAI HATÁSÁRÓL 

    

        
1. A szabadság diadala  Ismeretek tanulása "a szabadság 

diadaláról"; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1715-1774, 1789. május 
5., 1789. július 14.  Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
Párizs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
rendek, nemzetgyűlés, 
nemzetőrség. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1715-1774, 1789. május 
5., 1789. július 14.  Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
Párizs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
rendek, nemzetgyűlés, 
nemzetőrség. Képes a 
témával kapcsolatban 5-
10 perces kiselőadás 
megtartására. 

        
2. A forradalom monarchista 

szakasza 
 Ismeretek tanulása a forradalom 

monarchista szakaszáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1789. augusztus 26., 
1791. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: polgári 
alkotmány. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1789 július 14 – 1792. 
augusztus 10., 1789. 
augusztus. 4., 1789. 
augusztus 26., 1789. 
október 5., 1791, 1791. 
nyara. 1791. július 17., 
1791. augusztus 27.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: polgári 
alkotmány. 

        
3. A forradalom girondista 

szakasza 
 Ismeretek tanulása a forradalom 

girondista szakaszáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1792. szeptember 20, 
1792. szeptember 21. 
1793. január 21. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Valmy, 
Jemappes. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmat: 
girondisták, köztársaság, 
jakobinusok.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1792. augusztus 10-
1793. június 2., 1792. 
április 20., 1792. 
augusztus 10., 1792. 
szeptember 20., 1792. 
szeptember 21., 1792. 
november  6., 1793. 
január 21., 1793. 
tavasza.   Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Valmy, Jemappes. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: girondisták, 
jakobinusok, konvent, 
köztársaság.  
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4. A forradalom jakobinus 

szakasza 
 Ismeretek tanulása a forradalom 

jakobinus szakaszáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1794. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Fleurus, Vendee.  Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmat: 
forradalmi terror. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1793. június 2., 1794. 
június, 1794. július 27. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Fleurus, Vendee.  Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
forradalmi terror, 
guillotin.  

        
5. A forradalom utolsó 

szakasza: a thermidori 
konvent 

 Ismeretek tanulása forradalom 
utolsó szakaszáról: a thermidori 
konventről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1795. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: thermidori 
konvent, royalisták, 
emigránsok. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1795. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: thermidori 
konvent, royalisták, 
emigránsok. Röviden, 
10-12 mondatban 
ismertetni tudja a 
forradalom e szakaszát. 

        
6. A francia gloire – Napóleon 

birodalma 
 Ismeretek tanulása Napóleon 

birodalmáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1799, 1804, 1812, 1814, 
1815. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
Korzika, Toulon, Szent 
Ilona, Marengo, 
Austerlitz, Jéna, Német-
Római Császárság, 
Wagram, Moszkva, 
Borogyino, Lipcse, 
Waterloo, Elba. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
császárság, invázió, 
expanzió. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1769, 1793, 1799, 1804, 
1821, 1800, 1805, 1806, 
1807, 1809, 1812, 1813, 
1814, 1815. március, 
1815. június. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Ajaccio, Korzika, 
Toulon, Szent Ilona, 
Marengo, Austerlitz, 
Jéna, Német-Római 
Császárság, Friedland, 
Tilsit, Wagram, 
Moszkva, Borogyino, 
Lipcse, Waterloo, Elba. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: császárság, 
invázió, expanzió. 
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7. A Szent Szövetség Európája  Ismeretek tanulása a Szent 

Szövetség Európájáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1814, 1815, 1830, 1848.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Bécs, Török Birodalom, 
Görögország, Belgium, 
Németalföldi Királyság, 
Málta, Ceylon, 
Jóreménység foka. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Szent 
Szövetség, liberalizmus. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1814, 1829, 1830, 1831, 
1848. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
Bécs, Török Birodalom, 
Görögország, Belgium, 
Németalföldi Királyság, 
Málta, Ceylon, 
Jóreménység foka, 
Helgoland. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Szent Szövetség, 
liberalizmus.  

        
8. A gazdasági és társadalmi 

változások. A tudomány 
fejlődése a XIX. század első 
felében  

 Ismeretek tanulása XIX. század 
első felének gazdasági és 
társadalmi változásairól és a 
tudomány fejlődéséről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: tőzsde, 
kommunikáció, 
munkásmozgalom, 
sztrájk, felkelés, 
szocializmus.  

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
infrastruktúra, tőzsde, 
kommunikáció, 
munkásmozgalom, 
sztrájk, felkelés, 
géprombolás, 
szocializmus, chartista 
mozgalom. 

        
9.    
 

1848. Az európai 
forradalmak története  

Ismeretek tanulása az 1848-as 
európai forradalmakról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1848. március 13-15. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
Milánó, Velence, Pest-
Buda, Berlin, Prága.   
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: polgári 
demokratikus 
forradalom, reakció, 
láncreakció, nemzeti-
nemzetiségi kérdés. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. február 22-24., 
1848. március 13-15., 
1848. október 6. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Milánó, Velence, Pest-
Buda, Berlin, Prága, 
Frankfurt.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: polgári 
demokratikus 
forradalom, forradalmi 
láncreakció, nemzeti-
nemzetiségi kérdés, 
reakció. 
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III. MAGYARORSZÁG A 

POLGÁROSODÁS 
HAJNALÁN;  
REFORMOK, 
FORRADALOM; 
SZABADSÁGHARC 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
POLGÁROSODÓ 
MAGYARORSZÁGRÓL, A 
REFORMOKRÓL, A 
FORRADALOMRÓL ÉS A 
SZABADSÁGHARCRÓL 

    

        
1. A felvilágosodás 

magyarországi hatása  
 Ismeretek tanulása a 

felvilágosodás magyarországi 
hatásairól; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1795 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Vérmező, Pozsony. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: magyar 
jakobinusok, KT. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1795. május 20., 1812-
25.  Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Vérmező, Pozsony. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: magyar 
jakobinusok, KT.  

        
2. A reformkor   Ismeretek tanulása a 

reformkorról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1830-48. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Pozsony. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: reform, 
reformkor, parlament. 
Képes a reformkorról 5-
10 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1830-48,  Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pozsony. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
reform, reformkor, 
parlament. Képes a 
reformkorról 15-20 
perces kiselőadás 
megtartására. 

        
3. Gróf Széchenyi István   Ismeretek tanulása gróf 

Széchenyi Istvánról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1830, 1831, 1833. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Nagycenk. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: civilizáció, 
polgár, polgári rend, 
diéta, országgyűlés. 
Képes 5-10 perces 
kiselőadás megtartására 
a témával kapcsolatban. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1791, 1825-27, 1830, 
1831,  1833.  Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Nagycenk. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
civilizáció, polgár, 
polgári rend, diéta, 
országgyűlés. Képes 15-
20 perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 
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4. "Jelszavaink valának: Haza 

és haladás" 
 Ismeretek tanulása a reformkori 

országgyűlésekről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1832-36, 1843-44, 1847. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Szatmár, Pozsony. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
országgyűlés, 
örökváltság, 
közteherviselés, 
jobbágykérdés, népi 
kultúra, felsőház, 
alsóház, kormánypárt, 
ellenzék, törvény, 
népképviselet. Képes 5-
10 perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1832-36, 1839-40, 1843-
44, 1844, 1835, 1838,  
1835-48, 1847,  Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Szatmár, Pozsony. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
országgyűlés, 
örökváltság, 
közteherviselés, 
jobbágykérdés, népi 
kultúra, felsőház, 
alsóház, kormánypárt, 
ellenzék, törvény, 
népképviselet. Képes 15-
20 perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

        
5. Kossuth Lajos politikai 

programja 
 Ismeretek tanulása Kossuth Lajos 

politikai programjáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1802.  Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Monok, 
Pest. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: nemzeti 
érdekegyesítés, 
közteherviselés, kötelező 
örökváltság. Képes 5-10 
perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1802, 1841, 1835-48.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Monok, Torino, Erdély, 
Pest,  Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: nemzeti 
érdekegyesítés, 
közteherviselés, kötelező 
örökváltság. Képes 15-
20 perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

        
6. A forradalom előszele   Ismeretek tanulása a forradalom 

előzményeiről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1847. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: liberálisok, 
konzervatívok, 
radikálisok. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1847.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
centralisták, 
konzervatívok, 
liberálisok, radikálisok. 
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7. 1848. március 15. A 

magyarországi forradalom 
története  

 Ismeretek tanulása az 1848-as 
magyar forradalomról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. március 15. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Pozsony, 
Bécs, Pest-Buda.  Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
sajtószabadság, 
szólásszabadság, 
cenzúra, 
vallásszabadság, emberi 
szabadságjogok. . Képes 
5-10 perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. március 3., 
március 15., 17.,  Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pozsony, Bécs, Pest-
Buda. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
sajtószabadság, 
szólásszabadság, 
cenzúra, 
vallásszabadság, emberi 
szabadságjogok. Képes 
15-20 perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

        
8. A Batthyány-kormány 

működése; 
az áprilisi törvények 

 Ismeretek tanulása a Batthyány-
kormány működéséről, az áprilisi 
törvényekről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. április 11., július 
5. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pest, Zágráb, Erdély. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: koalíciós 
kormány, népképviseleti 
országgyűlés, áprilisi 
törvények, nádor. Képes 
5-10 perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. március 17., 25., 
április 11., július 5., 11., 
szeptember 11. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pest, Erdély, Zágráb, 
Horvátország. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
koalíciós kormány, 
népképviseleti 
országgyűlés, áprilisi 
törvények, nádor. Képes 
15-20 perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 
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9. A szabadságharc története   Ismeretek tanulása az 1848-49-es 

magyar szabadságharcról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. szeptember 29., 
október 30., december 
31., 1849. február 26-
27., április 2., 4., 6., 14., 
19., 26., május 21., 
augusztus 9., 13. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pákozd, Schwechat, 
Debrecen, Vác, Kápolna, 
Kolozsvár, Brassó, 
Hatvan, Tápióbicske, 
Isaszeg, Nagysalló, 
Komárom, Temesvár, 
Világos, Arad, Szeged. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
szabadságharc, 
trónfosztás, áruló-
mítosz, mítoszok-
legendák. . Képes 5-10 
perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. szeptember 29., 
október 6., 30., 
december 2., 30., 31., 
1849. január 4., 5., 
február 26-27., március 
3., 4., január 17., február 
9., március 2., április 2., 
4., 6., 7., 10., 14., 19., 
26., május 21., július 2., 
13., augusztus 9., 13., 
szeptember 12. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pákozd, Sukoro, 
Schwechat, Debrecen, 
Mór, Vác, Nagyvárad, 
Kápolna, Tiszafüred, 
Olmütz, Kolozsvár, 
Gálfalva, Piski, 
Nagyszeben, Brassó, 
Hatvan, Tápióbicske, 
Isaszeg, Gödöllő, 
Nagysalló, Komárom, 
Varsó, Arad, Temesvár, 
Szeged, Világos, Vidin. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: végrehajtó 
hatalom, törvényhozás, 
igazságszolgáltatás, 
kiáltvány, alkotmány, 
katonai puccs, tavaszi 
hadjárat, detronizáció, 
kormányzóelnök, 
intervenció, bukás, 
vereség, teljhatalom, 
fegyverletétel, áruló- 
mítosz, mítoszok-
legendák. Képes 15-20 
perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

 
IV. A SZABADVERSENYES 

KAPITALIZMUS KORA 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

SZABADVERSENYES 
KAPITALIZMUS KORÁRÓL 

    

        
1. Anglia – a világ ura   Ismeretek tanulása Angliáról; 

történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1857. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
London, India, Kína. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
parlamentáris 
demokrácia, 
koronagyarmat, 
ópiumkereskedelem, 
gyarmat-félgyarmat. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1851, 1857. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
London, India, Kína. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
parlamentáris 
demokrácia, 
koronagyarmat, 
ópiumkereskedelem, 
gyarmat-félgyarmat. 
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2. Franciaország – a második 

császárság  
 Ismeretek tanulása 

Franciaországról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1852. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Savoya, Nizza, Mexikó, 
Balkán-félsziget, Krím. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: köztársasági 
elnök, második 
császárság. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. december 10., 
1852, 1858, 1863, 1853-
56, 1870.  Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Savoya, Nizza, Mexikó, 
Balkán-félsziget, Krím. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: köztársasági 
elnök, második 
császárság.  

        
3. Oroszország – Európa 

csendőre  
 Ismeretek tanulása 

Oroszországról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1861. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Boszporusz, 
Dardanellák, Krím.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Európa 
csendőre,  orosz 
jobbágyfelszabadítás. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1853-56, 1861. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Boszporusz, 
Dardanellák, Krím. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Európa 
csendőre, orosz 
jobbágyfelszabadítás. 

        
4.    
 

A Kárpát-medence és a 
Balkán-félsziget népei a 
XIX. században 

 
Ismeretek tanulása a XIX. századi 
Kárpát-medence és Balkán-
félsziget népeiről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1866, 1877. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Csehország, 
Lengyelország, Szerbia, 
Bulgária, Románia.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: szlávság, 
nemzeti 
egységmozgalom, dáko-
román elmélet. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1863, 1866, 1877. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Csehország, 
Lengyelország, Szerbia, 
Bulgária, Havasalföld, 
Moldva, Románia, 
Bánát, Besszarábia.   
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: szlávság, 
nemzeti 
egységmozgalom, 
nagyszerb mozgalom, 
omladina, dáko-román 
elmélet. 
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5. Az egységes Olaszország 

megteremtése  
 Ismeretek tanulása az egységes 

Oroszország megteremtéséről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1859, 1860. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Piemont, 
Solferino, Dél-Itália. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: dinasztikus 
út, forradalmi út. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1858, 1859, 1860. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Savoya, Nizza, 
Solferino, Nápoly, Dél-
Itália, Piemont. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
dinasztikus út, 
forradalmi út. 

        
6. Németország egyesítése – 

vérrel és vassal 
 Ismeretek tanulása Németország 

egyesítéséről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1866, 1870, 1871. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Königgratz, Sedan, 
Versailles, Elzász-
Lotharingia, Róma, 
Velence. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
vaskancellár, junker, 
revans, porosz utas 
fejlődés. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1862, 1866, 1870, 1871. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Königgratz, Sedan, 
Versailles, Elzász-
Lotharingia, Róma, 
Velence. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
vaskancellár, junker, 
revans, porosz utas 
fejlődés. 

 
V. AZ OSZTRÁK-MAGYAR 

MONARCHIA 
LÉTREJÖTTE 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
OSZTRÁK-MAGYAR 
MONARCHIA 
LÉTREJÖTTÉRŐL 

    

        
1. A  neoabszolutizmus kora   Ismeretek tanulása a 

neoabszolutizmus koráról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1849. október 6., 1867. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Magyarország kerületei 
a Bach rendszer idején, 
Osztrák-Magyar 
Monarchia. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
neoabszolutizmus, 
föderalizmus, 
centralizmus, 
germanizáció, 
koronatartomány, 
emigráció, passzív 
ellenállás, kiegyezés, 
dualista, jogfeladás.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1849. október 6., 1850-
59, 1865. Húsvét, 1867. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Magyarország kerületei 
a Bach rendszer idején, 
Osztrák-Magyar 
Monarchia. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
neoabszolutizmus, 
föderalizmus, 
centralizmus, 
germanizáció, 
koronatartomány, 
emigráció, passzív 
ellenállás, kiegyezés, 
dualista, jogfeladás. 
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2. A kiegyezés   Ismeretek tanulása a 

kiegyezésről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1867. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
O.M.M. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kiegyezés, jogfeladás, 
emigráció, dualista. 
Képes 5-10 perces 
kiselőadás megtartására 
a témával kapcsolatban. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1867. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
O.M.M. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kiegyezés, jogfeladás, 
emigráció, dualista. 
Képes 15-20 perces 
kiselőadás megtartására 
a témával kapcsolatban. 

        
VI. AZ EURÓPÁN KÍVÜLI 

VILÁG 
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

EURÓPÁN KÍVÜLI 
VILÁGRÓL 

    

        
1. Amerika   Ismeretek tanulása Amerikáról; 

történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1861-65.  Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Észak és 
Dél-Amerika államai. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
polgárháború, 
rabszolgaság, 
farmergazdaság, 
ültetvényes nagyüzem. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1820, 1861-65. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Észak és Dél-Amerika 
államai. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
polgárháború, 
rabszolgaság, 
farmergazdaság, 
ültetvényes nagyüzem.  

        
2. Ázsia, Afrika, Ausztrália   Ismeretek tanulása Ázsiáról, 

Afrikáról és Ausztráliáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Afrika, Ázsia, Kína, 
Japán, Ausztrália. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gyarmat, tajping, 
ópiumháború, sogunátus, 
mikádó, sogun, 
császárság. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1857, 1868. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
India, Kína, Japán, 
Egyiptom, Ausztrália, 
Afrika. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gyarmat, tajping, 
ópiumháború, sogunátus, 
mikádó, sogun, 
császárság.  
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VII. AZ IMPERIALIZMUS 

KORA 
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

IMPERIALIZMUS KORÁRÓL 
    

        
1.    
 

"Európai kvintett " 
 

Ismeretek tanulása az "európai 
kvintettről"; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1878, 1904. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Berlin, 
Boszporusz, 
Dardanellák, Bosznia-
Hercegovina.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: revans, 
bismarcki szövetséges 
politika, három császár 
szövetsége, kettős 
szövetség, hármas 
szövetség, antant, 
központi hatalmak, 
keleti kérdés. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1871, 1873, 1878, 1879, 
1882, 1893, 1904, 1907. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Berlin, Sanstefano, 
Sipka, Leven, Bosznia-
Hercegovina, 
Dobrudzsa, Besszarábia, 
Kelet-Rumélia, 
Boszporusz, 
Dardanellák.   
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: revans, 
bismarcki szövetséges 
politika, három császár 
szövetsége, kettős 
szövetség, hármas 
szövetség, antant, 
központi hatalmak, 
keleti kérdés, okkupáció. 

        
2. Modern gyarmatosítás  Ismeretek tanulása a modern 

gyarmatosításról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Afrika 
gyarmatosításának főbb 
állomásai, közel-kelet, 
távol-kelet 
gyarmatosításának 
legfőbb állomásai, 
Puerto Rico, Kuba, 
Havanna, India, Kína. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Kairó-
Fokváros vasútvonal, 
búrok, 
rabszolgakereskedelem, 
párducugrás, 
protektorátus, katonai 
támaszpont, koncesszió, 
nyitott kapuk elve, 
szipolyok, boxer 
felkelés, tőkekivitel, 
extraprofit, "a tőkét 
követi a zászló", modern 
gyarmatosítás.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1898, 1899-1902. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Afrika 
gyarmatosításának főbb 
állomásai, Közel-kelet, 
Távol-kelet 
gyarmatosításának 
legfőbb állomásai, 
Puerto Rico, Kuba, 
Havanna, India, Kína. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Kairó-
Fokváros vasútvonal, 
fashodai incidens, búrok, 
rabszolgakereskedelem, 
párducugrás, 
protektorátus, katonai 
támaszpont, koncesszió, 
nyitott kapuk elve, 
szipolyok, boxer 
felkelés, cassus belli, 
tőkekivitel, extraprofit, 
"a tőkét követi a zászló", 
modern gyarmatosítás. 
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3. Monopolkapitalizmus  Ismeretek tanulása a 

monopolkapitalizmusról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
monopólium, finánctőke, 
imperializmus, kartell, 
tröszt, szindikátus, 
konszern, profit, 
extraprofit, tőkekivitel, 
"a tőkét követi a zászló", 
banktőke, ipari tőke. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
monopólium, finánctőke, 
imperializmus, kartell, 
tröszt, szindikátus, 
konszern, profit, 
extraprofit, tőkekivitel, 
"a tőkét követi a zászló", 
banktőke, ipari tőke. 
Képes a  fogalmak 
felhasználásával 
összefüggő, 5-10 perces 
szövegalkotásra szóban 
és írásban. 

        
4. "Boldog békeidők": a 

gazdasági, társadalmi és 
kulturális modernizáció 
felgyorsulása 

 Ismeretek tanulása a gazdasági, 
társadalmi és kulturális 
modernizáció felgyorsulásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 

 Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 

 
5.    
 

Az I. világháborúhoz vezető 
út  

Ismeretek tanulása  az  
I. világháború előzményeiről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1904, 1908, 1914.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Mandzsúria, Japán, 
Oroszország, Marokkó, 
Bosznia-Hercegovina, 
Balkán-félsziget, 
Szarajevó.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
párducugrás, Balkán-
háborúk, szarajevói 
merénylet, 
flottaprogram, "Helyet a 
nap alatt!" 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1904, 1905, 1908, 1911, 
1912-1913, 1914.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Mandzsúria, Csuzima, 
Mukden, Japán, 
Oroszország, Távol-
Kelet, Marokkó, Berlin, 
Bagdad, Bosznia-
Hercegovina, Balkán-
félsziget, Szarajevó. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
párducugrás, annexió, 
Balkán-háborúk, 
szarajevói merénylet, 
flottaprogram, "Helyet a 
nap alatt!" 

        
VIII. MAGYARORSZÁG AZ 

OSZTRÁK-MAGYAR 
MONARCHIÁBAN  

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
OSZTRÁK-MAGYAR 
MONARCHIÁRÓL 

    

        
1. Gazdasági és társadalmi 

élet az Osztrák-Magyar 
Monarchiában; 
az életmód változásai; 
népesség és nemzetiségi 
viszonyok; 
a városiasodás és a főváros; 
a dualizmus korának 
műveltsége 

 Ismeretek tanulása az Osztrák-
Magyar Monarchia gazdasági és 
társadalmi életéről; 
fogalmak ismerete és helyes 
használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: gründolás, 
szabadversenyes 
kapitalizmus, agráriusok, 
gentry, úri középosztály, 
idénymunkás, kubikos, 
zsellér, cseléd. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: gründolás, 
szabadversenyes 
kapitalizmus, agráriusok, 
gentry, úri középosztály, 
idénymunkás, kubikos, 
zsellér, cseléd. Képes 5-
10 perces szöveg-
alkotásra a fogalmak 
felhasználásával. 
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2. A politikai viszonyok és a 

kiegyezés rendszerének 
belső ellentmondásai 

 Ismeretek tanulása a politikai 
viszonyok és a kiegyezés 
rendszerének belső 
ellentmondásairól; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1867, 1868, 1895, 1896. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Bécs, Budapest, O.M.M. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: dualizmus, 
dzsentri, nacionalizmus, 
antiszemitizmus, bihari 
pontok, aranyvaluta, 
polgári házasság, 
Milleneum, turini 
remete, "szélcsend", 
generális, nemzetiségi 
kérdés. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1867, 1868, 1867-75, 
1875-90, 1875-1905, 
1905-1909, 1895, 1896. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Bécs, Budapest, O.M.M. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: dualizmus, 
obstrukció, dzsentri, 
nacionalizmus, 
antiszemitizmus, 
tiszaeszlári per, 
mayerlingi tragédia, 
mameluk, bihari pontok, 
aranyvaluta, polgári 
házasság, Milleneum, 
turini remete, 
"szélcsend", generális, 
nemzetiségi kérdés. 

 
 

Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 
Legyenek képesek a tanulók a történelmi múlt rekonstruálására különböző történelmi forrásokból, 
emlékiratokból, visszaemlékezésekből, naplókból, történelmi személyek levelezéseiből.  
Érezzenek belső indíttatást arra, hogy ne csak a tankönyvből, de könyvtárból, szakkönyvekből, múzeumok 
anyagaiból is informálódjanak. Tudjanak válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó kérdésekre. Tudják értelmezni 
a magyar és az egyetemes történelem fontosabb szöveges forrásait, és megadott szempontok szerint tudjanak a 
forrás alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni. Legyenek képesek dokumentumokból, megadott 
szempontok alapján korabeli társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni. 
Legyenek képesek másodlagos és elsődleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és eltérések 
megállapítására. Legyenek képesek tényekre és feltételezésekre példát hozni – megadott szempontok alapján – 
egyszerűbb forrásokból és ismeretterjesztő szövegekből. Ismerjék fel az egyetemes és a magyar történelem 
felsorolt eseményeiből azokat, amelyek időbeli közelség vagy valamilyen összefüggés alapján egymáshoz 
kapcsolhatók. Tudjanak kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségeket, akik egymással 
kapcsolatban álltak.  Ismerjék a témához tartozó fontosabb kézikönyveket. Tudjanak egy történelmi 
eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével kérdések alapján vagy önállóan 
bemutatni. Legyenek képesek a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy 
területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni. Tudjanak atlasz segítségével egyszerű történelmi 
térképvázlatot készíteni. Legyenek képesek a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, évszámokkal, 
nevekkel és helyekkel összekapcsolni., megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét 
eseménysorokat bemutatni. Biztonsággal tájékozódjanak történelmi térben és időben. Fejlődjön a 
problémamegoldó gondolkodásuk, a kritikai gondolkodásuk, a strukturákban való gondolkodásuk. Váljanak 
képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlítására. Széleskörű tudásháttérrel 
rendelkezzenek a politikai, társadalmi forradalmi átalakulások mellett a gazdaságban, a technikában, az 
életmódban, a tudományban bekövetkezett változásokra. Legyenek képesek egy-egy jelenség változását a 
történelmi időben több korszakot átfogóan is tanulmányozni. Ismerjék az orvostudomány XVIII. századi 
forradalmi fejlődését a korábbi korszakok orvoslástanával összevetni, vagy a közlekedés változásait a korábbi 
korszakok közlekedésével összehasonlítani. Legyenek képesek egy-egy kiemelkedő történelmi személy életútját 
bemutatni, közösségformáló, társadalomalakító tevékenységét felismerni. Legyenek képesek a helyi társadalom 
főbb jellemzőit főbb vonalakban bemutatni. 
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Szembesüljenek a tanulók a szabadság és a felelősség emberi dimenzióival. A francia forradalom, vagy a magyar 
szabadságharc tanulmányozása során ismerkedjenek meg olyan kiélezett élethelyzetekkel, amelyek rávilágítanak 
az emberi helytállás jelentőségére, az erkölcsi értékminőségekre. További ismereteket szerezzenek a magyar 
történelem kiemelkedő alakjairól és eseményeiről. Legyenek képesek pályaképet adni Széchenyi Istvánról, 
Kossuth Lajosról, Kölcsey Ferencről, Wesselényi Miklósról, Görgey Artúrról, Batthyány Lajosról.  
A francia forradalom eseményeinek megismerése kapcsán legyenek képesek a forradalom értékkonzervatív 
szemszögből való elemzésére. Tudjanak forradalmi arcképcsarnokot összeállítani. Keressenek információt La 
Fayette-ről, Carnot-ról, valamint olyan történelmi személyekről, akik igaztalanul szorultak háttérbe a 
történettudományi kutatásokban, történelmi szerepük mégis jelentős. Rendelkezzenek ismeretekkel a határon túli 
magyarságról, és a zsidóságnak a reformkorban játszott szerepéről. Március 15-e kapcsán legyenek képesek 
méltóságteljes ünneplésre.  
Reális történelmi képpel rendelkezzenek az 1848. márciusi forradalomról, értsék meg a forradalomnak és a 
reformkornak szerves egységét, azt, hogy Magyarországon egyszerre, egy időben két forradalom is lejátszódott, 
az alkotmányos úton végbement forradalom a liberális nemesség vezetésével, valamint a pesti forradalom a 
márciusi ifjak mozgalmával. Értékeljék a békés, alkotmányos úton lejátszódó forradalom jelentőségét. A 
forradalom eseményeinek megismerésével fejlődjön a jogtudatuk, a jog- és normakövető magatartásuk, 
kompromisszumkészségük. Görgey Artúr életútjának és a szabadságharcban betöltött szerepének ismertetésével 
váljon szilárd meggyőződéssé az előítéletmentes gondolkodás, mint elérendő cél és magatartás.  
Reálisan tudják értékelni a francia forradalom történetét, pozitív hatását és árnyoldalait, mind az európai és 
világcivilizáció, mind a francia civilizáció további fejlődését illetően. Ismerjék fel a francia forradalom jelenig 
tartó vívmányait, civilizációs örökségét. Ismerjék meg a reformkornak a magyarországi polgárosodásban játszott 
szerepét Legyenek képesek kisebb közösségek és a többségi társadalom együttélését és konfliktusait bemutatni 
(pl. nemzetiségi kérdés a reformkorban és a szabadságharc alatt, a zsidóság a reformkorban). Képesek példát 
gyűjteni arra, hogy különböző történelmi régiók fejlődése eltérő ütemű lehet. Források segítségével ismerjék fel 
a nagyobb történelmi régiók közötti fontosabb különbségeket.  
Ismerjék a francia forradalom politikai irányzatait, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát, a napóleoni 
háborúknak a történelmét, a Szent Szövetség Európáját, az ipari forradalomnak és hatásának, a reformkornak, a 
refomkori művelődésnek és kultúrának a jellegzetességeit, a polgári forradalom és szabadságharc történelmét. A 
korszak főbb eszmeáramlatait (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus) jellemezni tudják 
korabeli források felhasználásával. Ismerjék és jellemezni tudjanak fontos állam-és alkotmányjogi fogalmakat 
(alkotmány, parlament, szavazati jog, képviseleti rendszer, hatalommegosztás). Ismertetni tudják az ipari 
forradalom teremtette ellentmondásokat.  Ismerjék fel személyek, pártok, csoportok szerepét egy-egy történelmi 
esemény alakulásában   
Ismerjék meg az önkényuralom, a kiegyezés, valamint a dualizmus korának történetírását. Tudjanak megemlíteni 
néhány korabeli történeti forrást, és a századforduló mértékadó nagy kézikönyveit. Ismerjék többek között a 
Nagy Képes Világtörténetet (Szerk. és részben írta Marczali Henrik. I–XII. Franklin, Révai testvérek, Bp. 1898–
1904), A magyar nemzet története c. munkát (Szerk. Szilágyi Sándor. I-X. Athenaeum, Bp. 1895–1899), a 
korabeli forráskiadványok közül Deák Ferencz beszédeit (Összegyűjt. Kónyi Manó. I–VI. Bp. 1902), vagy 
Kossuth emigrációs iratait (Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból. I-III. Bp. 1880–1882.)  
Rendelkezzenek átfogó ismeretekkel az Osztrák–Magyar Monarchia államberendezkedéséről, a birodalmon 
belül a magyar társadalom város-és kulturtörténeti feldolgozásáról. Rendelkezzenek elegendő információval a 
magyar parlamentarizmusról, a politikai életről, a társadalomról, a nemzetiségekről, az antiszemitizmusról 
Ismerjék a szabadversenyes kapitalizmust, a nemzetközi diplomáciai kapcsolatokat, a politikai-katonai 
szövetségi rendszer kialakulását, a kiegyezéshez vezető utat, a kiegyezést és a dualista Magyarország társadalmi, 
politikai, gazdasági életét. További ismereteket szerezzenek a magyar történelem kiemelkedő alakjairól és 
eseményeiről, különösen a kiegyezésről és Deák Ferenc életútjáról. Rendelkezzenek kellő információval a XIX. 
századi diplomácia-és politikatörténetről, a nemzetállamok kialakulásáról, és a polgárosodás ismérveiről. 
Ismerjék a dualizmus kori szabadversenyes kapitalizmus kiteljesedését. Kellő történelmi objektivitással 
értékeljék a kiegyezést, előnyeivel és hátrányaival. Fejlődjön a problémamegoldó gondolkodásuk, a kritikai 
gondolkodásuk, a strukturákban való gondolkodásuk. Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és 
korszakok több szempontú összehasonlítására. Széleskörű tudásháttérrel rendelkezzenek a politikai, társadalmi 
forradalmi átalakulások mellett a gazdaságban, a technikában, az életmódban, a tudományban bekövetkezett 
változásokra. Legyenek képesek egy-egy jelenség változását a történelmi időben több korszakot átfogóan is 
tanulmányozni. Ismerjék meg az első világháborúhoz vezető út állomásait, a modern gyarmatosítás folyamatát. 
Legyenek képesek az Európán kívüli civilizációkat megérteni.  
Korabeli karikatúrák elemzése, értelmezése kapcsán fejlődjön a szimbolikus, metaforikus gondolkodásuk.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

12. évfolyam 
 
 

A Történelem tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
Váljanak képessé a tanulók biztonsággal tájékozódni a történelmi térben és időben. Tudják a tanult történelmi 
fogalmakat, ismereteket aktualizálni. Fejlődjön történelmi problémamegoldó gondolkodásuk. Váljanak képessé 
sokrétű és sokműfajú ismeretforrások feldolgozására és felhasználására az  önálló ismeretszerzés során. 
Alakuljon ki megfelelő szemléletük és készségük a legújabb korból származó tárgyi és szöveges források 
vizsgálatához és elemzéséhez. Ismerjék meg a legújabb korral kapcsolatos kiemelkedő történettudományi 
eredményeket. Szerezzenek elemi szintű ismereteket a történettudomány módszereinek sajátosságairól. Váljanak 
képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlítására. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. AZ ELSŐ 

VILÁGHÁBORÚTÓL A 
NAGY VÁLSÁGIG 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A 
NAGY VÁLSÁGIG TERJEDŐ 
KORSZAK TÖRTÉNELMÉBŐL

    

        
1. Az első világháború  Ismeretek tanulása az első 

világháborúról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1914. jún.28., 1914-18. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
nyugati front, keleti 
front, galíciai front, 
szerb front, olasz front, 
Szarajevo, Mazuri-tavak, 
Verdun, Isonzó. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Schliffen terv, 
villámháború, 
állóháború, militarizmus, 
pacifizmus, verduni 
vérszivattyú, Bruszilov 
gőzhenger, Kerenszkíj-
offenzíva, különbéke, 
fraternizáció. Képes a 
témával kapcsolatban 
10-15 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1914. jún.28., 1914-18, 
1914, 1915, 1916, 1917, 
1918. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Marne-folyó, Szarajevo, 
Tannenberg, Mazuri-
tavak, Przemysl, 
Helgoland, Ypern, 
Verdun, Somme-folyó, 
Caporetto, Lemberg, 
Gorlice, Bresztlitovszk, 
Isonzó, nyugati, keleti, 
olasz, szerb, galíciai 
front. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Schliffen 
terv, villámháború, 
állóháború, militarizmus, 
pacifizmus, verduni 
vérszivattyú, Bruszilov 
gőzhenger, Kerenszkíj-
offenzíva, különbéke, 
fraternizáció. Képes a 
témával kapcsolatban 
20-25 perces kiselőadás 
megtartására. 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2087 

 

 
2. A nagy háború 

következményei: a 
versailles-i békerendszer 

 Ismeretek tanulása a versailles-i 
békerendszerről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1919-20-as békék. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Párizs, 
Versailles, Saint-
Germain, Sevres, 
Neully, Trianon. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
revans, békediktátum, 
Népszövetség, 
demilitarizált, mandátim, 
Anschluss, világbéke, 
vilsoni pontok, 
népszuverenitás elve, 
népszavazás, 
önrendelkezési jog, 
válsággóc. Képes a 
témával kapcsolatban 5-
10 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1919-20-as 
békerendszer. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Párizs, Versailles, Saint-
Germain, Sevres, 
Neully, Trianon. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
revans, békediktátum, 
Népszövetség, 
demilitarizált, mandátim, 
Anschluss, világbéke, 
vilsoni pontok, 
népszuverenitás elve, 
népszavazás, 
önrendelkezési jog, 
válsággóc. Képes a 
témával kapcsolatban 
10-15 perces kiselőadás 
megtartására. 

        
3. Forradalmak és 

polgárháború 
Oroszországban 

 Ismeretek tanulása az 
oroszországi forradalmakról és 
polgárháborúról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1917. febr., okt.  Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: az 
oroszországi forradalom 
legfontosabb állomásai.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: polgári 
demokratikus 
forradalom, bolsevik 
puccs, polgárháború, 
intervenció, 
hadikommunizmus. 
Képes a témával 
kapcsolatban 5-10 
perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1917. febr., 1917. okt. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
az oroszországi 
forradalom legfontosabb 
állomásai. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
forradalom, polgári 
demokratikus 
forradalom, bolsevik 
puccs, bolsevik, 
mensevik, eszer, 
fehérgárdisták, 
vörösgárdisták, kulák, 
gulág, polgárháború és 
intervenció, 
hadikommunizmus. 
Képes a témával 
kapcsolatban 10-15 
perces kiselőadás 
megtartására. 
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4.    
 

A nyugati demokráciák a 
húszas években  

Ismeretek tanulása a húszas évek 
nyugati demokráciáiról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1925, 1929. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Hága, 
Genova, Berlin, Weimar, 
Locarno, München.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
Népszövetség, jóvátétel, 
demokrácia, 
többpártrendszer, 
pluralizmus.  
Dawes terv, Young terv, 
Páneurópa-tervezet, Ír 
kérdés, IRA, 
Munkáspárt, általános 
sztrájk, BBC, Nemzeti 
Blokk, Baloldali 
Szövetség, 
Tűzkeresztesek, Francia 
Akció. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1921, 1922, 1923, 1925, 
1929. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Hága, Rapallo, Genova, 
Berlin, Weimar, 
Locarno, München.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
Népszövetség, jóvátétel, 
demokrácia, 
többpártrendszer, 
pluralizmus.  
Dawes terv, Young terv, 
Kellog-Briand paktum, 
Páneurópa-tervezet, Ír 
kérdés, IRA, 
Munkáspárt, általános 
sztrájk, BBC, Nemzeti 
Blokk, Baloldali 
Szövetség, 
Tűzkeresztesek, Francia 
Akció. 

        
5. A kelet-közép-európai régió 

problémái 
 Ismeretek tanulása a kelet-közép-

európai régió problémáiról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920-21. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Osztrák Köztársaság, 
Csehszlovák 
Köztársaság, Román 
Királyság, Szerb-
Horvát-Szlovén 
Királyság. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
nyelvtörvény, 
földreform, nemzeti 
önazonosság, 
demokratikus jogok. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920-21, 1922, 1926. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Osztrák Köztársaság, 
Csehszlovák 
Köztársaság, Román 
Királyság, Szerb-
Horvát-Szlovén 
Királyság, Rapalló. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
nyelvtörvény, 
földreform, nemzeti 
önazonosság, 
demokratikus jogok. 
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II. AZ ELSŐ 

VILÁGHÁBORÚ ÉS 
MAGYARORSZÁG 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS 
MAGYARORSZÁG 
TÖRTÉNELMÉBŐL 

    

        
1. A háború: a hadüzenettől a 

vereségig 
 Ismeretek tanulása az első 

világháború eseményeiről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1914. június 28., 1918. 
november 3. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Szarajevó, 
Isonzo, Szerbia, Padova. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: szarajevói 
merénylet, különbéke, 
fegyverszünet. Képes a 
témával kapcsolatban 5-
10 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1914. június 28., 1914. 
július 28., 1918. október 
27., 1918. november 3. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Szarajevó, Gorlice, 
Isonzo, Szerbia, Piave, 
Padova. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
cassus belli, szarajevói 
merénylet, különbéke, 
fegyverszünet. Képes a 
témával kapcsolatban 
15-20 perces kiselőadás 
megtartására. 
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2.    
    
 

Forradalom és 
ellenforradalom 

 

Ismeretek tanulása a 
forradalomról és 
ellenforradalomról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 

Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1918. október 24., 1918. 
október 30-31., 1919. 
március 20, 1919. 
március 21., 1919. 
augusztus 1., 1920. 
március 1., 1920.  
június 4.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Budapest, Bécs, Belgrád, 
Párizs, Erdély, Arad, 
Szatmárnémeti, 
Nagyvárad, Trianon, 
Észak-Magyarország, 
Kárpátalja, Bánát, 
Bácska, Felvidék, 
Újvidék, Őrvidék.   
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: őszirózsás 
forradalom, Magyar 
Nemzeti Tanács, 
függetlenség, 
demokrácia, 
fegyverszünet, 
kommunista államcsíny, 
proletár diktatúra, 
Tanácsköztársaság, 
ellenforradalom, 
fehérterror, államforma, 
trianoni békeszerződés, 
numerus clausus, 
kormányzó. 

 

Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1918. ősze, 1918. 
október 17., 1918. 
október 24., 1918. 
október 28., 1918. 
október 30., 1918. 
október 31., 1918. 
november 3., 1918.  
november 8., 1918. 
november 16., 1918. 
november 23., 1919. 
január 11., 1919. 
március 20., 1919. 
március 21., 1919. július 
20., 1919. augusztus 1., 
1919. november 16., 
1919. november 24., 
1920. január, 1920. 
március 1., 1920. június 
4., 1920. július, 1920. 
november.  Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Budapest, Bécs, Zágráb, 
Padova, Belgrád, Párizs, 
Prága, Erdély, 
Nagyszombat, Trencsén, 
Arad, Felvidék, Újvidék, 
Szatmárnémeti, 
Nagyvárad, Tisza, 
Szolnok, Salgótarján, 
Bártfa, Eperjes, Trianon, 
Észak-Magyarország, 
Kárpátalja, Tiszántúl, 
Bánság keleti fele, 
Bánság nyugati fele, 
Bácska, Dél-Baranya,  
Muraköz, Őrvidék. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: őszirózsás 
forradalom, Magyar 
Nemzeti Tanács, 
lánchídi csata, 
függetlenség, 
demokrácia, 
Katonatanács, 
Munkástanács, padovai 
fegyverszünet, belgrádi 
konvenció, demarkációs 
vonal, Vix jegyzék, 
kormányválság, MOVE, 
ÉME, NEP, kommunista 
államcsíny, proletár 
diktatúra, 
Tanácsköztársaság, 
proletár állam, 
Kormányzótanács, ABC, 
Nemzeti Hadsereg, 
ellenforradalom, 
ellentengernagy, KNEP, 
fehér terror, államforma, 
különítményesek, 
trianoni békeszerződés, 
numerus clausus, 
kormányzó, 
kormányzóválasztás. 
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III. A TRIANON UTÁNI 

MAGYARORSZÁG 
ÉLETE 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
TRIANON UTÁNI 
MAGYARORSZÁG 
ÉLETÉRŐL 

    

        
1.    
 

A Horthy-rendszer 
konszolidációja  

Ismeretek tanulása a Horthy-
rendszer konszolidációjáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920. március 1., június 
4., 1921. november 6., 
1921-31. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket:  
Sopron, Budaörs, 
Debrecen, Szeged, 
Róma, Lengyelország.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
konszolidáció, 
földreform, szabad 
választások, Bethlen-
Peyer paktum, 
királypuccs, Egységes 
Párt, választójogi 
rendelet, franhamisítási 
botrány. Képes 10-15 
perces kiselőadás 
megtartására az adott 
témában. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920. március 1., 1920. 
június 4.,  1920. júl. 19.,  
november, 1921.,1921. 
november 6., 1922., 
1924, 1925, 1926, 1927,  
1921-31,    
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Sopron, Budaörs, 
Debrecen, Szeged, 
Róma, Lengyelország.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
konszolidáció, 
földreform, szabad 
választások, Bethlen-
Peyer paktum, 
királypuccs, Egységes 
Párt, választójogi 
rendelet, franhamisítási 
botrány. Képes 15-20 
perces kiselőadás 
megtartására az adott 
témában. 

        
2. Trianon gazdasági 

következményei 
 Ismeretek tanulása Trianon 

gazdasági következményeiről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920. június 4.,1926. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Trianon. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
szétdarabolt 
nemzetgazdaság, 
kölcsön, Magyar 
Nemzeti Bank, pengő, 
államháztartás, 
szociálpolitikai 
törvények. Képes az 
adott témával 
kapcsolatban szóban és 
írásban kommunikálni. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920. június 4., 1923, 
1924, 1926. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Trianon. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
szétdarabolt 
nemzetgazdaság, 
kölcsön, Magyar 
Nemzeti Bank, pengő, 
államháztartás, 
szociálpolitikai 
törvények. Képes 15-20 
perces kiselőadás 
megtartására az adott 
témában. 
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3. Népesedési és társadalmi 

változások 
 Ismeretek tanulása a 

magyarországi népességről és a 
társadalmi változásokról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920. június 4. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Trianon. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: nemzet, 
kisebbség, etnikai, 
nemzetiségi elv. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920. június 4. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Trianon. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
nemzet, kisebbség, 
etnikai, nemzetiségi elv. 

        
4. A határon túli  magyarság  Ismeretek tanulása a határon túli 

magyarságról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920. június 4. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Trianon, 
Erdély, Bácska, Bánát, 
Felvidék. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kisebbség, vajdasági 
magyarok, erdélyi 
magyarság, székelyek. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920. június 4. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Trianon, Erdély, Bácska, 
Bánát, Felvidék. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kisebbség, vajdasági 
magyarok, erdélyi 
magyarság, székelyek. 

        
5. Kulturális élet  Ismeretek tanulása a kulturális 

életről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1926.  Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Debrecen, Szeged. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
kultúrfölény, népiskolai 
törvény, Magyar 
Szemle, Új Idők, 
Nyugat. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1922-31, 1926.  Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Debrecen, Szeged, Sváb-
hegy, Tihany. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kultúrfölény, népiskolai 
törvény, Collegium 
Hungaricum, Magyar 
Szemle, Új Idők, 
Nyugat. 
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IV. A NAGY VÁLSÁGTÓL A 

MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
NAGY VÁLSÁGTÓL A 
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 
VÉGÉIG TERJEDŐ KORSZAK 
TÖRTÉNELMÉBŐL 

    

        
1. A nagy gazdasági válság és 

következményei; az állami 
beavatkozás erősödése 

 Ismeretek tanulása a nagy 
gazdasági válságról  és 
következményeiről; az állami 
beavatkozás erősödéséről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1929-33. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
New York. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gazdasági világválság, 
New Deal, 
szakszervezetek. Képes 
a témával kapcsolatosan 
10-15 perces kiselőadást 
tartani. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1929-33, 1932, 1933. 
március 4.  Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
New York.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gazdasági világválság, 
New Deal, 
szakszervezetek. Képes 
a témával kapcsolatosan 
15-20 perces kiselőadást 
tartani. 

        
2. Fasiszta mozgalmak és 

diktatúrák Európában 
 Ismeretek tanulása a fasiszta 

mozgalmakról és az európai 
diktatúrákról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1923. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Róma, Fiume. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Nemzeti Fasiszta Párt, 
föld és gyárfoglaló 
mozgalmak, 
ostromállapot, Duce, 
pártállam, lateráni 
zsinat, totális fasiszta 
állam, korporatív 
rendszer. Képes a 
témával kapcsolatosan 
10-15 perces kiselőadást 
tartani. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1919. szeptember, 1921, 
1922, 1929, 1923, 1924,  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Fiume, Laterán, Róma. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Nemzeti 
Fasiszta Párt, föld és 
gyárfoglaló mozgalmak, 
fasciók, márcia su 
Roma, ostromállapot, 
Duce, pártállam, lateráni 
zsinat, Matteotti ügy, 
totális fasiszta állam, 
korporatív rendszer. 
Képes a témával 
kapcsolatosan 15-20 
perces kiselőadást 
tartani. 
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3. A nemzetiszocialista 

Németország 
 Ismeretek tanulása a 

nemzetszocialista 
Németországról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1933. január 30., február 
27.  Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Németország. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
náci, NSDAP, Mein 
Kampf, SA, SS, 
nemzetiszocialista, 
koalíciós kormány, 
Reichstag, hosszú kések 
éjszakája, Gestapo, 
Führer. Képes a témával 
kapcsolatosan 10-15 
perces kiselőadást 
tartani. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1932, 1933. január 30., 
február 27., 1934. június 
29-30..  Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Németország, Berlin. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: náci, 
NSDAP, Mein Kampf, 
SA, SS, 
nemzetiszocialista, 
koalíciós kormány, 
Reichstag, hosszú kések 
éjszakája, Gestapo, 
Führer. Képes a témával 
kapcsolatosan 15-20 
perces kiselőadást 
tartani. 

        
4. A sztálini diktatúra a 

Szovjetunióban 
 Ismeretek tanulása a sztálini 

diktatúráról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1922, 1934. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Leningrád, Moszkva, 
Szibéria. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kulák, GULÁG, 
kommunista diktatúra, 
pártfőtitkár, 
tisztogatások, kirakatper, 
kollektivizálás, 
pártkongresszus, 
Központi Bizottság. 
Képes a témával 
kapcsolatosan 10-15 
perces kiselőadást 
tartani. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1922, 1925, 1926-27, 
1929, 1928, 1934, 1937. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Leningrád, Moszkva, 
Szibéria. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kulák, GULÁG, 
kommunista diktatúra, 
pártfőtitkár, 
tisztogatások, kirakatper, 
kollektivizálás, 
pártkongresszus, 
Központi Bizottság. 
Képes a témával 
kapcsolatosan 15-20 
perces kiselőadást 
tartani. 
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5. Az Amerikai Egyesült 

Államok 
 Ismeretek tanulása az Amerikai 

Egyesült Államokról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1932.  Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: New York. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: New Deal, 
szakszervezetek, 
világgazdasági válság. 
Képes a témával 
kapcsolatosan 5-10 
perces kiselőadást 
tartani. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1932. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve azono-
sítani tudja vaktérképen 
a következő történelmi 
helyszínt: New York. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: New Deal, 
szakszervezetek, világ-
gazdasági válság. Képes 
a témával kapcsolatosan 
10-15 perces kiselőadást 
tartani. 

 
6. Az európai demokráciák  Ismeretek tanulása az európai 

demokráciákról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1935. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Anglia, Franciaország.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Munkáspárt, 
konzervatívok, nemzeti 
egységkormány, Brit 
Nemzetközösség,  
fontsterling, 
westminsteri statútum, 
szélsőbal, szélsőjobb, 
népfrontkormány. Képes 
a témával kapcsolatosan 
5-10 perces kiselőadást 
tartani. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1930. június, 1931. 
december 11., 1935. 
július 25., augusztus 20.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Anglia, Franciaország.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Munkáspárt, 
konzervatívok, nemzeti 
egységkormány, Brit 
Nemzetközösség, 
dominium, fontsterling, 
westminsteri statútum, 
szélsőbal, szélsőjobb, 
népfrontkormány, 
Staviski ügy,  
Maginot vonal. Képes a 
témával kapcsolatosan 
10-15 perces kiselőadást 
tartani. 
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7. A nemzetközi kapcsolatok az 

1930-as években 
 Ismeretek tanulása az 1930-as 

évek nemzetközi kapcsolatairól; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1932., 1934., 1935., 
1936., 1938. március 
13., 1938. szeptember 
29-30., 1938. november 
2., 1939. augusztus 23. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Marseilles, Saar-vidék, 
Rajna-vidék, Bécs, 
Szudéta-vidék, 
Spanyolország, 
Palesztína, Izrael, 
Zürich, Madrid, Prága, 
Szlovákia, München, 
Cseh-Morva 
Protektorátus  
Ismeri, és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
demilitarizált 
népszavazás, anschluss, 
polgárháború. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1931., 1932., 1933. 
március 27., 1933. 
október 14., 1934. 
szeptember 18., 1934. 
október 9., 1935. január 
13., 1935. március 16., 
1935. július 25 – 
augusztus 20., 1935. 
október 3., 1936-1939., 
1936. március 7., 1937., 
1938. március 13., 1938. 
szeptember 29-30., 
1938. november 2., 
1939. március 14., 1939. 
március 15., 1939. 
augusztus 23. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Marseilles, Saar-vidék, 
Rajna-vidék, Bécs, 
Abesszínia, Szudéta-
vidék, Spanyolország, 
Palesztína, Izrael, 
Zürich, Madrid, Prága, 
Szlovákia, München, 
Cseh-Morva 
Protektorátus  
Ismeri, és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
demilitarizált 
népszavazás, anschluss, 
polgárháború, Condor 
légió.  

 
8. A második világháború 

előzményei és kirobbanása 
 Ismeretek tanulása a második 

világháború előzményeiről és 
kirobbanásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1939. augusztus 23., 
1939. szeptember 1. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
München, 
Lengyelország. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Molotov-Ribbentrop 
paktum. Képes a 
témával kapcsolatosan 
5-10 perces kiselőadást 
tartani.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz:  
1939. augusztus 23., 
1939. szeptember 1. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
München, 
Lengyelország. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Molotov-Ribbentrop 
paktum. Képes a 
témával kapcsolatosan 
10-15 perces kiselőadást 
tartani. 
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9.    
 

A második világháború 
 

Ismeretek tanulása a második 
világháborúról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1939. 1940. június 14., 
augusztus 13., 30., 1941. 
április 6., június 22., 
december 7., 1942. 
1943. január 12., február 
2., 1943. nyara., 
november 28 – 
december 1., 1944. 
június 6., 1945. február, 
1945. július-augusztus, 
május 9., augusztus 6-9. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
az európai államok, 
Egyiptom, Japán, Pearl 
Harlbor, Midwai-
szigetek, Sztálingrád, El-
Alamein, Voronyezs, 
Varsó, Kurszk, Szicília,  
Normandia, Berlin, 
Hirosima, Nagasaki. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: hadüzenet, 
baráti szerződés, 
fajelmélet, faji háború, 
háromhatalmi 
egyezmény, acél 
paktum, légiháború, 
angliai csata, radar, bécsi 
döntések, tengeri csata, 
afrikai hadszíntér, gettó, 
tankcsata, 
csigaoffenzíva, 
koncentrációs tábor, 
zsidók, antifasiszta 
koalíció, Atlanti Charta, 
normandiai partraszállás, 
kapituláció. Képes a 
témával kapcsolatban 
15-20 perces kiselőadás 
megtartására. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1939. szeptember 3., 
szeptember 17., 28., 
november 30., december 
14., 1940. március 12., 
április 9., május 10., 
június 14., június 22., 
augusztus 13., 30., 
szeptember 27., október 
28., 1941. március 27., 
április 6., június 22., 
július 12., december 7., 
1942. június 3-7., 
augusztus 19., november 
4., 8., 1943. január 12., 
február 2., április 19 – 
május 16., május 13., 
július 5., július 10., 
július 25., november 28 
– december 1., 1944. 
február 20., június 4., 6., 
augusztus 1., 23., 28., 
szeptember 9., 1945. 
február 4-11., április 25., 
28., 30., május 2., 9., 
június 26., július 17 – 
augusztus 2., augusztus 
6., 9., szeptember 2., 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
az európai államok, 
Besszarábia, Észak-
Bukovina, Egyiptom, 
Japán, Pearl Harlbor, 
Midwai-szigetek, 
Sztálingrád, El-Alamein, 
Voronyezs, Katyn, 
Varsó, Kurszk, Szicília,  
Normandia, Berlin, 
Hirosima, Nagasaki. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: hadüzenet, 
baráti szerződés, 
fajelmélet, faji háború, 
háromhatalmi 
egyezmény, acél 
paktum, légiháború, 
angliai csata, radar, bécsi 
döntések, tengeri csata, 
afrikai 
hadszíntér, Africa Corps, 
katyni mészárlás, gettó, 
tankcsata, 
csigaoffenzíva, saloi 
köztársaság, 
koncentrációs tábor, 
zsidók, antifasiszta 
koalíció, Atlanti Charta, 
normandiai partraszállás, 
kapituláció, quisling-
kormány. Képes a 
témával kapcsolatban 
25-30 perces kiselőadás 
megtartására. 
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10. Békekötések  Ismeretek tanulása a 

békekötésekről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1946. július 29 – október 
15.  1947. február 10. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Teherán, Jalta, Potsdam, 
Párizs.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
háborús bűnös, 
nürnbergi per. Képes a 
témával kapcsolatban 5-
10 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1946. január 10. 1946. 
július 29 – október 15. 
1947. február 10. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Teherán, Jalta, Potsdam, 
Párizs.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
háborús bűnös, 
nürnbergi per. Képes a 
témával kapcsolatban 
10-15 perces kiselőadás 
megtartására. 

        
V. MAGYARORSZÁG  

 A GAZDASÁGI 
VÁLSÁGTÓL  
A II. VILÁGHÁBORÚS 
ÖSSZEOMLÁSIG 

 ISMERETEK  TANULÁSA 
MAGYARORSZÁGRÓL A 
GAZDASÁGI VÁLSÁGTÓL  
A II. VILÁGHÁBORÚS 
ÖSSZEOMLÁSIG 

    

        
1. A gazdasági válság évei;  

a konszolidáció vége 
 Ismeretek tanulása a gazdasági 

válság éveiről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1931-32., 1932-36., 
1939-41. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Biatorbágy. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
biatorbágyi merénylet, 
statárium.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1931-32., 1931. 
szeptember 13., 19., 
1932. július 28., 1940. 
október 21., november 
20., december 12., 1941. 
április 3., 11.  Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Biatorbágy. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
biatorbágyi merénylet, 
statárium. 
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2.    
 

Revíziós külpolitika a hitleri 
Németország támogatásával  

Ismeretek tanulása a hitleri 
Németország támogatta revíziós 
külpolitikáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1936-38., 1937. március 
15., 1938. március 5., 
1938-39., 1938. 
november 2., 1938. 
május 29., 1940. 
augusztus 30.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Bécs, Győr, Észak-
Erdély, Kárpátalja, 
Felvidék. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Gömbösi politika, 
revizionizmus, győri 
program, első bécsi 
döntés, második bécsi 
döntés. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1932-36., 1934. március 
17. 1936. október 12., 
1937. március 15., 1938. 
február 21., március 5., 
május 14., május 25., 
május 29., augusztus 20-
29., november 2.,  
1939. január 6., február 
3., 16., 22., 24., 25., 
április 11., május 5., 
június 29., 1940. 
augusztus 30.   
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Bécs, Győr, Észak-
Erdély, Kárpátalja, 
Felvidék. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Gömbösi politika, 
revizionizmus, győri 
program, első bécsi 
döntés, második bécsi 
döntés. 

        
3. A rendszer jobbratolódása  Ismeretek tanulása a rendszer 

jobbratolódásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1936-38., 1937. március 
15., 1938. március 5., 
1938-39., 1938. 
november 2., 1938. 
május 29., 1940. 
augusztus 30. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Kiel, Bled, 
Győr, Bécs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
fasizálódás, nemzeti 
munkaterv, győri 
program, zsidó 
törvények. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1932-36., 1934. március 
17. 1936. október 12., 
1937. március 15., 1938. 
február 21., március 5., 
május 14., május 25., 
május 29., augusztus 20-
29., november 2., 1939. 
január 6., február 3., 16., 
22., 24., 25., április 11., 
május 5., június 29., 
1940. augusztus 30. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Kiel, Bled, Győr, Bécs. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: fasizálódás, 
nemzeti munkaterv, 
győri program, zsidó 
törvények. 
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4.    
 

Magyarország a második 
világháborúban  

Ismeretek tanulása a II. 
világháborús Magyarországról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1941. április 11., június 
27., augusztus 8., 1942-
44., 1943. január 12 – 
február 9. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Kassa, 
Don, Voronyezs.  Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
örökbarátsági szerződés, 
"A legpocsékabb 
nemzet", Kassa 
bombázása, voronyezsi 
katasztrófa, 
hintapolitika. Képes a 
témával kapcsolatban 5-
10 perces kiselőadás 
megtartására. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1941. április 4., 11., 
június 27., augusztus 
28., október 6., 
december 7., 12., 1942. 
január 4-30., február 
közepe, március 9., 15., 
1943. január 12 – 
február 9., 1943. 
augusztus 23-29., Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Jugoszlávia, Kassa, Don, 
Voronyezs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
örökbarátsági szerződés, 
"A legpocsékabb 
nemzet", Kassa 
bombázása, voronyezsi 
katasztrófa, 
hintapolitika. Képes a 
témával kapcsolatban 
15-20 perces kiselőadás 
megtartására. 

        
5. Magyarország német 

megszállása 
 Ismeretek tanulása 

Magyarország német 
megszállásáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1944. március 19., 
október 15. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kiugrási kísérlet. Képes 
a témával kapcsolatban 
5-10 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1944. március 19., 22., 
28., 29., április 26., 
május közepe, augusztus 
29., október 15. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
proklamáció, kiugrási 
kísérlet. Képes a témával 
kapcsolatban 15-20 
perces kiselőadás 
megtartására. 

        
6. Holocaust, népirtás; nyilas 

uralom 
 Ismeretek tanulása a holocausról 

és a nyilas megszállásról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1944. október 16., 
december 2., 22. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Auschwitz. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: deportálás, 
holocaust, nyilas uralom, 
fajvédők. Képes a 
témával kapcsolatban 
15-20 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcso-
lódnak a következő 
dátumokhoz: 1944. októ-
ber 16., 26., november 
9., december 2., decem-
ber 15-20., december 
21., 22., 24., 1945. ja-
nuár 20., március 17., 
április 13. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azono-sítani tudja vak-
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Auschwitz.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
deportálás, holocaust, 
nyilas uralom, fajvédők. 
Képes a témával kap-
csolatban 25-30 perces 
kiselőadás megtartására. 
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VI. A JELENKOR  ISMERETEK TANULÁSA A 

JELENKOR 
TÖRTÉNELMÉBŐL 

    

        
1. A megosztott világ  Ismeretek tanulása a megosztott 

világról 
    

        
1.1.    
 

hatalmi tömbök 
 

ismeretek tanulása a hatalmi 
tömbökről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1946. március 6., 1947., 
1949. január 25, április 
4. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
a Varsói Szerződés 
tagállamai, a NATO 
tagállamai.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Varsói 
Szerződés, NATO, 
imperialista hatalmi 
tömb, kommunista 
hatalmi tömb, Truman 
elv, Marshall segély, 
Kominform, berlini 
blokád, KGST, Európai 
Tanács, Benelux 
államok. Képes a 
témával kapcsolatban 
15-20 perces kiselőadás 
megtartására. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1946. március 6., 1947. 
február 10., március 12., 
június 5., szeptember 22-
27., 1948. május 15., 
június 23., 1949. január 
25., 1949. április 4., 
május 5., 23., 
szeptember 25.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
London, Párizs, Fulton, 
Izrael, Strassburg, az 
Európa Tanács 
tagállamai, NSZK, 
NDK, Észak-Korea, 
Dél-Korea, az Európai 
Szén- és Acélközösség 
államai, Kína, a SEATO 
tagállamai, a bagdadi 
szerződés tagállamai, a 
Varsói Szerződés 
tagállamai, a NATO 
tagállamai.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat:  
Varsói Szerződés, 
NATO, imperialista 
hatalmi tömb, 
kommunista hatalmi 
tömb, Truman elv, 
Marshall segély, 
Kominform, berlini 
blokád, KGST, Európai 
Tanács, Benelux 
államok. Képes a 
témával kapcsolatban 
25-30 perces kiselőadás 
megtartására. 
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1.2. hideg- és forró háborúk  ismeretek tanulása a hideg- és 

forró háborúkról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1952-53., 1955., 1956., 
1958. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket:. 
NDK, Korea, Varsó, 
Poznan, Kuba, Kína, 
Prága, Budapest. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
hidegháború, 
hidrogénbomba, 
atombomba, katonai 
tömbök, koreai háború, 
vietnámi háború, 
afganisztáni háború, 
bipoláris világ, 
fegyverkezési verseny, 
nukleáris háború. Képes 
a témával kapcsolatban 
10-15 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1950. június 25., 1951. 
április 18., 1952. 
november 1., 1953., 
1954., 1954. szeptember 
8., 1955. május 14., 
1956. február 14-25., 
1956. június 28., július 
26. október 29., 31., 
1957. március 25., 
1958., 1960., 1961. 
augusztus 13., 1962. 
október 22 – november 
20.  Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Marshall sziget, NDK, 
Korea, Varsó, Poznan, 
Kuba, Karib-szigetek, 
Tonkini öböl, Kína, 
Prága, Budapest. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
hidegháború, 
hidrogénbomba, 
atombomba, katonai 
tömbök, koreai háború, 
vietnámi háború, karibi 
rakétaválság, 
afganisztáni háború, 
bipoláris világ, 
fegyverkezési verseny, 
nukleáris háború. Képes 
a témával kapcsolatban 
15-20 perces kiselőadás 
megtartására. 
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1.3. leszerelés és enyhülés  ismeretek tanulása a leszerelésről 

és az enyhülésről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1963. augusztus 5., 
1975. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Genf Helsinki. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
enyhülés, genfi 
csúcstalálkozó, 
űrrepülés, részleges 
atomcsönd egyezmény, 
európai biztonság, 
európai együttműködés. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1963. augusztus 5., 
1970., 1971., 1972., 
1973. január 27., 1973. 
június 18-25., július 3-7., 
1975. július 15-24., 
1978., 1979. június 18., 
1985. november 19-20. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Genf Helsinki. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
enyhülés, genfi 
csúcstalálkozó, 
űrrepülés, részleges 
atomcsönd egyezmény, 
európai biztonság, 
európai együttműködés. 

        
1.4. az USA és Nyugat-Európa 

fejlődése 
 ismeretek tanulása az USA és 

Nyugat-Európa fejlődéséről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947., 1952., 1958., 
1963., 1975., 1985. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: demokrácia, 
jóléti állam, 
macchartizmus, Ku Klux 
Klán, emancipáció. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947. március 12., 
június 5., 1952., 1958. 
február 1., 1962., 1963., 
1965., 1968., 1969., 
1972., 1975., 1978., 
1979. július 18., 1982., 
1985., 1987. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
demokrácia, jóléti állam, 
macchartizmus, Ku Klux 
Klán, emancipáció. 

        
1.5. a kommunista diktatúrák  ismeretek tanulása a kommunista 

diktatúrákról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás; fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947., 1955., 1956., 
1968. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
a KGST tagállamai, a 
Varsói Szerződés 
tagállamai. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
sztálini diktatúra, 
titoizmus, pártállam. 
Képes a témával 
kapcsolatban 10-15 
perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947. szeptember 22-
27., 1949. január 25., 
1953., 1955. május 14., 
1959., 1961., 1956., 
1968., 1989. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
a KGST tagállamai, a 
Varsói Szerződés 
tagállamai. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
sztálini diktatúra, 
titoizmus, pártállam. 
Képes a témával 
kapcsolatban 15-20 
perces kiselőadás 
megtartására. 
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2. A gyarmati rendszer 

felbomlása 
 Ismeretek tanulása a gyarmati 

rendszer felbomlásáról 
    

        
2.1. a "fejlődő országok" 

helyzete 
  ismeretek tanulása a "fejlődő 

országok" helyzetéről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947., 1963. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: afroázsiai 
országok. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947., 1955., 1963. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
az afroázsiai országok. 

        
2.2. az Észak-Dél kérdése  ismeretek tanulása az Észak-Dél 

kérdésről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1950-53. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Korea, 
Vietnam, Indokína, 
Kambodzsa, Laosz. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1950-53. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Korea, Vietnam, Dien 
Bien Phu, Indokína, 
Kambodzsa, Laosz. 

        
2.3. a közel-keleti konfliktusok  ismeretek tanulása a közel-keleti 

konfliktusokról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1948., 1956., 1967. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Izrael, 
Palesztína, Egyiptom, 
Szuez, Irak, Irán, Kuvait, 
Jordánia.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
cionizmus, arab-izraeli 
konfliktus, arab-izraeli 
háború, zsidó telepesek. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1948., 1956., 1967., 
1980., 1990. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Izrael, Palesztína, 
Egyiptom, Szuez, Irak, 
Irán, Kuvait, Jordánia.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: cionizmus, 
arab-izraeli konfliktus, 
arab-izraeli háború, 
zsidó telepesek, arab 
fundamentalisták. 

        
3. A távol-keleti régió (Japán 

és Kína útja) 
 Ismeretek tanulása a távol-keleti 

régióról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1951., 1966. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Kína, 
Japán, Tokió, Peking. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
polgárháború, 
népköztársaság, ázsiai 
út. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1950., 1951., 1959., 
1966., 1969., 1976., 
1978., 1989. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Kína, Japán, Peking, 
Tokió. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
polgárháború, 
népköztársaság, ázsiai 
út. 
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VII. MAGYARORSZÁG A II. 

VILÁGHÁBORÚ UTÁN 
 ISMERETEK TANULÁSA 

MAGYARORSZÁG A II. 
VILÁGHÁBORÚ UTÁNI 
TÖRTÉNELMÉRŐL 

    

        
1. A háborús vereség utáni 

konszolidáció 
 Ismeretek tanulása a háborús 

vereség utáni konszolidációról 
    

        
1.1. a háborús károk 

helyreállítása 
 ismeretek tanulása a háborús 

károk helyreállításáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás; fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1945. november 4. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
fegyverszünet, 
földreform, 
nemzetgyűlési választás. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1945. január 20., 
március 17., április 13., 
november 4., 15. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
fegyverszünet, 
földreform, 
nemzetgyűlési választás. 

        
1.2. a demokratikus közélet 

megteremtésének 
lehetőségei 

 ismeretek tanulása  a 
demokratikus közélet 
megteremtésének lehetőségeiről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1946. február 1., március 
5., 1947. február 10., 
május 30 – június 2. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: köztársaság 
kikiáltása, koalíció, 
Baloldali Blokk, 
államosítás. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1946. február 1., 4., 
március 5., június 26. 
augusztus 1., szeptember 
7-9., november 28., 
1947. január 5., február 
10., 25., május 30 – 
június 2. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
köztársaság kikiáltása, 
Baloldali Blokk, 
államosítás, koalíció.  

        
1.3. a párizsi békeszerződések  ismeretek tanulása a párizsi 

békeszerződésekről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947. február 10. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Párizs. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1945. január 20., 1947. 
február 10. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Párizs. 

        
2. A sztálinista diktatúra  Ismeretek tanulása a sztálinista 

diktatúráról 
    

        
2.1. a pártállami rendszer 

kiépítése 
 ismeretek tanulása a pártállami 

rendszer kiépítéséről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947. május 31., 
augusztus 31., 1948. 
június 12-14., 1949. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: államosítás, 
osztályharc, ÁVH, 
ÁVO, koncepciós perek, 
kolhozosítás, diktatúra. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947. május 31., 
augusztus 1., 31., 
november 21., 1948. 
április 29., június 12-14., 
június 16., szeptember 
6., december 10., 26., 
1949. február 1., május 
15. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: államosítás, 
osztályharc, ÁVH, 
ÁVO, koncepciós perek, 
kolhozosítás, diktatúra. 
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2.2.    
 

a politikai terror 
 

ismeretek tanulása a politikai 
terrorról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1950. január 1., 1952. 
augusztus 14. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
koncepciós perek, 
amnesztia, statárium, 
rögtönítélő bíróság. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1949. június 19., 
augusztus 18., december 
28., 1950. január 1., 
május 11., augusztus 30., 
1951. május 18., június 
17., 1952. február 17., 
augusztus 14., 1953. 
június 13-14.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: koncepciós 
perek, amnesztia, 
statárium, rögtönítélő 
bíróság. 

        
2.3. a pártállam gazdaság- és 

kultúrpolitikája 
 ismeretek tanulása a pártállam 

gazdaság- és kultúrpolitikájáról; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1950. január 1. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
államosítás, 
tervutasításos rendszer. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1950. január 1., 1952. 
február 17. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
államosítás, 
tervutasításos rendszer. 

        
3. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 
 Ismeretek tanulása az 1956-os 

forradalomról és 
szabadságharcról 

    

        
3.1. a forradalomhoz vezető út  ismeretek tanulása a forradalom 

előzményeiről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1953. július 4., 1954. 
október 23-24., 1955. 
április 14., 18., 1956. 
március 17. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
személyi kultusz, Petőfi-
kör, Hazafias Népfront. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1953. július 4., 25., 26., 
1954. október 23-24., 
1955. április 14., 18., 
december 14., 1956. 
március 17., július 18-
21., október 6., 16. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: személyi 
kultusz, Petőfi-kör, 
MEFESZ, Hazafias 
Népfront.  
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3.2. a forradalom kitörése és a 

sztálinista diktatúra 
megdöntése 

 ismeretek tanulása a forradalom 
kitöréséről és a sztálinista 
diktatúra megdöntéséről; 
történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz:  
1953. október 23. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Budapest, Moszkva. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat:. tüntetés, 
Bem szobor, lyukas 
nemzeti zászló, Nagy 
Imre rádióbeszéde, 
Molotov-koktél, Corvin-
köz, forradalom, 
népfelkelés. Képes az 
adott témából 10-15 
perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1956. október 23., 24., 
25., 28. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Budapest, Moszkva. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: tüntetés, 
Bem szobor, lyukas 
nemzeti zászló, Nagy 
Imre rádióbeszéde, 
Molotov-koktél, Corvin-
köz, forradalom, 
népfelkelés. Képes az 
adott témából 20-25 
perces kiselőadás 
megtartására. 

        
3.3.    
 

kísérlet a forradalmi 
rendszer konszolidálására  

Ismeretek tanulása a forradalmi 
rendszer konszolidálására tett 
kísérletről; 
Történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1956. október 30 – 
november 3. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Budapest.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
többpártrendszer, 
ellenzék, függetlenség, 
karhatalom. Képes az 
adott témából 5-10 
perces kiselőadás 
megtartására. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1956. október 30 – 
november 3. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Budapest.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
többpártrendszer, 
ellenzék, függetlenség, 
karhatalom. Képes az 
adott témából 10-15 
perces kiselőadás 
megtartására. 

        
3.4. a szovjet intervenció  Ismeretek tanulása a szovjet 

intervencióról; 
Történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1956. november 4. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Budapest, 
Jugoszlávia. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
intervenció, 
menedékjog, Forradalmi 
Munkás-Paraszt 
Kormány, pufajkás. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1956. november 4., 14., 
22., 29. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Budapest, Jugoszlávia.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: intervenció, 
menedékjog, Forradalmi 
Munkás-Paraszt 
Kormány, pufajkás.  
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3.5. a megtorlás  Ismeretek tanulása a 

megtorlásról; 
Történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1958. június 16. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Budapest. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmat: 
pufajkás. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1956. december 9., 11., 
1957. január 13., február 
19., 1958. június 16. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Budapest. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmat: 
pufajkás. 

        
VIII. A KÁDÁR-KORSZAK  ISMERETEK TANULÁSA A 

KÁDÁR-KORSZAKRÓL 
    

        
1. A világgazdasági kihívások 

és a gazdasági 
reformkísérletek 

 Ismeretek tanulása a 
világgazdasági kihívásokról és a 
gazdasági reformkísérletekről; 
Történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1958., 1961., 1988. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: gazdasági 
mechanizmus reformja, 
gazdaságirányítási 
reform, fogyasztói 
árrendszer, "fordulat és 
reform". 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1958. november 16., 
1960. április 1., 1961. 
szeptember 13., 1966. 
május 25-27., 1968. 
január 1., 1986. október, 
1987. június 25., 1988. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: gazdasági 
mechanizmus reformja, 
gazdaságirányítási 
reform, fogyasztói 
árrendszer, "fordulat és 
reform". 

        
2. A társadalmi szerkezet 

átrendeződése 
 Ismeretek tanulása a társadalmi 

szerkezet átrendeződéséről; 
Történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1971., 1973., 1986. 
október. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
marxista, antimarxista, 
káder. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1959. június 2., 
szeptember 25., 1964. 
március 14., 1971. 
szeptember 28., 1973. 
március 19-20., 1986. 
október.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
antimarxista, marxista, 
káder. 
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3. Társadalmi válságtünetek  Ismeretek tanulása a társadalmi 

válságtünetekről; 
Történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1987. szeptember 27. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1986. október, november 
29-30., 1987. 
szeptember 27. 

        
4. A rendszerváltás  Ismeretek tanulása a 

rendszerváltásról; 
Történelmi időben és térben való 
tájékozódás;  fogalmak ismerete 
és helyes használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1988., 1989. október 23.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Lakitelek. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
FIDESZ, MSZMP, 
Történelmi Igazságtétel 
Bizottság, MDF, 
SZDSZ, FKgP, 
többpártrendszer, 
pluralizmus, jogállam, 
nemzeti kerekasztal, 
MSZP, KDNP, 
országgyűlési 
választások, Antall-
kormány. Képes az adott 
témában 10-15 perces 
kiselőadás megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1988. március 30., május 
20-22., június 16., 
szeptember 3., november 
13., 18., 24., 1989. 
január 28., február 10-
11., március 22., április 
2., június 13., 16., 
szeptember 10., 18., 
október 5-7., 23., 
november 26., 1990.  
március 25., április 8., 
május 23., augusztus 3.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Lakitelek. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
FIDESZ, MSZMP, 
Történelmi Igazságtétel 
Bizottság, MDF, 
SZDSZ, FKgP, 
többpártrendszer, 
pluralizmus, jogállam, 
nemzeti kerekasztal, 
MSZP, KDNP, 
országgyűlési 
választások, Antall-
kormány. Képes az adott 
témában 20-25 perces 
kiselőadás megtartására. 
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Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 
 
Legyenek képesek a tanulók irányított beszélgetésekből, épületekből, festményekből, az első világháborúról, a 
Horthy-rendszerről szóló dokumentumfilmekből, emlékiratokból, levelezésekből, hadi jelentésekből és egyéb 
írásos forrásokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból ismeretszerzésre. Tudjanak statisztikai táblázatok, 
diagramok, grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tartalmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, 
következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifejtést igénylő kérdésekre válaszolni Tudjanak válaszolni a forrás 
tartalmára vonatkozó kérdésekre. Tudják értelmezni a magyar és az egyetemes történelem fontosabb szöveges 
forrásait, és megadott szempontok szerint tudjanak a forrás alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni. 
Legyenek képesek dokumentumokból, megadott szempontok alapján korabeli társadalmi és politikai 
viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni. Legyenek képesek másodlagos és elsődleges források 
tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és eltérések megállapítására. Legyenek képesek tényekre és 
feltételezésekre példát hozni – megadott szempontok alapján – egyszerűbb forrásokból és ismeretterjesztő 
szövegekből. Ismerjék fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt eseményeiből azokat, amelyek időbeli 
közelség vagy valamilyen összefüggés alapján egymáshoz kapcsolhatók. Tudjanak kiválasztani jelentős magyar 
és egyetemes történelmi személyiségeket, akik egymással kapcsolatban álltak. Tudjanak egy történelmi 
eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével kérdések alapján vagy önállóan 
bemutatni. Legyenek képesek a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy 
területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni. Tudjanak atlasz segítségével egyszerű történelmi 
térképvázlatot készíteni. Legyenek képesek a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, évszámokkal, 
nevekkel és helyekkel összekapcsolni, megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét 
eseménysorokat bemutatni. Legyenek képesek egy-egy kiemelkedő történelmi személy életútját bemutatni, 
közösségformáló, társadalomalakító tevékenységét felismerni. Legyenek képesek a helyi társadalom főbb 
jellemzőit főbb vonalakban bemutatni. Képesek példát gyűjteni arra, hogy különböző történelmi régiók fejlődése 
eltérő ütemű lehet. Források segítségével ismerjék fel a nagyobb történelmi régiók közötti fontosabb 
különbségeket. A tankönyvi szöveg mellett mutassanak hajlandóságot az önálló könyvtári, médiatári, múzeumi 
információgyűjtésre az első világháború, az első világháború utáni békerendezés, a forradalmak és egyéb XX. 
századi tömegmozgalmak, a magyarországi polgári demokratikus forradalom, a Tanácsköztársaság és a Horthy-
rendszer témaköréből. Legyenek képesek a különböző politikai rendszerek, társadalmi berendezkedések 
összehasonlítására. A történelmi forrásokat hitelességük, megbízhatóságuk alapján tudják megítélni, a szerző 
esetleges rejtett szándékait vegyék észre. Legyenek képesek a XX. század első felének európai és 
világjelenségeit térben és időben biztonsággal ábrázolni. Ismerjék meg a XX. század első felének 
társadalomtörténeti sajátosságait, az első világháborúval és Trianonnal járó történelmi kataklizmákat, és a 
gyakori rendszerváltozásokat. Értsék meg azt, hogy a gyakori rendszerváltások értékváltással és adott esetben 
értékvesztéssel is jártak. A XX. század első felének történelmi sorsfordulói között kiemelt jelentőséget 
tulajdonítsanak Trianonnak. Trianon vonatkozásában információkkal rendelkezzenek a határon túli magyarság 
életkörülményeinek megváltozására, emberi sorsok alakulására. Ismereteket szerezzenek az európai 
egységesülés első kísérleteiről, a páneurópai unióról, és Briand koncepciójáról. Legyenek képesek absztrakt 
gondolkodásra, egy-egy kép, karikatúra szimbolikus jelentéstartalmának megfejtésére. Megbízható ismeretekkel 
rendelkezzenek az Európán kívüli civilizációkról, illetve arról, hogy az első világháború után a politika 
glóbuszközpontú méreteket kezd ölteni. Szerezzenek elemi szintű ismereteket a XX. század első felének történeti 
kutatásairól, módszereinek sajátosságairól. Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több 
szempontú összehasonlítására különösen mentalitástörténeti és életmódtörténeti vonatkozásban. A XX. század 
karizmatikus személyiségeiről rendelkezzenek kellő információval. Hitler és Sztálin életútját a 
szociálpszichológus és a pszichológus vizsgálati módszereivel is tudják elemezni. Tanulmányai és a XX. század 
első felének történelmi tényei alapján tudatosuljanak a tanulókban az, hogy a történelem organikus fejlődésében 
való hit éppen a XX. század emberiség-és civilizációellenes eseményei miatt megkérdőjeleződött.  
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A Jugoszlávia elleni támadás során képesek legyenek megítélni Teleki Pál szerepét, öngyilkossága kapcsán 
értsék meg, hogy vannak olyan kiélezett élethelyzetek és konfliktusok, amelyek rávilágítanak az erkölcsi 
értékminőségek és az emberi helytállás jelentőségére. Magyarország második világháborús részvétele kapcsán 
legyenek képesek megítélni azt, hogy haladhat-e egy ország kényszerpályán, és egy kis országnak mekkora lehet 
a politizálási mozgástere. Szerezzenek bővebb ismereteket a határon túli magyarság történetéről és kultúrájáról, a 
magyarországi nemzetiségek, köztük a romák életéről, életkörülményeiről. Legyenek kellően informálva a 
magyarországi zsidóság XX. századi tragédiájáról, a zsidóüldözésről, a Holocaustról és a népirtásról. A XX. 
század nagy hatalmi és értékkonfliktusai között ismeretekkel rendelkezzenek a kitelepítésekről és a 
kommunizmus okozta károkról, az ember csinálta éhínségekről, a gulágokról, a munkatáborokról. Kellő 
információkkal rendelkezzenek a XX. századi magyar társadalmi fejlődésről és a polgárosodás útjairól, 
buktatóiról, a vállalkozásokról, az intézményrendszerek létrejöttéről és a cselekvő polgár lehetőségeiről. 
Képesek legyenek elemezni a globális problémákat, a túlnépesedésből, a civilizációk eltérő fejlődéséből és 
értékbeállítódásából, a vallások közötti átjárhatóságból (ökumené), a geopolitikai irányváltásokból, a világ 
glóbuszközpontúvá válásából eredő problémákat. Legyenek képesek kommunikálni XX. századi történelmi 
témák kapcsán az erkölcsről, a szexualitásról, a munkavállalásról, a halálbüntetésről és egyéb társadalmi 
jelenségekről. Az Európai Unió fejlődéséről kellő információkkal rendelkezzenek. A pozitív magyarságkép 
mellett alakuljon ki a tanulókban az europier magatartás és pozitív Európa-kép. Alakuljon ki bennük a 
Magyarországon európainak lenni, Európában magyarnak lenni identitás. A polgári demokratikus 
államberendezkedésről szóló ismeretek birtokában elkötelezettek legyenek a demokrácia, a humanizmus, a 
szociális és vallási felelősség, a jogtudat, a normakövető magatartás iránt. Ismerjék fel a XX. század második 
felében a magyarság történelmének sorsfordulóit (1956) és tragédiáit (Voronyezs, Holocaust). Reálisan tudják 
értékelni az 1990 utáni rendszerváltozást Magyarországon, az intézményrendszer és a többpártrendszer, az 
önkormányzatiság, a szabad véleménynyilvánítás és szólásszabadság, a vállalkozás és cselekvés lehetőségeinek 
létrejöttét.   
Ismerjék fel a termelés új szervezeti formáinak és társadalomformáló hatásának kölcsönhatását. Példákkal 
bizonyítsák a gazdaság, a gazdálkodás és a környezet viszonyának alakulását a XX. században. Legyenek 
képesek bemutatni a parlamenti rendszerek működését és felépítését. Tudják bemutatni az általános, az egyenlő 
és a titkos választójogért folyó küzdelem problémakörét egy XX. századi példán keresztül. Tudják bemutatni a 
polgári demokratikus és totális rendszerek közötti különbséget. Legyenek képesek bemutatni egy-egy politikai-
szövetségi rendszer kialakulását, célkitűzését. 
 

Tárgyi feltételek 

 Tanterem alapvető berendezésekkel (padok, székek, tábla stb.), szaktanterem nem szükséges 
 Szertár  
 Iskolai könyvtár vagy könyvtárszoba 
 Legalább egy számítógépes állomáshely 
 AV-eszközök (magnetofon, írásvetítő, videolejátszó, televízió, CD- vagy lemezjátszó) 
 Egyéb demonstráló eszközök (térképek, földgömb, applikációs képek és táblák) 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Száray Miklós: Történelem a középiskolák I. osztálya számára         NT-13163 
 Ujvári Pál: Történelem a középiskolák II. osztálya számára               NT-15204/1 
 Ujvári Pál: Történelem a középiskolák III. osztálya számára              NT-15304 
 Ifj. Lator László: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára    NT-15404/1 
 Albert Gábor: A modernkor hajnalán. A polgárosodás és a nemzetállamok kora. 
 Fischer Ferenc: A megosztott világ. Történelmi-politikai világatlasz. (PSzM Projekt 

Programiroda) 
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A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszöveg olvasása és 
földolgozása 

 Történelmi források csoportosítása 
 Szemléltető ábrák, rajzok 

értelmezése és készítése 
 Tárgyi emlékek gyűjtése 
 Álló- és mozgóképek megtekintése, 

elemzése megadott szempontok 
alapján 

 Összehasonlító elemzés készítése 
(folyamatok, ábrák stb.) 

 Térképolvasás, tájékozódás 
térképen 

 Makettek készítése 
 Ábrák, táblázatok adatainak 

földolgozása 
 Internet és CD-ROM használata 

(keresés stb.) 
 Múzeumlátogatás során feladatlap 

kitöltése 
 Szakirodalom-ajánlás készítése 

adott téma földolgozásához 
 Szóbeli szövegalkotás (pl.: interjú 

készítése) 
 Írásbeli szövegalkotás (pl.: leíró 

szöveg készítése) 
 Témával kapcsolatos rádió- és 

televízióműsorok meghallgatása, 
megtekintése 

 Terepgyakorlaton való részvétel 
(pl.: régészeti ásatás) 

 Hipotézisalkotás valamilyen 
probléma megoldása során 

 Művészi alkotások műelemzése 
 Projekt módszer 

 Egyéni megbeszélés 
 Csoportos megbeszélés 
 Egyénre szóló szóbeli feladatadás 
 Csoporthoz igazított szóbeli 

feladatadás 
 Szóbeli feleltetés 
 Vita 
 Egyéni kiselőadás 
 Csoportos kiselőadás 
 Egyéni haladást tükröző 

feladatsorok, munkalapok 
 Csoportos fejlesztéshez használható 

feladatsorok, munkalapok 
 Házi feladatok (egyénre, csoportra, 

osztályra vonatkoztatva) 
 Házi dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra vonatkoztatva) 
 Iskolai dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra vonatkoztatva) 
 Rövid idő alatt (egy tanórán belül) 

megvalósítható egyéni 
produktumok 

 Rövid idő alatt (egy tanórán belül) 
megvalósítható csoportos 
produktumok 

 Projektszerű (több tanórát igénybe 
vevő) egyéni produktumok 

 Projektszerű (több tanórát igénybe 
vevő) csoportos produktumok 

 Kiállítások 
 Rendezvények 
 Előadások 
 Versenyeztetés 
 Zsűrizés 

 Egyénre szóló leíró-elemző verbális 
minősítés 

 Csoporthoz igazított leíró-elemző 
verbális minősítés 

 Egyénre szóló leíró-elemző írásos 
minősítés 

 Csoporthoz igazított leíró-elemző 
írásos minősítés 

 „Hagyományos” osztályozás 
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TÁRSADALMI, POLITIKAI, 
JOGI ÉS ÁLLAMTANI 

ISMERETEK 
 

9–11. évfolyam 
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A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
(KÉK) keretei között a gimnázium 9–11. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes 
kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt 
időkeret: 
 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 
Óraszám 
(hetente) 

0.5 0.5 0.5 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek kerettanterve a NAT Ember és társadalom 
műveltségi területére megfogalmazott követelményeknek más tárgyakkal (történelem, filozófia, néprajz stb.) 
együtt tesz eleget, sőt annál szélesebb területet ölel fel.  
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre. A 9. 
évfolyamon az antik és középkori elméletek bemutatása, valamint a NAT által az Ember és társadalom 
műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. A 10. évfolyamon erre a reneszánsz és a 
felvilágosodás, a 11. évfolyamon a 19. és a 20. század elméleti fejleményeinek bemutatása közben kerül sor. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek kerettantervet egyetemi szintű pedagógusdiplomával 
rendelkező tanárok taníthatják. Elsősorban azok, akiknek képesítése a társadalomtudományi szakok tanítására 
szól. Különösen szerencsés, ha szociológiából, politológiából, jogtanból, ökonómiából felkészült, vagy legalább 
e problémakörök iránt érzékeny pedagógus vállalkozik a feladatra. A kerettanterv különösebb tér- és 
időszervezést nem igényel.  
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2115 

 

A társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek  
tanulásának céljai a 9–11. évfolyamon 

 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel, 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A 
tárgyalás történeti. A 9. évfolyamon a reneszánsz és a felvilágosodás állam-, jog és politikaelméleteinek 
bemutatása, valamint a NAT által az Ember és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség 
fejlesztése a cél. A 10. évfolyamon erre a 19. és a 20. század elméleti fejleményeinek bemutatása közben kerül 
sor. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 
Óraszám 
(hetente) 

0.5 0.5 0.5 

 
 

Jelmagyarázat 
 
 

  = kötelezően választandó 

☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A 
tárgyalás történeti. A 9. évfolyamon a reneszánsz és a felvilágosodás állam-, jog és politikaelméleteinek 
bemutatása, valamint a NAT által az Ember és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség 
fejlesztése a cél. 
 

9. évfolyam 
 

A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanulásának céljai  
a 9. évfolyamon 

 
 TEMATIKUS 

TANANYAG 
 TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

 
        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. Reneszánsz 

állambölcselet 
      

        
1. Dante: Egyeduralom 

(1310) 
      

        
1.1. A béke biztosításáról  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Dante javaslatát a 
témában 

 Felismeri és kifejti az 
összefüggést az 
egységes Európa 
eszméjével 

        
1.2.  Állam és egyház 

önállóságáról 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Dante érveit a 
témában 

 Felismeri és kifejti a 
különbséget Szent 
Ágoston és Szent Tamás 
álláspontjához képest. 

        
2. Padovai Marsilius: A béke 

védelmezője (1324) 
      

        
2.1. A társadalmi szerződésről  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
2.2. A törvény ismérvéről  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
2.3. Állam és egyház 

viszonyáról 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes összevetni 
Marsilius álláspontját az 
eddig tanultakkal a 
témában 

        
3. Machiavelli       
        
3.1. Módszertani kérdések       
        
3.1.1. Machiavelli elképzelése 

örökérvényű szabályokról 
a társadalomtudományban 

 Recenzió Machiavelli témába 
vágó szövegeiről: A fejedelem 3. 
fej.; Beszélgetések III. könyv 43. 
fej. 

 Tartalmilag helyesen 
ismerteti Machiavelli 
álláspontját a témában 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji 
követelményeinek 
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3.1.2. Machiavelli antropológiai 

pesszimizmusa 
 Machiavelli előfeltevéseinek 

elemzése szövegrészletek alapján 
 Felismeri Machiavelli 

antropológiai 
előfeltevéseit 

 Felismeri az 
összefüggést M. 
antropológiai 
pesszimizmusa és 
politikai nézetei között 

        
3.1.3. Politika és etika 

szétválasztása. M. 
álláspontjának 
összevetése Bibó István 
Az európai 
társadalomfejlődés 
értelme vonatkozó 
részével. 

 Esszé készítése „Politika és 
etika” címmel a témában tanultak 
összegzésére. A legsikerültebb 
esszék megvitatása 

 Ismerteti, 
összehasonlítja és elemzi 
a témában tanultakat. 
Értékrendjét tudatosítva 
állást foglal 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji 
követelményeinek 

        
3.2. Machiavelli a tartós 

uralom egyeduralmi 
formájáról: A fejedelem 

      

        
3.2.1. A hatalom 

megszerzésének négy 
módja. M. álláspontjának 
összevetése Nagy Frigyes 
Anti-Machiavelli-jével. 

 Drámajáték: vita Machiavelli és 
Nagy Frigyes közt. A szereplők 
és az érvek értékelése. A 
tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.2.2. A hagyományos 

fejedelmi erények 
megfordítása. M. 
álláspontjának 
összevetése Nagy Frigyes 
Anti-Machiavelli-jével. 

 Drámajáték: vita Machiavelli és 
Nagy Frigyes közt. A szereplők 
és az érvek értékelése. A 
tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.3. Machiavelli a tartós 

uralom köztársasági 
formájáról: Beszélgetések 
Titus Livius első tíz 
könyvéről 

      

        
3.3.1. Vallás és politika. 

Összevetés Szent 
Ágoston és Aquinói Szent 
Tamás tanaival. 

 Drámajáték: Ágoston, Tamás és 
Machiavelli vitája. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.3.2. A kereszténység és a 

politika. Összevetés Szent 
Ágoston és Aquinói Szent 
Tamás tanaival. 

 Drámajáték: Ágoston, Tamás és 
Machiavelli vitája. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4. Morus Tamás: Utópia 

(1516) 
      

        
4.1. Konzervatív és jövőbe 

mutató elemek az 
Utópiában 

      

        
4.1.1. Az agrártársadalom 

idealizálása 
 Bírálat Morus nézeteiről e 

témában az Utópia 
szövegrészletei alapján 

 Pontosan érti Morus 
nézeteit a témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Morus 
nézeteivel szemben 

        
4.1.2. A választási rendszer  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Morus 
álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
4.1.3. Gyarmatok  Vitaindító kiselőadás az Utópia 

szövegrészletei alapján 
 Ismeri Morus 

álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 
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4.1.4. Rabszolgaság  Vitaindító kiselőadás az Utópia 

szövegrészletei alapján 
 Ismeri Morus 

álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
4.1.5. Háborúk  Vitaindító kiselőadás az Utópia 

szövegrészletei alapján 
 Ismeri Morus 

álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
4.1.6. Vallásszabadság  Vitaindító kiselőadás az Utópia 

szövegrészletei alapján 
 Ismeri Morus 

álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Felismeri, és kifejti 
Morus korlátait e 
témában 

        
4.1.7. Tulajdon  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Morus 
álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
4.1.8. A nemek viszonya  Morus előfeltevéseinek elemzése 

szövegrészletek alapján 
 Felismeri Morus 

előfeltevéseit a témában 
 Lényegbevágó 

kifogásokat emel Morus 
előfeltevéseivel szemben

        
5. Luther Márton: A világi 

hatalomról (1523) 
      

        
5.1. A két birodalom  Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
5.2. Az ellenállás joga  Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
6. Jean Bodin: Hat könyv a 

köztársaságról (1576) 
      

        
6.1. Szuverenitás a 

nemzetközi jogban 
 Esszé készítése „Állam és 

egyház” címmel a témában 
tanultak összegzésére 

 Ismerteti, 
összehasonlítja és elemzi 
a témában tanultakat  

 Írása megfelel az esszé 
műfaji 
követelményeinek 

        
6.2. A nemzetközi jog 

természetjogi alapjai 
 Szócikk alkotása a témáról  Lényeglátóan tömöríti 

Bodin gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji 
követelményeinek 

        
6.3. A nemzetközi jog 

megsértésének szankciói 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése Bodin 
elveivel 

 Fel tud sorolni releváns 
történelmi és aktuál-
politikai példákat 

 Felismeri, és kifejti az 
elvek alkalmazásának 
problémáit 

        
6.4. Igazságos háborúk  Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése Bodin 
elveivel 

 Fel tud sorolni releváns 
történelmi és aktuál-
politikai példákat 

 Felismeri, és kifejti az 
elvek alkalmazásának 
problémáit 

        
6.5. A fejlett népek viszonya a 

civilizálatlanokhoz 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése Bodin 
elveivel 

 Fel tud sorolni releváns 
történelmi és aktuál-
politikai példákat 

 Felismeri, és kifejti az 
elvek alkalmazásának 
problémáit 

        
6.6. A rabszolgaság  Vitaindító kiselőadás Hat könyv a 

köztársaságról szövegrészletei 
alapján 

 Ismeri Bodin 
álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Felismeri, és kifejti 
Bodin korlátait e 
témában 
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Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 
1. Ismerje a legfontosabb kapcsolódó elméleteket a reneszánsz és az előfelvilágosodás korából: Dante, Padovai 

Marsilius, Machiavelli, Morus, Luther és Bodin témába vágó nézeteit. 
2. Ismerje a társadalmi béke feltételeiről szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
3. Ismerje az állam és az egyház viszonyáról alkotott legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
4. Ismerje az államformákról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
5. Ismerje a törvényeknek való engedelmességről szóló legfontosabb pro és kontra elméleteket a tárgyalt 

időszakból. 
6. Ismerje a nők és a rabszolgák elnyomását szolgáló érveket a tárgyalt időszakból. 
7. Ismerje a politika és az erkölcs viszonyáról szóló elméleteket a tárgyalt időszakból. 
8. Ismerje az ideális tulajdonviszonyokról vallott legfontosabb nézeteket a tárgyalt időszakból. 
9. Ismerjen olyan fogalmakat, mint „antropológiai pesszimizmus”, „utópia”, „szuverenitás” stb. 
10. Legyen képes példát hozni a tárgyalt problémára, és a felsorolt példákat elemezni a tárgyalt elméletek 

alapján. 
11. Legyen képes kreatívan hozzászólni a társadalomfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
12. Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
13. Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
14. Legyen képes társadalomfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont szerint. 
15. Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
16. Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
17. Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
18. Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
19. Legyen képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
20. Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
21. Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
22. Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
23. Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket társadalomfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
24. Alakítson ki önálló álláspontot egyes társadalomfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
25. Legyen képes megbírálni társadalomfilozófiai álláspontokat. 
26. Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
27. Alkosson szabályos esszét megadott társadalomfilozófiai témára. 
28. Alkosson szabályos szócikket megadott társadalomfilozófiai témára. 
29. Alkosson szabályos recenziót. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A 
tárgyalás történeti. A 10. évfolyamon a felvilágosodás témába vágó elméleteinek bemutatása, valamint a NAT 
által az Ember és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG 

 TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
1.  Hobbes: Leviathán (1651)       
        
1.1. A természeti állapot       
        
1.1.1. Antropológiai 

pesszimizmus. 
Összevetés 
Machiavellivel 

 Tanári előadás jegyzetelése. 
Irányított beszélgetés Hobbes és 
Machiavelli rokon felfogásáról 

 Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli a 
hallottakat 

 Be tud számolni a 
történelmi háttérről, ill. 
H. és M. rokon 
vonásairól 

        
1.1.2. “Mindenki harca 

mindenki ellen” 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Tételmondatok kiemelése. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Hobbes álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.1.3. Természeti törvények és 

természeti jog 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Tételmondatok kiemelése. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Hobbes álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.1.4. A hatalom átruházása: a 

társadalmi “szerződés” 
 Vita Hobbes szövege alapján: 

megfelel-e a szerződésről alkotott 
elképzelésünknek Hobbes 
szerződéselmélete? Érvek pro és 
kontra. 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.1.5. A hobbes-i elmélet 

forradalmi éle 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli a 
hallottakat 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli a 
hallottakat 

        
1.2. Az állam       
        
1.2.1. Az állam jogai, 

kötelességei 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Tételmondatok kiemelése. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Összehasonlítja Hobbes 
álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.2. A hatalmi ágak egysége  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Tételmondatok kiemelése. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Összehasonlítja Hobbes 
álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.3. Az ellenállási jog kizárása  Vitaindító kiselőadás a Leviathán 

részletei alapján 
 Ismeri Hobbes 

álláspontját a kérdésben 
 Összehasonlítja Hobbes 

álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 
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1.2.4. A szabadság körei 

(gazdaság, szexualitás, 
magánélet) 

 Vitaindító kiselőadás a Leviathán 
részletei alapján 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Összehasonlítja Hobbes 
álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.5. Állam és vallás  Vitaindító kiselőadás a Leviathán 

részletei alapján 
 Ismeri Hobbes 

álláspontját a kérdésben 
 Összehasonlítja Hobbes 

álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.6. Cenzúra  Vitaindító kiselőadás a Leviathán 

részletei alapján 
 Ismeri Hobbes 

álláspontját a kérdésben 
 Összehasonlítja Hobbes 

álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.7. Tulajdon   Vitaindító kiselőadás a Leviathán 

részletei alapján 
 Ismeri Hobbes 

álláspontját a kérdésben 
 Összehasonlítja Hobbes 

álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.8. Államformák. A 

monarchia előnyei 
 Vitaindító kiselőadás a Leviathán 

részletei alapján 
 Ismeri Hobbes 

álláspontját a kérdésben 
 Összehasonlítja Hobbes 

álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.3. Jogelvek az államban       
        
1.3.1. Az igazságosság  Tételmondat kiemelése, és 

értékelése a témáról korábban 
tanultak alapján 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Összehasonlítja Hobbes 
álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.3.2. Törvény előtti egyenlőség  Tételmondat kiemelése, és 

értékelése a Politikai filozófiák 
enciklopédiája és a  Jogi lexikon 
azonos témájú szócikke alapján 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Értékelni képes 
történelmi jelentőségét a 
kézikönyvek 
segítségével 

        
1.3.3. A kínvallatás tilalma  Tételmondat kiemelése, és 

értékelése a Politikai filozófiák 
enciklopédiája és a  Jogi lexikon 
azonos témájú szócikke alapján 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Értékelni képes 
történelmi jelentőségét a 
kézikönyvek 
segítségével 

        
1.3.4. A büntetések célja  Tételmondat kiemelése, és 

értékelése a Politikai filozófiák 
enciklopédiája és a  Jogi lexikon 
azonos témájú szócikke alapján 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Értékelni képes 
történelmi jelentőségét a 
kézikönyvek 
segítségével 

        
2. Spinoza: Teológiai-

politikai tanulmány 
(1670), Politikai 
tanulmány (1677) 

      

        
2.1.  Az etika és a 

politikatudomány 
viszonya Spinozánál 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli a 
hallottakat 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli a 
hallottakat 

        
2.2. A természeti állapot       
        
2.2.1. Spinoza antropológiája. 

Összevetése Hobbeséval 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli a 
hallottakat 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli a 
hallottakat 

        
2.2.2. A természeti törvény és a 

természeti jog Spinoza 
szerint. Hobbes és 
Spinoza álláspontjának 
megkülönböztetése 

 Spinoza és Hobbes idézetek 
összehasonlító elemzése 

 Ismeri Spinoza 
álláspontját 

 Meg tudja határozni 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
különbségét 
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2.2.3. A társadalmi szerződés 

nem ruházhat minden 
hatalmat az államra, és ez 
nem is szükséges 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Spinoza 
álláspontját 

 Meg tudja határozni 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
különbségét 

        
2.3. Az állam       
        
2.3.1. Az állam célja  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Spinoza 
álláspontját 

 Meg tudja határozni 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
különbségét 

        
2.3.2.  Az engedelmesség 

különféle okai, 
természetes korlátai és a 
hatalomgyakorlás ésszerű 
korlátai 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Spinoza 
álláspontját 

 Meg tudja határozni 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
különbségét 

        
2.3.3. Állam és vallás  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Spinoza 
álláspontját 

 Meg tudja határozni 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
különbségét 

        
2.3.4. Spinoza érvei a 

szólásszabadság mellett 
 Esszé a szólásszabadság mellett. 

A legsikerültebb összevetése 
Spinoza érveivel 

 Meggyőző érveket hoz 
fel a szólásszabadság 
mellett 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji 
követelményeinek 

        
2.3.5. Az államformák: a 

demokrácia előnyei. 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
megkülönböztetése 

 Drámajáték: vita a két álláspont 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
2.3.6. A nők természetes 

alávetettsége 
 Spinoza előfeltevéseinek 

elemzése szövegrészlet alapján 
 Felismeri Spinoza 

előfeltevéseit a témában 
 Lényegbevágó 

kifogásokat emel 
Spinoza előfeltevései 
ellen 

        
3. Locke       
        
3.1. Két értekezés a polgári 

kormányzatról. Második 
értekezés (1689) 

      

        
3.1.1. A természeti állapotról       
        
3.1.1.1. Isten, a természet és az 

értelem törvényei: 
természeti jogok és 
kötelességek a természeti 
állapotban. Összevetés: 
Hobbes 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.1.2. A tulajdonjog eredete: a 

munka 
 Vitaindító kiselőadás Locke 

szövege alapján 
 Ismeri Locke 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel 
Locke álláspontjával 
kapcsolatban 

        
3.1.1.3. A természeti állapot és a 

hadiállapot 
megkülönböztetése. 
Locke és Hobbes 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.1.4. A természeti jogok 

megvédésének jogcíme a 
természeti államban 

 Teológiai érvelés követése a 
szövegben 

 Ismeri Locke 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Locke álláspontjával 
kapcsolatban 
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3.1.1.5. Miért alakítanak 

társadalmat az emberek? 
 Locke-idézetek összehasonlító 

elemzése 
 Felismeri a 

különbségeket 
 Javaslatot tesz az 

ellentmondás feloldására 
        
3.1.1.6. Társadalom és állam 

(kormány) 
megkülönböztetése. 
Összevetés: Hobbes 

 Hobbes és Locke-idézetek 
összehasonlító elemzése 

 Ismeri az álláspontokat a 
témában 

 Meg tudja határozni a 
különbséget 

        
3.1.1.7. Válasz Filmernek: az 

atyai és az uralkodói 
jogok megkülönböztetése 

 Drámajáték: vita a két álláspont 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.1.8. A szólás szabadságáról. 

Hobbes és Locke 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.1.9. A rabszolgaságról  Vitaindító kiselőadás Locke 

szövege alapján 
 Ismeri Locke 

álláspontját a témában 
 Felismeri Locke 

korlátait e kérdésben 
        
3.1.2. Az államról  

(a kormányzatról) 
      

        
3.1.2.1. Az állami törvényhozás 

természetjogi korlátai. 
Hobbes és Locke 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.2.2.  A törvényhozó és 

végrehajtó hatalmi ágak 
elválasztása. Hobbes és 
Locke nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.2.3. Majoritárius demokrácia. 

Hobbes és Locke 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.2.4. Az ellenállás joga. 

Hobbes és Locke 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.2.5. A társadalom és az állam 

(kormányzat) 
felbomlásának 
megkülönböztetése. 
Hobbes és Locke 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.2. Levél a vallási türelemről 

(1689) 
      

        
3.2.1. Az állam és az egyház 

meghatározása 
 Recenzió a 3.2.1-től 3.2.5-ig 

felsorolt témákról 
 Tartalmilag helyesen 

oldja meg feladatát 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji 
követelményeinek 

        
3.2.2. Érvek a kettő 

szétválasztására 
 Recenzió a 3.2.1-től 3.2.5-ig 

felsorolt témákról 
 Tartalmilag helyesen 

oldja meg feladatát 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji 
követelményeinek 

        
3.2.3. A szertartások szabadsága  Recenzió a 3.2.1-től 3.2.5-ig 

felsorolt témákról 
 Tartalmilag helyesen 

oldja meg feladatát 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji 
követelményeinek 

        
3.2.4. A dogmák szabadsága  Recenzió a 3.2.1-től 3.2.5-ig 

felsorolt témákról 
 Tartalmilag helyesen 

oldja meg feladatát 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji 
követelményeinek 
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3.2.5. A locke-i tolerancia 

határai 
 Recenzió a 3.2.1-től 3.2.5-ig 

felsorolt témákról 
 Tartalmilag helyesen 

oldja meg feladatát 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji 
követelményeinek 

        
4. Hume: Értekezés az 

emberi természetről 
(1739) 

      

        
4.1. Hume antropológiája  

(a szokás hatalma) 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli a 
hallottakat 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli a 
hallottakat 

        
4.2. A természeti állapot 

fikció 
 Drámajáték: vita Locke és Hume 

között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.3. A társadalom       
        
4.3.1. A társadalom nem 

szerződéssel jött létre, 
hanem hallgatólagos 
megállapodással 

 Drámajáték: vita Locke és Hume 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.3.2. Az igazságosság: a 

hallgatólagos 
megállapodás betartása 

      

        
4.3.2.1. Az igazságosság nem 

természetes, hanem 
mesterséges erény 

 Vitaindító kiselőadás Hume 
szövege alapján 

 Ismeri Hume 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3.2.2. Az igazságosság eredete: 

érdek és erkölcs 
 Vitaindító kiselőadás Hume 

szövege alapján 
 Ismeri Hume 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3.2.3. Az igazságosság mint 

együttérzés 
 Vitaindító kiselőadás Hume 

szövege alapján 
 Ismeri Hume 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3.3. A társadalom és az 

igazságosság három 
alaptörvénye 

      

        
4.3.3.1. A tulajdon  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hume 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3.3.2. A csere  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hume 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3.3.3. A szerződések  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hume 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.4. A kormányzat       
        
4.4.1. A kormányzat eredete  

(szerződés) 
 Drámajáték: beszélgetés Locke és 

Hume között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 
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4.4.2. A kormányzat célja  

(az igazságosság 
szabályainak betartatása) 

 Drámajáték: beszélgetés Locke és 
Hume között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.4.3. Az engedelmesség 

eredete, mértéke 
 Drámajáték: beszélgetés Locke és 

Hume között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.5. A nemzetközi jog 

sajátossága 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hume 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
5. Montesquieu: A törvények 

szelleméről (1748) 
      

        
5.1. A természeti állapot       
        
5.1.1. Montesquieu 

antropológiája 
 Drámajáték: vita Montesquieu és 

Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5.1.2. A természeti törvények 

(béke, táplálékszerzés, a 
nemek vonzalma, a 
társiasság) 

 Drámajáték: vita Montesquieu és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5.2. Társadalom       
        
5.2.1. Egyenlőtlenség  Drámajáték: vita Montesquieu és 

Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5.2.2. Háborúskodás  Drámajáték: vita Montesquieu és 

Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5.3. Állam       
        
5.3.1. A törvényeket 

meghatározó 
körülmények 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Montesquieu 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Montesquieu 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
5.3.2. A kormányformák és 

alapelveik. 
Az alkotmányos 
monarchia felépítése 

 Montesquieu előfeltevéseinek 
elemzése szövegrészlet alapján 

 Felismeri Montesquieu 
előfeltevéseit a témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel 
Montesquieu 
előfeltevései ellen 

        
5.3.3. A hatalmi ágak 

elválasztása 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Montesquieu 
álláspontját a kérdésben 

 Felismeri és kifejti a 
hasonlóságot és a 
különbséget 
Montesquieu és Locke 
elve között 

        
6. Rousseau       
        
6.1. Az egyenlőtlenség 

eredetéről (1754) 
      

        
6.1.1. A természeti állapot mint 

idill 
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6.1.1.1. Rousseau optimista 

antropológiája 
(a részvét mint 
természetes érzés, a 
szenvedélyek pozitív 
szerepe)  

 Esszé: a természeti állapotról 
tanultak összegzése a 6.1.1.1. és a 
6.1.1.2. témák feldolgozására 

 Tartalmilag pontosan 
veti egybe a természeti 
állapotról eddig 
tanultakat 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak 

        
6.1.1.2. Harmonikus emberi 

viszonyok: szabadság, 
egyenlőség, béke  

 Esszé: a természeti állapotról 
tanultak összegzése a 6.1.1.1. és a 
6.1.1.2. témák feldolgozására 

 Tartalmilag pontosan 
veti egybe a természeti 
állapotról eddig 
tanultakat 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak 

        
6.1.2. A társadalom mint az 

erkölcsi romlás 
      

        
6.1.2.1. A társadalom 

létrejöttének oka: a 
tökéletesedés képessége 

 Esszé: a társadalom létrejöttének 
okairól tanultak összegzése 

 Tartalmilag pontosan 
veti egybe a társadalom 
létrejöttének okairól 
eddig tanultakat 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak 

        
6.1.2.2. A természeti állapot 

elhagyásának és a káros 
emberi szenvedélyek 
kialakulásának fokozatai 

 Táblázat készítése  Segítséggel elkészíti a 
táblázatot 

 Önállóan elkészíti a 
táblázatot 

        
6.1.2.3. A végzetes lépések: 

kohászat, földművelés, a 
föld magántulajdona, 
egyenlőtlenség, 
háborúskodás 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
6.1.3. A jog és az állam       
        
6.1.3.1. Az állam eredete       
        
6.1.3.1.
1. 

Az állam mint a gazdagok 
álnoksága. Kalliklész és 
Rousseau rokon 
álláspontja 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
6.1.3.1.
2. 

Rousseau a 
patriarchalizmus ellen 

 Drámajáték: vita Rousseau és 
Filmer között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
6.1.3.1.
3. 

Az állam alapja: 
szerződés 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját a kérdésben 

 Össze tudja vetni 
Hobbes, Locke és 
Rousseau álláspontját a 
kérdésben 

        
6.1.3.2. Az önkényuralom, mint 

az állam szükségszerű 
elfajulása 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
6.2. A társadalmi szerződésről 

(1762) 
      

        
6.2.1. A társadalom alapját 

képező megállapodásról 
      

        
6.2.1.1. Nem az erősebb joga a 

társadalom alapja 
 Drámajáték: vita Rousseau és 

Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 
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6.2.1.2. A társadalmi szerződés 

oka a szükség. 
Összevetés: Az 
egyenlőtlenség eredetéről 

 Rousseau-idézetek összehasonlító 
elemzése 

 Felismeri a különbséget 
Rousseau szövegei 
között 

 Javaslatot tesz az 
ellentmondás 
értelmezésére 

        
6.2.1.3. Főhatalom és polgárok  Vitaindító kiselőadás Rousseau 

szövege alapján: lehet-e 
kényszeríteni valakit a 
szabadságra? 

 Releváns történelmi 
példákat képes kapcsolni 
a problémához 

 A felsorolt példákat 
kritikailag elemezni 
képes 

        
6.2.1.4. Természetes szabadság és 

polgári szabadság 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rousseau álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.1.5. A tulajdon létrejötte  Drámajáték: vita Rousseau és 

Locke között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
6.2.2. A főhatalomról (a 

törvényhozó hatalomról) 
      

        
6.2.2.1 Az általános akarat és a 

közakarat 
megkülönböztetése 

 Fogalmak megkülönböztetése 
szövegelemzés útján 

 Érti, és kérdésre kifejti a 
különbséget a két 
fogalom között 

 Lényegbevágó 
kérdéseket képes 
feltenni Rousseau 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.2.2. A főhatalom 

gyakorlásának korlátja: a 
közjó 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Felismeri a rousseau-i 
álláspont 
fogyatékosságát 

        
6.2.2.3. A törvényhozás mint 

természetfölötti tett 
 Vitaindító kiselőadás Rousseau 

szövege alapján 
 Ismeri Rousseau 

álláspontját 
 Felismeri a rousseau-i 

álláspont 
fogyatékosságát 

        
6.2.2.4. A törvényhozás és a  

nemzetkarakter. 
Összevetés: Montesquieu 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Felismeri a rousseau-i 
álláspont 
fogyatékosságát 

        
6.2.2.5. A törvények fajtái  Tételmondatok kiemelése a 

szövegből 
 Megtalálja az egyes 

törvényfajták 
meghatározását 
Rousseau-nál 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rousseau álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.3. A végrehajtó hatalomról, 

azaz a kormányzatról 
      

        
6.2.3.1. Feladata  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rousseau álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.3.2. Megbízott és 

visszahívható 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rousseau álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.3.3. A kormányformák 

(demokrácia, 
arisztokrácia, monarchia) 
elemzése a hatékonyság 
és a helyesség kettős 
mércéje szerint: az állam 
méretének és 
kormányformájának 
megfeleltetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rousseau álláspontjával 
kapcsolatban 
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6.2.4. A többségi elv a 

szavazásban. Rousseau és 
a jakobinizmus 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Felismeri a rousseau-i 
álláspont 
fogyatékosságát 

        
6.2.5. A polgári hitvallás 

szükségessége. Rousseau 
és a jakobinizmus 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Felismeri a rousseau-i 
álláspont 
fogyatékosságát 

        
7. Voltaire: Republikánus 

gondolatok (1762) 
      

        
7.1. Voltaire: Rousseau 

kritikája 
      

        
7.1.1. Népgyűlés, vagy 

képviseleti demokrácia?  
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.1.2. Kellenek-e 

fényűzésellenes 
törvények? 

 Drámajáték: vita Voltaire és 
Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.1.3. Államvallás, vagy 

szólásszabadság? 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.1.4. Az állam mérete és a 

kormányformák 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.1.5. A tisztségviselők 

visszahívhatósága 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.1.6. Általános választójog 

helyett vagyoni cenzus 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.2. Voltaire: Montesquieu 

kritikája 
      

        
7.2.1. Megvetették- e az antik 

népek a kereskedelmet? 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Montesquieu között. A szereplők 
és az érvek értékelése. A 
tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.2.2. A becsület nemcsak a 

monarchiák elve lehet 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Montesquieu között. A szereplők 
és az érvek értékelése. A 
tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
8.  Kant gondolatai a 

nemzetközi jogról 
      

        
8.1. Az erkölcsök metafizikája 

(1785) 
      

        
8.1.1. A népszövetség eszméje  Vitaindító kiselőadás Kant 

szövege alapján 
 Ismeri Kant álláspontját  Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 
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8.1.2. Jogos és jogtalan háborúk  Vitaindító kiselőadás Kant 

szövege alapján 
 Ismeri Kant álláspontját  Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
8.1.3. A hadviselés morális 

korlátai 
 Vitaindító kiselőadás Kant 

szövege alapján 
 Ismeri Kant álláspontját  Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
8.2. Az örök béke (1795)       
        
8.2.1. Az örök béke első 

definitív tétele: 
köztársasági alkotmány 
minden államban 

 Szócikk készítése a 8.2.1-től 
8.2.3-ig terjedő témákról 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kant gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji 
követelményeinek 

        
8.2.2. Az örök béke második 

definitív tétele: 
népszövetség 

 Szócikk készítése a 8.2.1-től 
8.2.3-ig terjedő témákról 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kant gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji 
követelményeinek 

        
8.2.3. Az örök béke harmadik 

definitív tétele: általános 
hospitalitás 

 Szócikk készítése a 8.2.1-től 
8.2.3-ig terjedő témákról 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kant gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji 
követelményeinek 

        
8.3. Kant a világállamról  Vitaindító kiselőadás Kant 

szövege alapján 
 Ismeri Kant álláspontját  Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
8.4. Kant a politika és az 

erkölcs viszonyáról 
 Vitaindító kiselőadás Kant 

szövege alapján 
 Ismeri Kant álláspontját  Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
9. Mary Wollstonecraft: A 

nők jogainak követelése 
(1792) 

      

        
9.1. A nőket sújtó előítéletek 

cáfolata 
      

        
9.1.1. A gondolkodás független 

a nemtől 
 Tanári vitaindító előadás 

jegyzetelése 
 Ismeri Wollstonecraft 

álláspontját 
 Wollstonecraft és 

ellenfelei 
előfeltevéseinek 
elemzésére képes 

        
9.1.2. A nők jellemhibáiért a 

férfiak a felelősek 
 Tanári vitaindító előadás 

jegyzetelése 
 Ismeri Wollstonecraft 

álláspontját 
 Összefüggések 

elemzésére képes 
        
9.2. Érvek a nők 

egyenjogúsítása mellett 
      

        
9.2.1. A jogok és kötelességek 

összhangja 
 Tanári vitaindító előadás 

jegyzetelése 
 Ismeri Wollstonecraft 

álláspontját 
 Összefüggések 

elemzésére képes 
        
9.2.2. Az egyén és a társadalom 

fejlődésének 
összefüggése 

 Tanári vitaindító előadás 
jegyzetelése 

 Ismeri Wollstonecraft 
álláspontját 

 Összefüggések 
elemzésére képes 

        
9.3. Wollstonecraft korlátai       
        
9.3.1. A nemek szerinti 

munkamegosztás 
antropológiai 
alátámasztása 

 Tanári vitaindító előadás 
jegyzetelése 

 Ismeri Wollstonecraft 
álláspontját 

 Felismeri és elemzi 
Wollstonecraft korlátait 

        
9.3.2. A nők közötti 

osztálykülönbségek 
elhanyagolása 

 Tanári vitaindító előadás 
jegyzetelése 

 Ismeri Wollstonecraft 
álláspontját 

 Felismeri és elemzi 
Wollstonecraft korlátait 
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Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
 
1. Ismerje a legfontosabb kapcsolódó elméleteket a felvilágosodás korából: Hobbes, Spinoza, Locke, Hume, 

Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Kant és Mary Wollstonecraft témába vágó nézeteit. 
2. Ismerje az emberi természetről szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
3. Ismerje a természeti állapotról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
4. Ismerje a természetjogról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
5. Ismerje a társadalom eredetéről, kivált a társadalmi szerződésről szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt 

időszakból. 
6. Ismerje a társadalmi béke feltételeiről szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
7. Ismerje a nemzetközi béke feltételeiről szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
8. Ismerje a hatalmi ágak elválasztásáról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
9. Ismerje az állam és a vallás viszonyáról alkotott legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
10. Ismerje az államformákról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
11. Ismerje a törvényeknek való engedelmességről szóló legfontosabb pro és kontra elméleteket a tárgyalt 

időszakból. 
12. Ismerje a nők és a rabszolgák elnyomását szolgáló érveket a tárgyalt időszakból. 
13. Ismerje a politika és az erkölcs viszonyáról szóló elméleteket a tárgyalt időszakból. 
14. Ismerje a tulajdonviszonyokról vallott legfontosabb nézeteket a tárgyalt időszakból. 
15. Ismerjen olyan fogalmakat, mint „patriarchalizmus”, „majoritárius demokrácia”, „republikanizmus” stb. 
16. Legyen képes példát hozni a tárgyalt problémára, és a felsorolt példákat elemezni a tárgyalt elméletek 

alapján. 
17. Legyen képes kreatívan hozzászólni a társadalomfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
18. Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
19. Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
20. Legyen képes társadalomfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont szerint. 
21. Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
22. Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
23. Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
24. Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
25. Legyen képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
26. Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
27. Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
28. Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
29. Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket társadalomfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
30. Alakítson ki önálló álláspontot egyes társadalomfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
31. Legyen képes megbírálni társadalomfilozófiai álláspontokat. 
32. Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
33. Alkosson szabályos esszét megadott társadalomfilozófiai témára. 
34. Alkosson szabályos szócikket megadott társadalomfilozófiai témára. 
35. Alkosson szabályos recenziót.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A 
tárgyalás történeti. A 11. évfolyamon az 1789-es francia forradalomtól a 19. század végéig terjedő, a 
felvilágosodást revidiáló korszak témába vágó elméleteinek bemutatása, valamint a NAT által az Ember és 
társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A felvilágosodás politikai 

elveinek 19. századi 
revíziója 

      

        
A A 19. századi 

liberalizmus 
      

        
1. A Rousseau-izmus 

revíziója: Constant: A 
régiek és modernek 
szabadsága (1819) 

      

        
1.1 Az ókori és modern 

szabadságfogalom 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Constant nézeteit 

a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.2. A különbségek társadalmi 

okai 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Constant nézeteit 

a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.3. Közvetlen demokrácia 

vagy képviselet? 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Constant nézeteit 

a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.4.   Szócikk készítése Constant 

politikai elveiről tanulmánya 
alapján 

 Lényeglátóan tömöríti 
Constant tanulmányának 
gondolatait 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji szabályainak 

        
2. Az egyenlőség és a 

szabadság dilemmái: 
Tocqueville: A 
demokrácia Amerikában 
I-II. (1839-1840) 

      

        
2.1. A többség zsarnoksága  Történelmi és aktuálpolitikai 

példák gyűjtése a Tocqueville 
által leírt problémára 

 Tud említeni releváns 
történelmi vagy 
aktuálpolitikai példát  

 A felsorolt példákat 
Tocqueville szempontjai 
szerint elemezni képes 

        
2.2. Ellensúlyok  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Tocqueville 

nézeteit a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
2.3. Az individualizmus   Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Tocqueville 

nézeteit a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
3. A többségi elv revíziója: 

John Stuart Mill: A 
szabadságról (1859) 
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3.1. Érvek a szólás korlátlan 

szabadsága mellett 
(ellenérvek és cáfolatok) 

 A szöveg dramatizált előadása 
két diákkal. A szereplők és az 
érvek értékelése 

 Ismeri Mill érveit a 
témában 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, ill. 
kri-tikusan értékelni 
érveket 

        
3.2. A cselekvés szabadsága: a 

kárelv (érvek) 
 Példákon elemzi Mill elvének 

alkalmazását 
 Ismeri a kárelv melletti 

érveket 
 Felismeri a kárelv 

korlátait és csapdáit 
        
3.3. Mill érvelésének 

utilitarista jellege 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
B A 19. századi 

konzervativizmus 
      

        
1. A forradalmiság 

revíziója: Burke: 
Töprengések a Francia 
Forradalomról (1790)  

      

        
1.1. Tradíciók kontra 

racionalista spekulációk. 
Összevetés: Pain: Az 
ember jogai (1790-92). 

 Drámajáték: vita Burke és Pain 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
1.2. Reformizmus kontra 

forradalom. Összevetés: 
Pain: Az ember jogai 
(1790-92). 

 Drámajáték: vita Burke és Pain 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
1.3. Király, vallás, egyház, 

kontra felvilágosodás. 
Összevetés: Pain: Az 
ember jogai (1790-92). 

 Drámajáték: vita Burke és Pain 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
1.4. Természetes 

egyenlőtlenség kontra 
hipotetikus egyenlőség. 
Összevetés: Pain: Az 
ember jogai (1790-92). 

 Drámajáték: vita Burke és Pain 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
C A 19. századi 

szocializmus 
      

        
1. A szabadpiac revíziója: 

Fourier: A négy mozgás 
és az általános 
rendeltetések elmélete 
(1808) 

      

        
1.1. A falanszter 

kereskedelemellenes 
jellege 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Fourier 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Fourier álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.2. Fourier a nőkről és a 

szabad szerelemről 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Fourier nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
2. A magántulajdon és a 

polgári demokrácia 
revíziója: Marx 

      

        
2.1. A politika szociologikus 

elmélete: magántulajdon, 
osztályok, osztályharc 

 Recenzió Marx-Engels: A 
kommunista kiáltvány (1848) 
című művéről 

 Tartalmilag helyesen 
ismerteti és bírálja Marx 
és Engels álláspontját 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji szabályainak 
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2.2. A marxi kategóriák 

működése konkrét 
történelmi elemzésben 

 Szövegrészlet kivonatolása és 
ismertetése Marx: Louis 
Bonaparte brumaire 
tizennyolcadikája (1852) c. 
művéből. Kérdések az előadó 
diákhoz a hallgatóság részéről 

 Ismeri Marx elemzett 
szövegét 

 Ki tudja emelni a 
szövegből a marxi 
kulcsfogalmakat és 
szempontokat 

        
2.3. A proletárdiktatúra 

elmélete 
 Vitaindító kiselőadás Marx-

Engels: A kommunista kiáltvány 
(1848) és Marx Polgárháború 
Franciaországban (1871) c. 
szövegei alapján 

 Ismeri Marx nézeteit a 
témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
D A 19. századi elitizmus       
        
1. A demokrácia elutasítása: 

Comte: A pozitív politika 
rendszere I-IV. (1851-54), 
Pozitivista katekizmus 
(1852) 

      

        
1.1. A társadalmi hierarchia 

szentesítése a tudomány 
nevében 

 A téma megvitatása kézikönyvek 
(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
1.2. Katolicizmus 

kereszténység nélkül 
Comte emberiségvallása 

 A téma megvitatása kézikönyvek 
(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
E A 19. századi 

nacionalizmus 
      

        
1. A kozmopolitizmus 

revíziója: Fichte: A 
patriotizmus és ellentéte 
(1806), Beszédek a német 
nemzethez (1807-1808) 

      

        
1.1. A nemzet elsőbbsége az 

emberiséghez képest 
 Vitaindító kiselőadás Fichte 

szövege alapján 
 Ismeri Fichte érveit e 

témában 
 Felismeri és elemzi 

Fichte előfeltevéseit 
        
1.2. A német nép küldetése  Történelmi párhuzam keresése a 

Fichte által felvetett eszmére 
 Felismeri az 

összefüggést a náci 
küldetéstudat és Fichte 
eszméje közt  

 Felismeri és elemzi 
Fichte előfeltevéseit 

        
1.3. Az egységes német 

birodalmat megteremtő 
vezér látomása 

 Történelmi párhuzam keresése a 
Fichte által felvetett eszmére 

 Felismeri az 
összefüggést a Führer-
kultusz és Fichte 
eszméje közt  

 Felismeri és elemzi 
Fichte előfeltevéseit 

        
2. Az individualizmus 

revíziója: Hegel 
      

        
2.1. A népszellem, mint a 

történelem individuuma 
 Szövegrészlet kivonatolása és 

ismertetése az Előadások a 
világtörténet filozófiájáról (1822-
23) c. Hegel műből. Elemzés 

 Ismeri Hegel álláspontját  Felismeri és elemzi 
Hegel előfeltevéseit 

        
2.2. A népszellem és az egyén  Szövegrészlet kivonatolása és 

ismertetése az Előadások a 
világtörténet filozófiájáról (1822-
23) c. Hegel műből. Elemzés 

 Ismeri Hegel álláspontját  Felismeri és elemzi 
Hegel előfeltevéseit 
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2.3. Az állam mint a 

népszellem konkrét 
alakban 

 Szövegrészlet kivonatolása és 
ismertetése az Előadások a 
világtörténet filozófiájáról (1822-
23) c. Hegel műből. Elemzés 

 Ismeri Hegel álláspontját  Felismeri és elemzi 
Hegel előfeltevéseit 

        
2.4. Az állam és az egyén  Vitaindító kiselőadás a témában 

Hegel: A jogfilozófia alapvonalai 
(1821) c. szövege alapján 

 Ismeri Hegel nézeteit a 
témában 

 Felismeri és elemzi az 
összefüggést Hegel 
előfeltevései és politikai 
nézetei közt 

        
F A 19. századi rasszizmus       
        
1. Az egyenlőségeszme 

elutasítása 
Gobineau: Értekezés az 
emberi fajok 
egyenlőtlenségéről (1853-
55) 

      

        
1.1. Az árja felsőbbrendűség  Történelmi párhuzam keresése a 

Gobineau által felvetett eszmére 
 Felismeri az 

összefüggést a náci 
felsőbbrendűség-tudat és 
Gobineau eszméje közt  

 Felismeri és elemzi 
Gobineau előfeltevéseit 

        
1.2. A fajkeveredés ártalmai  Történelmi párhuzam keresése a 

Gobineau által felvetett eszmére 
 Felismeri az 

összefüggést a náci 
fajvédő törvények és 
Gobineau eszméje közt  

 Felismeri és elemzi 
Gobineau előfeltevéseit 

        
2. A testvériségeszme 

revíziója: Chamberlein: A 
19. század alapjai (1899) 

      

        
2.1. Az árja és a szemita faj 

küzdelme  
 Történelmi párhuzam keresése a 

Chamberlain által felvetett 
eszmére 

 Felismeri az 
összefüggést a náci 
antiszemitizmus és 
Chamberlain eszméje 
közt  

 Felismeri és elemzi 
Chamberlain 
előfeltevéseit 

        
G A 19. századi 

anarchizmus 
      

        
1. Az önérvényesítés 

korlátainak elutasítása: 
Stirner: Az egyetlen és 
tulajdona (1844) 

      

        
1.1. Az általános emberi 

szempontok 
diszkreditálása 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Stirner nézeteit a 
témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.2. A jog diszkreditálása  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Stirner nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.3. Az intézmények 

diszkreditálása 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Stirner nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
2.  Minden uralmi forma 

elutasítása: Bakunyin: 
Isten és az állam (1871) 

      

        
2.1. Bakunyin ateizmusa   Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Bakunyin nézeteit 

a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
2.2. Bakunyin szocializmusa   Irányított beszélgetés a témáról a 

megadott szöveg alapján 
 Összegyűjti a szövegből 

Bakunyin nézeteit a 
témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 
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3. Az erőszak elutasítása: 

Tolsztoj: Az újkor vége  
      

        
3.1. A keresztény világ 

válságának morális és 
politikai okai 

 Drámajáték: vita Tolsztoj és 
Bakunyin között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.2. Az erőszakmentes 

engedetlenség tanítása 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése Tolsztoj 
elvével. Vita 

 Tud említeni releváns 
történelmi vagy 
aktuálpolitikai példát  

 A felsorolt példákat 
Tolsztoj szempontjai 
szerint elemezni képes 

        
3.3. Az új közösség formája: a 

szövetkezet 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése Tolsztoj 
elvével. Vita 

 Tud említeni releváns 
történelmi vagy 
aktuálpolitikai példát  

 A felsorolt példákat 
Tolsztoj szempontjai 
szerint elemezni képes 

        
H A 19. századi feminizmus       
        
1. A polgári házasság 

revíziója: Mill: A nők 
alávetettsége (1869) 

      

        
1.1. A házasság mint a nők 

egyedüli választása 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Mill érveit a 

témában 
 Értékrendjét tudatosítva 

állást foglal a kérdésben 
        
1.2. A viktoriánus házasság 

mint rabszolgasors 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Mill érveit a 

témában 
 Értékrendjét tudatosítva 

állást foglal a kérdésben 
        
1.3. Az egyenlőtlenség 

jellemromboló hatása a 
férfiakra 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Mill érveit a 
témában 

 Értékrendjét tudatosítva 
állást foglal a kérdésben 

        
1.4. Az ideális házasság mint 

barátság 
 Esszé készítése a témáról. A 

legsikerültebbek megvitatása 
 Értékrendjét tudatosítva 

állást foglal a kérdésben 
 Írása megfelel az esszé 

műfaji szabályainak 
        
II. A felvilágosodás 

természetjogi 
koncepciójának revíziója 

      

        
1. A történeti jogi iskola: 

Savigny: Korunknak a 
törvényhozás és a 
jogtudomány iránti 
elhivatottsága (1814) 

      

        
1.1. A népszellem  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
1.2. A jog történetisége  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
1.3. A fejlődés organikus 

jellege 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
1.4. A jogtudomány kettős 

feladata 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 
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2. A szociológiai 

jogfelfogás: Marx 
      

        
2.1. Alap és felépítmény: 

gazdasági viszonyok és 
társadalmi tudatformák 

 A német ideológia (1845-46) 
szövegrészletének kivonatolása 
és ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Marx álláspontját 
a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Marx 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.2. Az állam mint a 

burzsoázia igazgató 
bizottsága, a jog mint 
törvényerőre emelt 
akarata 

 A kommunista kiáltvány (1848) 
szövegrészletének kivonatolása 
és ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Marx álláspontját 
a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Marx 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.3. A marxi kategóriák 

működése konkrét 
jogkérdésekben 

 A Viták a falopási törvényről (  ) 
szövegrészletének kivonatolása 
és ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Marx elemzett 
szövegét 

 Ki tudja emelni a 
szövegből a marxi 
kulcsfogalmakat és 
szempontokat 

        
3.  A pozitivizmus hatása a 

jogra 
      

        
3.1. A 19. század jogi 

pozitivizmusa: 
Bergbohm: Jogtudomány 
és jogfilozófia (1892) 

      

        
3.1.1. Csak a pozitív jog 

tekinthető jognak 
 A téma megvitatása Coing: A 

jogfilozófia alapjai megfelelő 
fejezete alapján 

 Ismeri a témába vágó 
fejezetet Coing 
könyvéből 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
3.1.2. A pozitív jognak feltétlen 

engedelmességgel 
tartozunk 

 A téma megvitatása Coing: A 
jogfilozófia alapjai megfelelő 
fejezete alapján 

 Ismeri a témába vágó 
fejezetet Coing 
könyvéből 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
3.1.3. A jogtudomány és a 

jogpolitika 
megkülönböztetése 

 A téma megvitatása Coing: A 
jogfilozófia alapjai megfelelő 
fejezete alapján 

 Ismeri a témába vágó 
fejezetet Coing 
könyvéből 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
3.2. A 19. századi általános 

jogtan: Austin: Előadások 
a jogtudományról (1861) 

      

        
3.2.1. A jogelmélet mint 

fogalmi analízis 
 Austin nézeteinek rekonstruálása 

Kelsen és Hart bíráló szövegeiből 
 Ismeri Kelsen és Hart 

témába vágó szövegeit 
 Képes elkülöníteni 

bennük Austin nézeteit 
        
3.2.2. A felszólítások változatai  Austin nézeteinek rekonstruálása 

Kelsen és Hart bíráló szövegeiből 
 Ismeri Kelsen és Hart 

témába vágó szövegeit 
 Képes elkülöníteni 

bennük Austin nézeteit 
        
3.2.3. A jog mint kényszerítő 

utasítás 
 Austin nézeteinek rekonstruálása 

Kelsen és Hart bíráló szövegeiből 
 Ismeri Kelsen és Hart 

témába vágó szövegeit 
 Képes elkülöníteni 

bennük Austin nézeteit 
        
3.2.4. Szuverén és alattvaló  Austin nézeteinek rekonstruálása 

Kelsen és Hart bíráló szövegeiből 
 Ismeri Kelsen és Hart 

témába vágó szövegeit 
 Képes elkülöníteni 

bennük Austin nézeteit 
        
III. A felvilágosodás 

társadalomelméletének 
revíziója: a szociológia 
elméletének kialakulása 

      

        
1. Társadalmi törvények 

kutatása: Comte: A pozitív 
filozófia tanfolyama I-VI. 
(1830-1842) 

      

        
1.1. Természet és társadalom 

azonosítása 
 A téma megvitatása A pozitív 

szellem című, magyar nyelvű 
Comte-válogatás alapján 

 Ismeri Comte 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Comte előfeltevéseit és 
korlátait 
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1.2. A tudományok 

hierarchiája 
 A téma megvitatása A pozitív 

szellem című, magyar nyelvű 
Comte-válogatás alapján 

 Ismeri Comte 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Comte előfeltevéseit és 
korlátait 

        
1.3. A három stádium 

törvénye 
 Példák összevetése Comte 

elvével. Vita 
 Ismeri Comte 

álláspontját, és példát 
tud mondani rá  

 Felismeri és elemzi 
Comte előfeltevéseit és 
korlátait 

        
2. Biologizmus a 

társadalomelméletben: 
Spencer: A szociológia 
tudománya (1872), 
Társadalomtudomány 
(1876-96) 

      

        
2.1. Az evolúció (integrálódás 

és differenciálódás) 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Pokol: Szociológiaelmélet, 
Duran: A gondolat hősei stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
2.2. A katonai és ipari 

társadalmak 
megkülönböztetése 

 A téma megvitatása kézikönyvek 
(Pokol: Szociológiaelmélet, 
Duran: A gondolat hősei stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
2.3. A szocializmus mint 

katonai társadalom 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Pokol: Szociológiaelmélet, 
Duran: A gondolat hősei stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
3. Az egyén 

meghatározottságának 
tana: Durkheim: A 
társadalmi 
munkamegosztás (1895), 
Az öngyilkosság (1897) 

      

        
3.1. Egyének fölötti 

társadalmi tények 
(kollektív tudat) 

 Példák összevetése Durkheim 
elvével. Vita 

 Ismeri Durkheim 
álláspontját, és példát 
tud mondani rá  

 Felismeri és elemzi 
Durkheim előfeltevéseit 
és korlátait 

        
3.2. Anómiák  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Durkheim 
álláspontját a témában 

 Alkalmazni tudja 
Durkheim szempontjait 
társadalmi jelenségek 
elemzésére 

        
3.3. Strukturális és 

funkcionális 
differenciálódás 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Durkheim 
álláspontját a témában 

 Alkalmazni tudja 
Durkheim szempontjait 
társadalmi jelenségek 
elemzésére 

        
4. A „szerep”-kategória 

bevezetése: Simmel: A 
társadalmi 
differenciálódásról 
(1890) 

      

        
4.1. Ember és szerep  A téma megvitatása a Válogatott 

társadalomelméleti tanulmányok 
című, magyar nyelvű Simmel-
kötet szemelvényei alapján 

 Ismeri Simmel 
álláspontját a témában 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
4.2. A társadalom mint 

szerepek (nem pedig 
emberek) szerveződése 

 Példák összevetése Simmel 
elvével. Vita 

 Ismeri Simmel 
álláspontját és példát tud 
mondani rá  

 Kreatívan tud 
hozzászólni a témáról 
folyó filozófiai 
diskurzushoz 
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Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 
 
1. Ismerje a legfontosabb politikaelméleteket az 1789-es francia forradalomtól a 19. század végéig terjedő 

időszakból: a korszak liberális, konzervatív, szocialista, elitista, nacionalista, rasszista, anarchista és 
feminista hangadóinak témába vágó nézeteit. 

2. Ismerje a legfontosabb jogelméleteket az 1789-es francia forradalomtól a 19. század végéig terjedő 
időszakból: a történeti jogi iskolát, a szociológiai jogfelfogást és a jogpozitivizmust, azon belül is kivált az 
általános jogtant. 

3. Ismerje a legfontosabb szociológiai elméleteket az 1789-es francia forradalomtól a 19. század végéig terjedő 
időszakból: Comte, Spencer, Durkheim és Simmel témába vágó nézeteit. 

4. Ismerje a tárgyalt elméleteknek a felvilágosodáshoz való viszonyát. 
5. Ismerje a szabadságról, az egyenlőségről, a demokráciáról, a diktatúráról, a tradíciókról, a forradalmiságról, 

a szabad piacról, a magántulajdonról, a patriotizmusról és a kozmopolitizmusról, a nemzetről, az 
individualizmusról, az államról, az emberi fajokról, az uralmi viszonyokról, az erőszakról és az 
erőszakmentességről, valamint a nemek viszonyáról vallott legfontosabb nézeteket a tárgyalt időszakból. 

6. Ismerje a jog történetiségére, társadalmi beágyazottságára, a jogtudomány és a jogpolitika feladataira 
vonatkozó legfontosabb elméleteket. 

7. Ismerje a szociológia pozitivista, biologizáló, kollektivista, és szerepelméleti megközelítéseit, ezek 
elképzeléseit a társadalom alapelemeiről, struktúráiról, törvényeiről és a szociológiának a 
természettudományokhoz való viszonyáról. 

8. Ismerjen olyan fogalmakat, mint „liberalizmus”, „konzervativizmus”, „szocializmus” stb. 
9. Legyen képes példát hozni a tárgyalt problémára, és a felsorolt példákat elemezni a tárgyalt elméletek 

alapján. 
10. Legyen képes kreatívan hozzászólni a társadalomfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
11. Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
12. Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
13. Legyen képes társadalomfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont szerint. 
14. Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
15. Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
16. Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
17. Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
18. Legyen képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
19. Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
20. Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
21. Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
22. Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket társadalomfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
23. Alakítson ki önálló álláspontot egyes társadalomfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
24. Legyen képes megbírálni társadalomfilozófiai álláspontokat. 
25. Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
26. Alkosson szabályos esszét megadott társadalomfilozófiai témára. 
27. Alkosson szabályos szócikket megadott társadalomfilozófiai témára. 
28. Alkosson szabályos recenziót. 
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Tárgyi feltételek 

 Video 
 Magnó 
 A témakört képviselő könyv- és folyóiratállomány 
 Számítógép Internettel 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Kovácsné Bede Ágnes – Kovács István: Társadalomismeret I. Állampolgári ismeretek. Tk. CI–0001 
 Kovácsné Bede Ágnes – Kovács István: Társadalomismeret I. Állampolgári ismeretek. Mf. CI–0005 
 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? (Bevezetés a politika világába). OR–0002 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tapasztalatok összegyűjtése, 
felidézése és megbeszélése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Tapasztalatok megbeszélése 
 Tudatosítás szituációs és 

szerepjátékokkal, és elemzésük 
 Kiscsoportos kommunikáció 
 Viselkedés elemzése, 

vélemények ütköztetése 
 Konfliktus-megoldási módok 

kipróbálása, vélemények 
felszínre hozása és ütköztetése, 
megbeszélése és elemzése 
 Könyvtári kutatás, referálás, 

bibliográfia készítése 
 Vizuális megjelenítés 
 Sajtófigyelés 
 Tanulói előadás, kiállítások 

 

 Vitákban való kompetens 
részvétel 
 Feladatlapok 
 Felelés szóban 
 Vizsga 
 Röpdolgozat 

 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk) 
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal, 
 Az összefüggések alkalmazása 
 Lásd még:  

Megjegyzések az értékeléshez 

 
Megjegyzések az értékeléshez 

A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 
teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a „sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a faladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
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GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK 
 

9–10. évfolyam 
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A Gazdálkodási ismeretek kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
gimnázium 9–10. évfolyama számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettantervhez 
tartozó taneszközöket használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és 
értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Gazdálkodási ismeretek kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 

Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 1 1 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Gazdálkodási ismeretek kerettanterve a NAT Ember és társadalom műveltségi területére terjed ki. A 
kerettanterv a Gazdálkodási ismeretek műveltségi részterület követelményeinek Munka, gazdaság, alkotás 
témájára vonatkozó követelményeknek teljes mértékben megfelel. 
A Gazdálkodási ismeretek kerettanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a 
Környezeti nevelés és az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra követelményeinek teljesítését teszi 
lehetővé. Ezen kívül segíti a Hon és népismeret, továbbá a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
követelményeinek teljesítését. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Gazdálkodási ismeretek kerettanterv – illeszkedve Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Gazdálkodási ismeretek kerettantervet a tanulásra nyitott, a gazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi 
szintű diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. A kerettanterv különösebb tér- és 
időszervezést nem igényel. A kerettantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. 
Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges eszközöket. 
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A Gazdálkodási ismeretek tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
 
A tantárgy tanulása révén a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése a fő cél, különösen annak megmutatása, 
hogy piacgazdasági világunkban nem csak az alkalmazotti létforma a lehetséges életstratégia, hanem a 
vállalkozói lét is. Nagy hangsúly helyeződik a tanulók makroszemléletének megalapozására, érzékennyé 
tételükre a társadalmi-szociális kérdések iránt.  
A képességfejlesztési és ismeretszerzési célokat öt nagy témakör tananyaga, feladatai, sokrétű 
tevékenységrendszere realizálja. Megismerkednek a vállalkozások világával, a vállalkozások alapítását és 
folyamatos működtetését eredményező tevékenységekkel. Megtanulják kritikusan szemlélni saját vállalkozási 
ötleteiket. Áttekintik a gazdasági élet főszereplőit, megismerkednek az alapvető makrogazdasági 
összefüggésekkel, valamint a legfontosabb makrogazdasági problémákkal és ezek kezelési lehetőségeivel. 
Nemzetközi gazdasági és integrációs kérdések áttekintése után korunk fő kérdéseiről vitatkozhatnak majd. 
Mindeközben fejlődik a tanulók kritikai gondolkodása, megalapozást nyer nyitottságuk és érdeklődésük a 
gazdaságpolitika kérdései iránt. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 

1 1 

 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Cím 
9–10. Demeter A. et. al: Gazdálkodási ismeretek. 9–10. 

Demeter A. et. al: Gazdálkodási ismeretek. Tantárgyi útmutató. 9–10. 
Szénási Lászlóné: Piacgazdasági fogalomtár.   SY–0002 

 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 

☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9–10. évfolyam 

 
A Gazdálkodási ismeretek tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
A 9–10. évfolyamon a gazdálkodási ismeretek tanulásának alapvető célja az, hogy a tanulóknak a munka, a 
jövedelemszerzés világában való sikerességhez szükséges kulcskompetenciáik, valamint az egyéni életvezetés 
kiegyensúlyozottságát lehetővé tevő kompetenciáik fejlődjenek. Különösen nagy hangsúly helyeződik annak 
megmutatására, hogy piacgazdasági világunkban nem csak alkalmazottként, hanem vállalkozóként is 
megalapozható az egyéni egzisztencia.  
A tanulók életkori sajátosságai, fejlettebb kognitív képességei lehetővé teszik, hogy a mikro-szemléletből 
kilépve, makrogazdasági összefüggések is megismerhetőkké váljanak. Az eddigi tanulmányokra és iskolán 
kívüli forrásokból származó tapasztalataikra alapozva korunk folyamatai, kihívásai is elemezhetőkké válnak már.  
 
A gazdálkodási ismeretek tantárgy keretében a 9–10. évfolyamon a kiemelt fejlesztési területek mindegyike 
erősíthető: 
 – lehetővé válik a tanulók énképének, önismeretének fejlesztése (különösen jó alkalom erre az a 
foglalkozás, melynek keretében a tanulók azt vizsgálják, milyen mértékben rendelkeznek a sikeres vállalkozás-
menedzseléshez szükséges személyiségjegyekkel); 
 – a honismeret erősítéséhez járul hozzá a magyar gazdaság helyzetének, perspektíváinak áttekintése; 
 – az európai integráció kérdései a tananyagban tételesen is előkerülnek, ez az európai 
azonosságtudatot erősítheti; 
 – megvalósul a környezettudatos magatartásra nevelés (a Földünket fenyegető veszélyek elemzése, 
a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatása segítheti elő ezt); 
 – a tanulók információs és kommunikációs kultúrájának fejlesztését az alkalmazott munkaformák, 
tevékenységek segítik elő; 
 – a tanulási módszerek fejlesztése itt új elemmel gazdagodik: a tanulók képesé válnak statisztikai 
adatsorok, grafikonok szakszerű elemzésére, az abszolút adatok és a változást jelző indexek értelmezésére, és 
fejlődik kalibráló, nagyságrendeket megsaccoló képességük; 
 – a testi és lelki egészség fontosságának tudatosítását a humán tőke fogalmának értelmezésével, és 
nemzetgazdasági jelentőségének bemutatásával erősíti a tananyag; 
 – a vállalkozói létforma, mint választható életstratégia megmutatásával, továbbá a gazdasági, 
gazdaságpolitikai híranyagok értelmezési képességének kialakításával a felnőtt lét szerepeire való felkészülést 
is hatékonyan segítheti a kerettanterv tanulása.  
 
Fontos képzési-oktatási cél a vállalkozások alapvető jellegzetességeinek megismertetése. Emellett lehetőség 
nyílik a tanulók makro-ökonómiai szemléletének magalapozására is. A gazdálkodási ismeretek tanulása révén 
képessé válhatnak a tanulók a közgazdaságtudomány absztrakciós módszereinek, modelljeinek átlátására, 
a modern kormányzat gazdasági feladatainak értelmezésére, az állami költségvetés összetevőinek, működésének 
megértésére. Felfigyelhetnek az állam történelmileg változó gazdasági szerepvállalására. A tanulók 
megismerhetik a nemzetközi munkamegosztás főbb előnyeit, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fontosabb 
színtereit. A nemzetközi gazdasági integráció tanulmányozása kapcsán megismerhetik az Európai Unió 
keretében megvalósuló gazdasági együttműködést, ennek színtereit és szabályozó intézményeit. Elemezhetik 
az unióhoz csatlakozó magyar gazdaság jelenlegi helyzetét és perspektíváit. Felismerhetik saját, személyes 
kitáguló lehetőségeiket. Bepillantást nyerhetnek az új világgazdasági jelenségek világába, a világgazdaság 
globális problémáiba, és a kezelésükre hivatott intézmények működésébe. A tananyagban előforduló 
elmélettörténeti utalások révén megismerkedhetnek néhány kiemelkedő közgazdász életútjával, 
tevékenységével, alkotásának tudománytörténeti jelentőségével. 
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A tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott tevékenységek az ismeretszerzés, a kritikai gondolkodás és a 
kommunikációs képesség fejlesztésének igen jó lehetőségét nyújtják. A tanulók a már korábban is rendszeresen 
használt források mellett ismereteket szereznek statisztikai táblázatokból, grafikonokból; friss, naprakész 
információkat érhetnek el az interneten. Találkozhatnak meghívott előadókkal, de ők maguk is készülnek 
kiselőadásokra, prezentációkra. Gazdasági problémák (munkanélküliség, szegénység) komplex vizsgálata során 
fejlődik elemzőkészségük, lényeglátásuk, problémaérzékenységük. A beszélgetések és viták kapcsán fejlődik 
előadásmódjuk és argumentációs képességük. Fejlődő absztrakt gondolkodásuk alapján képessé válnak bonyolult 
gazdasági összefüggések átlátható, modellszerű ábrázolására is. Megismerik, és tájékozódási pontként használják 
majd a gazdaságtörténet néhány fontosabb évszámát. Jártasságot szereznek a napisajtó híranyagainak 
elemzésében.  
 

 

 
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

 TEVÉKENYSÉG   
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VÁLLALKOZÁS 

ALAPVETŐ 
JELLEGZETESSÉGEI 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLLALKOZÁS ALAPVETŐ 
JELLEGZETESSÉGEIRŐL 

    

        
1. A vállalkozásba történő 

befektetés sajátosságai 
 A vállalkozásba történő 

befektetés sajátosságainak 
számbavétele, a vállalkozás –mint 
gazdasági szereplő jellemzése  

    

        
1.1. A megtakarítások 

hasznosítási lehetőségei 
 Ismétlés, rendszerezés: a 

megtakarítások hasznosítási 
lehetőségeinek áttekintése az 
előző évfolyamon tanultak 
felidézésével és tapasztalatok 
alapján 

 Fel tudja sorolni a 
megtakarítások egy-két 
hasznosítási lehetőségét. 

 Meg tudja nevezni és 
értékelni tudja a 
megtakarítások tanult 
hasznosítási lehetőségeit 
a hozam, a biztonság és 
az ésszerűség 
szempontjából. 

        
1.2. A vállalkozásba való 

befektetést ösztönző 
tényezők (önállóság igénye, 
meggazdagodás vágya, 
munkanélküliség, 
munkanélküliségtől való 
félelem stb.) 

 Információgyűjtés:  családi, 
ismeretségi körben arról, hogy 
miért érdemes vállalkozásba 
pénzt befektetetni,  
Beszélgetés: a  vállalkozásba való 
befektetést ösztönző tényezők 
sokfélesége, jellemzése 

 Meg tud nevezni 
legalább két olyan 
tényezőt, amely 
vállalkozásba történő 
befektetésre ösztönzi az 
embereket 

 Fel tudja sorolni  és 
képes jellemezni a 
vállalkozásba való 
befektetés ösztönző 
tényezőit 

        
1.3. A vállalkozás –mint 

gazdasági szereplő 
jellemzése 

 Beszélgetés, logikai rendezés: 
milyen tényezőket mérlegel a 
háztartás, amikor úgy dönt, hogy 
a megtakarított pénzét 
vállalkozásba fekteti? 
Összehasonlító elemzés: a 
háztartás és a vállalkozás 
gazdálkodásának közös és eltérő 
vonásai. 

 Ismerje a vállalkozási 
döntés  alapvető 
mérlegelési 
szempontjait. 
 
Meg tudja nevezni a 
vállalkozás fő jellemzőit 

 Ismerje és logikailag 
rendezze a vállalkozási 
döntés  alapvető 
mérlegelési 
szempontjait. 
 
A vállalkozás fő 
jellemzőinek  
ismeretében  képes 
legyen a vállalkozást 
definiálni 

        
1.4. A vállalkozások formái  Példák kapcsán a különböző 

vállalkozási formák (egyéni 
vállalkozás. Bt., Kkt., Kft, Rt.,) 
sajátosságainak megismerése, a 
korlátlan és a korlátolt felelősség 
megkülönböztetése. 
 

 Tudja felsorolni, és 
legalább két szempont 
szerint (méret-nagyság,  
felelősség) rendszerezni  
a megismert vállalkozási 
formákat 

 Képes legyen a 
vállalkozások 
osztályozására több 
szempont szerint, tudja 
az egyéni, és a 
megismert társas 
vállalkozási formák 
jellemzőit összehasonlító 
jelleggel bemutatni. 
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2. A vállalkozó tulajdonságai 

és a vállalkozáshoz 
szükséges ismeretek 

 A vállalkozó tulajdonságainak és 
a vállalkozáshoz szükséges 
ismeretek összegyűjtése 

    

        
2.1.    
 

A vállalkozó tulajdonságai 
 

Szemelvények feldolgozása 
alapján a vállalkozó 
tulajdonságainak összegyűjtése; 
önismereti teszt kitöltése; 
a vállalkozói képességek 
kiemelése; a jellemző 
tulajdonságok csoportosítása a 
fejleszthetőség szempontjából; 
beszélgetés keretében annak 
tisztázása, hogy lehet-e bárkiből a 
tulajdonságai, képességei alapján 
vállalkozó 

 
Fel tudja sorolni a 
vállalkozó egy-két 
jellemző tulajdonságát. 

 
A tanultak alapján le 
tudja írni egy vállalkozó 
alapvető képességeit, 
jellemző tulajdonságait. 

        
2.2. A vállalkozói ismeretek 

főbb területei 
 Beszélgetés során a vállalkozói 

ismeretek főbb területeinek 
számbavétele; 
vita arról, hogy "mindentudónak" 
kell-e lennie egy vállalkozónak 

 Fel tudja sorolni a 
vállalkozói ismeretek 
főbb területeit. 

 Ismeri  és ismertetni 
tudja a vállalkozói 
ismeretek főbb témáit. 

        
3. Egy (kis)vállalkozás 

alapításának feltételei  
 Vállalkozási alapismeretek 

tanulása. Esettanulmány 
feldolgozása. 

    

        
3.1. A sikeres vállalkozás alapja: 

a jó ötlet; 
 

 Példák kapcsán a jó ötlet 
jelentőségének tisztázása; 
ötletforrások felkutatása; 
az ötletgyűjtés főbb 
módszereinek megtanulása; 
néhány ismertebb módszer  
(pl. ötletbörze)  kipróbálása, 
az ötletek elemzése, értékelése 

 Össze tud gyűjteni két-
három vállalkozói ötletet  

 Össze tud gyűjteni két-
három vállalkozói 
ötletet, és néhány 
szempontból  értékelni 
képes  azokat a 
megvalósíthatóság és a 
fogyasztói igények 
szempontjából. 

        
3.2. Az üzleti terv jelentősége, 

fő részei, tartalma 
 Beszélgetés: mi az üzleti terv 

szerepe? Kinek a számára készül? 
Ki készíti? 
A vállalkozások környezetét és 
kapcsolatrendszerét bemutató 
sematikus ábra elemzése: 

– A szűkebb és tágabb 
környezet (mikro- és 
makro-környezet) 
elemeinek, 
kapcsolatrendszerének 
feltárása,  

– Az egyes tényezők 
kedvező, 
kedvezőtlenhatásai 

A GYELV elemzés lényegének 
bemutatása, kipróbálása  
Üzleti terv vázlatok bemutatása, 
lényeges részeinek kiemelése (a 
marketing, és a pénzügyi 
kalkulációk fontossága) 

 Tudja, hogy mi az üzleti 
terv  szerepe, és a fő 
részei. 
 
Felsorolásszerűen 
ismerje a vállalkozás 
mikro- és makro-
környezetiének elemeit.  
 
 

 Tudja, hogy mi az üzleti 
terv  szerepe, és a fő 
részeinek logikai rendje, 
kapcsolódása. 
 
Képes legyen a 
vállalkozás és a 
környezete 
kapcsolatrendszerét 
feltárni. 
 
Ismerje  a GYELV 
elemzés lényegét, és 
alkalmazási területeit, 
képes legyen adott 
szituációk kapcsán a 
kipróbálására. 
 

        
3.3. A vállalkozás céljainak és 

erőforrásainak kapcsolata  
 

 A célok és erőforrások 
kapcsolatrendszerét bemutató 
sematikus ábra elemzése és vita:  
a célhoz kell rendelni az 
erőforrásokat, vagy az 
erőforrásokhoz a célokat? 
Hogyan tud  egy vállalkozás 
hosszú távon is nyereséget elérni? 
 
Példák összegyűjtése arról, hogy 
meghatározott kibocsátáshoz, 
milyen  erőforrások szükségesek, 
hogyan megy végbe az átalakítás 
folyamata? 

 Ismerje a vállalkozások 
céljainak 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
főbb csoportjait.  

 Ismerje és példákkal 
mutassa be a 
vállalkozások céljainak 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
főbb csoportjait. 
 
Képes legyen a célok és 
az erőforrások közötti 
kapcsolatrendszer önálló 
bemutatására. 
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3.4. A vállalkozás indításához 

szükséges források 
meghatározása 

 Esettanulmány feldolgozása a 
kezdeti  tőkeszükséglet 
számbavételéről és a lehetséges 
finanszírozási forrásokról 

 Ismerje a befektetett 
eszköz és a forgóeszköz 
kategóriákat, eltérő 
szerepüket. 

 Ismerje és saját 
szavaival definiálja a 
befektetett eszköz és a 
forgóeszköz 
kategóriákat, példákkal 
igazolja eltérő 
szerepüket. 
Tudja a vállalkozáshoz 
szükséges források 
kiszámításának módját, 
és ismerje a lehetséges 
finanszírozási 
forrásokat. 

        
4. Üzleti számítások 

(Az eredmény 
meghatározása, fedezeti 
pont kiszámítása, a 
jövedelmezőség 
számbavétele,) 

 Esettanulmány feldolgozásán 
keresztül az alapvető üzleti 
számítások  módjának 
megismerése.  

    

        
4.1. A vállalkozás eredménye, az 

eredményt befolyásoló 
tényezők  

 Konkrét példák alapulvételével az 
árbevétel,  és a költségek 
értelmezése, csoportosításuk 
módjainak áttekintése, az 
eredmény (nyereség, veszteség) 
értelmezése, kapcsolatrendszerük 
ábrázolása 
Beszélgetés a nyereségnövelés és 
veszteség csökkentés módjairól.. 
Esettanulmány feldolgozása: az 
eredmény kiszámítása  
 

 Ismerje az árbevétel, 
költség, eredmény 
fogalmakat és 
kapcsolatukat. . 

 Konkrét (egyszerű) 
példák alapulvételével 
értelmezni tudja, és 
képes legyen kalkulálni 
a vállalkozás költségeit 
és árbevételét és 
eredményét  

        
4.2. Fedezeti pont elemzés  Konkrét vállalkozásokat 

példaként alapul véve, 
beszélgetés arról, hogyan alakul 
kedvezőtlen piaci helyzetben  

– az árbevétel,  
– hogyan változnak a 

költségek 
– mindenfajta költség 

csökken a termelés 
(értékesítés) csökkenése 
hatására? 

– Milyen esetben nincs a 
vállalkozásnak sem 
nyeresége, sem vesztesége?  

Költségek felsorolása,  állandó és 
a változó költségek szerinti 
csoportokba rendezése 
Esettanulmány folytatása:  
fedezeti pont (fedezeti 
mennyiség) kiszámítása.  

 Ismerje az állandó és 
változó költség 
fogalmakat, a fedezeti  
pont tartalmát, 
alapösszefüggését.  

 Ismerje az állandó és 
változó költség 
fogalmakat, képes 
legyen a vállalkozások 
jellemző költségeit 
különböző szempontok 
szerint csoportokba 
rendezni.. 
 
Ismerje a fedezeti pont 
tartalmát, 
összefüggésrendszerét és 
számításának módját és 
alkalmazási területeit. 
 

        
4.3. A befektetés 

jövedelmezősége  
 

 Beszélgetés során annak 
felidézése, mit vár a vállalkozó, 
mint befektető? Mi alapján ítéli 
meg a befektetése 
eredményességét? 
Esettanulmány folytatása:  
jövedelmezőség, megtérülési idő 
számítása  

 Ismerjen legalább két 
mutatót, mellyel a 
vállalkozásba történő 
tőkebefektetés 
megítélhető. 

 Számítani és  értelmezni 
tudja a  vállalkozásba 
történő befektetés 
alapmutatóit. 

        
4.4. A vállalkozás bevételeinek 

és kiadásainak összhangja 
 Összehasonító elemzés: 

eredmény  és pénzáramlás,  
Feladatok a költség és kiadás 
elhatárolására 

 Ismerje a felsorolt 
kategóriák tartalmát 

 Ismerje a felsorolt 
kategóriák tartalmát és 
kapcsolatrendszerét. 
Képes legyen példákkal 
illusztrálni 
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4.5. A vállalkozói siker "titkai"  

(tényezői) 
 
 

 Szemelvények feldolgozása: 
vállalkozói sikertörténetek 
gyűjtése, feldolgozása, a siker  
tényezőinek számbavétele 

 Elolvas és röviden 
ismertetni tud egy 
vállalkozói 
sikertörténetet. 

 Fel tudja sorolni a 
sikeres vállalkozás főbb 
tényezőit. Példákat tud 
mondani sikeres 
vállalkozásokra. 

        
4.6. A nonprofit szervezetek  Információk gyűjtése 

alapítványokról, és más nonprofit 
szervezetekről. 
Milyen tevékenységeket 
végeznek a nonprofit 
szervezetek? 
Milyen karitatív tevékenységeket 
végeznek- e szervezetek? Miért 
van erre szükség?  
Összehasonító elemzés: a 
vállalkozások és a nonprofit 
szervezetek között, valamint az 
állami szervezetek között 
Vita: miért működnek iskolák 
alapítványi formában is? Milyen 
előnyei és hátrányai vannak egyik 
illetve másik formának? 

 Ismerje a nonprofit 
szervezetek lényeges 
vonásait.. 

 Tudjon különbséget 
tenni a nonprofit 
szervezetek, 
vállalkozások és állami 
szerveztek között.   

        
        
5. Marketing szerepe (a 

vállalkozásban és a nem 
üzleti szférában) 

 Ismeretek tanulása a  
marketingről 

    

        
5.1. A marketing: piacra 

irányuló gondolkodás és 
cselekvés 

 a marketing jelentésének 
tisztázása 

 Ismeri a marketing 
jelentését. 

 Érti és képes értelmezni 
a marketing jelentését, 
példákkal igazolja a 
marketing 
szükségességét üzleti és 
nem üzleti szervezet 
esetében is. 

        
5.2. A vállalkozás 

marketingszemlélete 
 a vállalkozásról tanultak 

marketing szemléletű áttekintése 
 Be tud mutatni egy 

vállalkozást a 
marketingszemlélet 
figyelembevételével. 

 Be tud mutatni egy 
vállalkozást a 
marketingszemlélet 
figyelembevételével. 

        
6. Vállalkozók, vállalkozások a 

gyakorlatban 
 Találkozás vállalkozókkal, 

vállalkozási tapasztalataik 
számbavétele 

    

        
6.1. A gyakorló vállalkozó  Interjúkészítés gyakorló 

vállalkozóval:  
– a vállalkozás ötleteinek 

forrásairól; 
– a vállalkozása 

indításának, 
megszervezésének 
problémáiról; 

– sikereinek (esetleges 
sikertelenségének) 
tényezőiről 

 Példákat tud gyűjteni 
lakóhelyén gyakorló 
vállalkozók 
tevékenységére. 

 Tud  interjút készíteni 
gyakorló vállalkozóval. 
Az interjú alapján be 
tudja mutatni a 
vállalkozást társainak. 

        
6.2. A vállalkozás  A lakóhelyen sikeresnek tartott 

vállalkozások felkutatása. 
Esszéírás valós vállalkozásról 
 

 Prezentáció egy valós 
vagy elképzelt 
vállalkozásról illetve 
diákvállalkozásról 

 Prezentáció egy valós 
vagy elképzelt 
vállalkozásról illetve 
diákvállalkozásról 

        
II. A GAZDASÁGI ÉLET 

SZEREPLŐI ÉS A 
KÖZÖTTÜK LÉVŐ 
KAPCSOLATOK 

 A GAZDASÁGI ÉLET  
SZEREPLŐINEK  ÉS A 
KÖZÖTTÜK LÉVŐ 
KAPCSOLATOKNAK AZ 
ÁTTEKINTÉSE 

    

        
1. A gazdasági körfolyamat 

vizsgálata 
 Példák áttekintése és modell 

alkotása a gazdasági körfolyamat 
vizsgálatára 
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1.1. Különböző gazdasági 

szerepkörök vizsgálata  
 Példák elemzése, a gazdasági 

szereplők közötti jövedelmi 
kapcsolatok felismerése, e 
kapcsolatok kétoldalú elemzése 
(jövedelem be- és kiáramlás) 
 
 

 Tud példát mondani a 
jövedelem mozgásra 

 Képes felismerni, hogy 
ugyanaz a gazdálkodó 
alany egyidejűleg 
többféle 
jövedelemmozgás 
részese is. 
 
Képes az egyes 
jövedelemáramlásokat 
az  egyes gazdasági 
szerepekhez társítani. 

        
1.2. A  négyszereplős 

makrogazdasági modell 
 Modell-elemzés különös 

tekintettel a háztartás gazdasági 
kapcsolatára 

 Meg tudja nevezni a 
háztartás legfontosabb 
makrogazdasági 
kapcsolatait. 

 Érti, és saját szavaival 
képes bemutatni a 
makrogazdasági 
jövedelem körforgást. 

        
2. A piacok  mint a szereplők 

közötti közvetítő terepek 
 A piacoknak  mint a szereplők 

közötti közvetítő terepeknek a  
vizsgálata 

    

        
2.1. A nemzetgazdaság árupiaca 

– a tárgyi áruk 
csoportjai 
(fogyasztási 
cikkek, beruházási 
javak); 

– túltermelés, illetve  
hiány a 
gazdaságban  

 Történelmi példák gyűjtése a 
túltermelési válság eseteire, 
elemzés. 
Szemelvények elemzése: hiány 
helyzetekés ezek hatása az 
életkörülmények alakulására. 
(Kordokumentumok gyűjtése az 
50-es évek Magyarországáról) 

 Tudja csoportosítani a 
tárgyi árukat. 
 
Legyen képes értelmezni 
a túltermelés és a 
hiánygazdaság fogalmát. 

 Ismerje a konjunktúra-
ciklus szakaszait. 
Legyen képes bemutatni 
a recesszió regionális és 
egyéni szintű hatásait. 

 
2.2. A tőkepiac  mint a 

megtakarítók (befektetők) és 
vállalkozók (beruházók) 
találkozásának színtere; 
Az értékpapír-tőzsde 

 Csoportmunka: a korábban 
megismert értékpapírok 
szerepének megítélése: 

– a vállalkozások 
– a befektetők és 
– a nemzetgazdaság 

szempontjából 
Aktuális tőzsdei információk 
gyűjtése, elemzése 

 Képes példát mondani az 
értékpapír-kibocsátás 
forrásszerző szerepére. 

 Érti az értékpapírok 
szerepét a vállalkozások 
forrásszerzésének 
szempontjából is. 
Ismeri a tőzsde fogalmát 
és fajtáit. 
Képes nyomon követni a 
gazdasági sajtóból a 
tőzsdei árfolyamok 
alakulását. 

        
III.. GAZDASÁGI 

TELJESÍTMÉNY ÉS 
PROBLÉMÁK ORSZÁGOS 
SZINTEN 

 A gazdaságpolitikai célok, 
eszközök, makrogazdasági 
problémák és kezelésük, valamint 
a gazdasági teljesítmények mérési 
módjának megismerése.  

    

        
1.  Gazdaságpolitika  A gazdaságpolitika  fogalmának 

megismerése, ismeretek tanulása, 
a gazdaságpolitika alapvető 
céljairól és eszközeiről,  
gazdasági hírek értelmezése, 
szelektálása 
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1.1.  A modern állam gazdasági 

funkciói: hatékonyság, 
igazságosság, stabilitás 

 Példák kapcsán a magánjavak és 
a közjavak megkülönböztetése, 
a piaci verseny tisztességén 
őrködő régi és mai szabályok 
összevetése, 
vita a szegénység okairól, 
kezelésének szükségességéről és 
lehetséges eszközeiről, 
eset-elemzés: egy környezet-
szennyező gyár tevékenységének 
szabályozása, 
megismerkedés J.M. Keynes 
nézeteivel, 
elemzés – összehasonlítás: 
közgazdászok véleménye az 
állam gazdasági feladatairól 
különböző korokban 

 Tudja felsorolni és 
példákkal alátámasztani 
a modern kormányzat 
három legfontosabb 
gazdasági 
feladatrendszerét 
Tudja, melyik 
évszázadban élt Keynes, 
és egy-két mondattal 
össze tudja foglalni a 
nézeteinek lényegét  

 Rövid áttekintést tud 
adni az állam gazdasági 
szerep-vállalásárnak 
történelmi koronként 
változó terjedelméről. 
 
Tudja felsorolni és 
példákkal alátámasztani 
a modern kormányzat 
legfontosabb gazdasági 
feladatrendszerét, 
ismerje és értse a 
kapcsolódó fogalmakat, 
összefüggéseket. 
 
Be tudja mutatni az 
állam és a civil 
szervezetek szerepét a 
szociális feszültségek 
kezelésében 
 
Ismeri a szociális 
tevékenység alapelveit. 
 
Ismeri Keynes 
munkásságát, be tudja 
mutatni  szóban és/vagy 
ábrán javaslatának 
lényegét! 
  

        
1.2. Gazdaságpolitikai célok, 

eszközök, hatások: 
a négy alapcél: 
1. gazdasági növekedés 
2. kiterjedő 

foglalkoztatottság 
3. viszonylagos 

árstabilitás 
4. kiegyensúlyozottság 
 
Fiskális és monetáris 
eszközök 
 

 Dokumentumok elemzése a 
gazdasági célokról 
(pártprogramok, NFT, 
kormányszóvivői nyilatkozatok), 
Szituációs játék: valós, vagy 
konstruált gazdasági hírek 
kommentálása TV hírműsorban, 
a gazdaságpolitikai 
híranyagokban szereplő 
kifejezések közös értelmezése, 
Egy gazdaságpolitikai eszköz 
(pl.: jegybanki intézkedés) 
hatásmechanizmusának közös 
elemzése, 
Kísérlet a gazdaságpolitika 
fogalmi körülírására, 
Közös elemzés: a rendszerváltás 
óta eltelt időszak egy-két 
nagyobb horderejű 
gazdaságpolitikai intézkedésének 
pozitív és negatív hatásai 
 
 

 Fel tudja sorolni a 
gazdaságpolitika 
alapvető céljait. 
 
Meg tud nevezni egy-két 
konkrét eszközt, amely 
alkalmas a gazdasági 
folyamatok 
befolyásolására.  

 Fel tudja sorolni a 
gazdaságpolitika 
alapvető céljait, ki tudja 
emelni és megtudja 
indokolni, hogy ezek 
közül jelen szituációban 
melyik a leghatásosabb! 
 
Értelmezni képes a 
gazdaságpolitikai 
célokkal kapcsolatban a 
“bűvös négyszög” 
kifejezést!  
 
Fel tud idézni és saját 
szavaival be tud mutatni 
egy aktuális kormányzati 
gazdasági intézkedést, és 
azt kommentálni is 
tudja. 
 
Meg tudja különböztetni 
a fiskális és monetáris 
intézkedéseket. 
 
Fel tudja sorolni az 
elmúlt 5-8 év 
legfontosabb gazdasági 
intézkedéseit! 
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1.3.  Gazdasági fejlődés – 

szerkezetváltás. 
Primer-, szekunder- és 
tercier ágazatok 
Az infrastruktúra gazdasági 
jelentősége 
Nemzeti vagyon – humán 
tőke 
Gazdasági prognózis – 
globalizáció  

 Elemzés: a gazdasági szerkezet 
változásának általános trendje 
(adatok vizsgálata és ábra 
értelmezése), 
az aktuális magyar helyzet 
elemzése (regionális szerkezeti 
problémák a magyar gazdaságban 
(“nyugat – keleti lejtő) 
Történelmi példák keresése az 
infrastruktúra fejlődést generáló 
hatásáról 
Kiselőadás: gróf Széchenyi István 
tevékenysége a magyar gazdaság 
fejlesztéséért 
vita: a humán tőke állapota ma 
Magyarországon 
Csoportmunka: prognózis-
készítés a magyar gazdaság 
közép- és hosszút távú fejlesztési 
lehetőségeiről (hogyan érinti a 
változás a mai fiatalok 
életesélyeit?) 
 

 Tisztában van a hosszú 
távú gazdaságszerkezeti 
változások 
tendenciájával. 
 
Látja, és az okát is érti 
az északkelet-
magyarországi regionális 
problémáknak.  
 
Ismeri az infrastruktúra 
és a humán tőke 
fogalmát. 

 Képes a gazdasági 
struktúra fogalmát több 
dimenzióban értelmezni, 
és a magyar gazdaság 
helyzet-elemzésében 
alkalmazni. 
Ismeri azokat a 
gazdaságtörténeti 
tényeket, amelyek a 
magyar gazdaság 
szerkezeti változását 
hosszú távon 
befolyásolták. 
Ismeri gróf Széchenyi 
István gazdaságfejlesztő 
törekvéseit és konkrét 
gyakorlati akcióit. 
 
Az egyének kialakult 
képesség-potenciálját és  
az egészséget képes 
gazdasági oldaláról 
közelítve a humán tőke 
részeként értelmezni. 
Képes reálisan számba 
venni a gazdasági 
fejlődésre hosszú távon 
ható legfontosabb 
nemzetközi – 
világgazdasági 
tényezőket.  

        
2.   A makrogazdasági 

problémák és kezelésük 
 Ismeretek tanulása az inflációról 

és a munkanélküliségről. Annak 
átgondolása, hogy mit tehet a 
kormányzat és mit tehet az egyén 
a negatív hatások tompításáért, 
elkerüléséért. 

    

        
2.1. Az infláció fogalma, fajtái, 

antiinflációs eszközök, 
társadalmi hatások  

 Interjú – készítés: hogyan 
értelmezi “az  utca embere” az  
inflációt? A köznapi és a szakmai 
értelmezés ütköztetése, 
Szemelvények elemzése az 1946-
os pengőinflációról 
Csoportmunka: 

– adatok és grafikonok 
elemzése a 
magyarországi infláció 
alakulásáról, 

– a javasolható 
antiinflációs 
gazdaságpolitikai 
eszközök keresése. 

Vita: kiket érint hátrányosan az 
infláció? Lehetséges-e hogy 
valamely csoport hasznot húz 
belőle? 
Kutatómunka: nézzenek utána az 
interneten annak, hogy a magyar 
gazdaság számára miért kiemelt 
fontosságú az antiinflációs célok 
teljesülése? 
Tapasztalatok gyűjtése családi, 
ismeretségi körben arról, hogy 
hogyan tud a háztartás védekezni 
az áremelkedések negatív hatásai 
ellen? 

 Saját szavaival körül 
tudja írni az infláció 
fogalmát, fel tudja 
sorolni az infláció fajtáit. 
 
Tud említeni egy-két 
antiiflációs 
gazdaságpolitikai 
eszközt! 
 
Érti, és elmagyarázni is 
képes azt: hogyan 
gerjesztenek  az inflációs 
várakozások valóságos 
inflációt! 
 
Meg tudja nevezni 
azokat a lakossági 
csoportokat, melyeket 
leghátrányosabban éri az 
infláció!  

 Ismeri az infláció 
fogalmát, fel tudja 
sorolni a fajtáit, 
történelmi példákat tud 
említeni és elemezni a 
hiperinfláció esetére. 
Tud említeni infláció – 
gerjesztő okokat, fel 
tudja sorolni a 
legfontosabb 
antiinflációs 
gazdaságpolitikai 
eszközöket. 
 
Tisztában van az infláció 
– fékező eszközök 
negatív mellékhatásaival 
is. 
 
Be tudja mutatni az 
infláció társadalmi-
gazdasági hatásait. 
 
Meg tudja különböztetni 
az áremelkedések 
inflációs és egyéb 
eseteit. 
 
Vannak ismeretei az 
infláció statisztikai 
mérési módjáról. 
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2.2. A munkanélküliség 

a munkanélküliség 
fogalmának pontosítása,  a 
munkanélküliség 

– okainak, 
– kezelési 

technikáinak, 
– magyarországi 

alakulásának 
áttekintése 

 

 Ábraelemzés: a népesség 
felosztása a foglalkoztatottság 
szempontjából. 
Adatok feldolgozása: a 
munkanélküliség időbeli 
alakulása és regionális eltérései 
(Vita a vélelmezhető okairól) 
Információk gyűjtése: 
(Forrás: Munkaügyi Központ, 
internet) 

– a foglalkoztatási 
helyzet regionális és 
helyi adatai 

– pályakezdők 
munkanélkülisége 

– a Munkaügyi Szervezet 
szolgáltatásai 

Összehasonlítás: 
munkanélküliség 
Magyarországon a 30-as években 
és az ezredfordulón 
Vita: az ifjúság mely csoportjait 
fenyegeti leginkább már a 
pályakezdéskor a 
munkanélküliség és hogyan  
kerülhető el? 
Az önmenedzselési technikák 
gyakorlása: önéletrajz és fiktív 
álláshirdetésre válaszlevél 
fogalmazása 
Szerepjáték: állás-interjú 
bemutatása önként vállalkozó 
szereplőkkel. 
Fogalom-értelmezés: “élethosszig 
tartó tanulás” (Mit jelent? Miért 
szükséges?) 

 Érti és példákkal is alá 
tudja támasztani, hogy 
nem minden munka 
nélküli munkanélküli. 
 
Képes megkülönböztetni 
az önkéntes és a 
kényszerű 
munkanélküliséget. 
 
Ismeri a 
munkanélküliségi ráta 
fogalmát és 
kiszámításának módját. 
 
Ismeri a 
munkanélküliség 
jelenlegi mértékét és tud 
mondani egy-két 
munkanélküliséget 
gerjesztő okot. 
 
Tudja, hol van a 
Munkaügyi Központ 
helyi kirendeltsége, meg 
tud nevezni egy-két 
olyan szolgáltatást, 
melyekkel a 
munkanélküliek ismételt 
álláshoz jutását segítik. 
 
Tudja, hogyan kell 
amerikai típusú 
önéletrajzot fogalmazni. 
 

 Helyesen értelmezi az 
alábbi fogalmakat: 
- munkaképes 

népesség 
- nem munkaképes 

népesség 
- inaktívak, aktívak 
- foglalkoztatottak 
- önkéntes, illetve 

kényszerű 
munkanélküliség 

Ismeri a kényszerű 
munkanélküliség 
legfontosabb okait. 
 
Ismeri a 
munkanélküliség 
alakulását 
Magyarországon a 
rendszerváltás óta, 
tisztában van a 
foglalkoztatottság 
jelenlegi területi 
eltéréseivel és ennek fő 
okaival 
 
Ismeri a legfontosabb 
passzív 
foglalkoztatáspolitikai 
eszközöket. 
 
Képes önéletrajzot és 
álláskeresési hírdetést 
írni. 
Tudja, hogyan kell 
viselkedni az 
állásinterjún. 
 
Van átgondolt életpálya 
elképzelése 

        
3. A főbb makrogazdasági 

teljesítménymutatók  
 Ismeretek tanulása az SNA 

számbavételi rendszerről: a 
statisztikai adatértelmezés 
gyakorlása, reális megítélés 
kialakítása a magyar gazdaság 
fejlettségi színvonaláról  

    

        
 A makrogazdasági 

teljesítménymutatók 
számbavételének fontossága 
Az SNA rendszer. AGDP és 
a GNI mutatók tartalma és 
korlátai. 
Statisztikai alapok: 

– naturális és 
értékmutatók, 

– abszolút adatok és 
indexek 

– folyóáras és 
változatlan áras 
számbavétel  

 Adat-elemzés: a GDP alakulása 
Magyarországon az elmúlt 8-10 
évben. 
Vita: a  teljesítményingadozások 
okairól 
“A magyar gazdaság fejlettsége” 

– becslés saját 
benyomások alapján 

– ténymegállapítás 
adatok vizsgálatával 

 
Anyaggyűjtés az internetről: a 
magyar gazdaság növekedése 
(jelenlegi szakértői értékelések) 

 Ismeri a GDP fogalmát. 
Képes reálisan megítélni 
a magyar gazdaság 
fejlettségét a környező 
országokhoz képest. 
 
Van tudomása arról, 
hogy újszerű statisztikai 
mutatók 
megkonstruálásával 
kísérleteznek 
közgazdász kutatók. 

 Ismeri a GDP és a GNI 
fogalmát, tisztában van a 
korlátokkal. 
Ismeri a magyar GDP 
aktuális abszolút adatát 
és indexét. 
 
Reálisan képes megítélni 
a magyar gazdaság 
fejlettségét és ismeri 
relatív lemaradottságunk 
okait. 

        
4. Az állam gazdálkodása, az 

állami költségvetés 
 Ismerkedés az állami 

költségvetéssel 
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4.1. Államháztartás – állami 

költségvetés 
Az állami költségvetés 
előterjesztése, elfogadása, 
módosítása, ellenőrzése. 
Az Állami  Számvevőszék 

 Összehasonlító elemzés: az 
állami és a családi költségvetés 
Dokumentumok feldolgozása: az 
állami  költségvetés 
előterjesztéséről, elfogadásáról, 
módosításáról, ellenőrzéséről 

 Tudja, hogy mi az állami 
költségvetés 

 Érti és értelmezni tudja 
az állami költségvetést. 
Össze tudja hasonlítani 
az állami költségvetést a 
családi költségvetéssel. 
Be tudja mutatni az 
állami költségvetés 
legitimációs folyamatát, 
az Állami 
Számvevőszék 
tevékenységét.   

        
4.2. Az állami költségvetés 

bevételei: az adók (egyenes 
és közvetett adó, 
jövedelemtől függő, illetve 
autonóm adó); 
az APEH 

 Elemzés dokumentumok alapján: 
az állami költségvetés 
bevételeinek a számbavétele, az 
adófajták jellemzése, 
csoportosítása; 
Információk gyűjtése az APEH 
működéséről 

 Meg tud nevezni 
legalább két állami 
költségvetési bevételt. 

 Fel tudja sorolni és 
jellemezni az állami 
költségvetés főbb 
bevételeit. Be tudja 
mutatni az APEH 
tevékenységét. 

        
4.3. Az állami költségvetés főbb 

kiadási tételei: 
állami feladatok – kiadások 
- működési költségek 

(intézményfenntartás), 
- fejlesztések, 
- szociális támogatások, 
- beruházások stb.; 
Az állami költségvetés 
egyenlege 

 Elemzés dokumentumok alapján 
az állami költségvetés főbb 
kiadási tételeinek áttekintése, 
jellemzése; 
Vita arról, hogy megengedhető-e 
a deficit 

 Meg tud nevezni 
legalább két állami 
költségvetési kiadást. 

 Fel tudja sorolni és 
jellemezni az állami 
költségvetés főbb 
kiadásait. 

        
4.4. A helyi (önkormányzati) 

költségvetés 
 A helyi (önkormányzati) 

költségvetés áttekintése; 
Információgyűjtés a helyi 
településfejlesztési 
elképzelésekről; 
Szerepjáték keretében a 
képviselőtestület meggyőzése az 
ifjúsági ház felépítéséről vagy 
felújításáról 

 Ismeri a helyi 
önkormányzat tárgyévi 
költségvetésének 
legalább két kiadási és 
bevételi tételét. 

 Ismeri a helyi 
önkormányzat tárgyévi 
költségvetésének fő 
tételeit. 

        
5. Adósságcsapda  Ismerkedés a külföldi 

eladósodással kapcsolatos 
fogalmakkal 

    

        
 Az adósságszolgálat, a 

bruttó és a nettó külföldi 
adósság fogalma, az 
adósságcsapda értelmezése 

 Adatelemzés: a magyar gazdaság 
külföldi adósságának alakulása az 
elmúlt 8-10 évben 
Vita:  

– Vállalható-e a külföldi 
adósság? 

– Mikor kerül egy ország 
adósságcsapdába? 

– Megengedhető lenne-e 
átütemezés, vagy 
fizetésképtelenség 
deklarálása?  

 Ismeri az 
adósságszolgálat 
fogalmát, képes 
értelmezni az 
adósságcsapda helyzetet. 

 Pontosan ismeri az 
adósságszolgálat, bruttó 
illetve nettó adósság 
fogalmakat. 
 
Tudja, hogyan állítható 
meg az adósságállomány 
növekedése. 
 
Van átlátása a magyar 
gazdaság elmúlt 
évtizedekben  jellemző 
adóssághelyzetének 
alakulásáról. 

        
IV. NEMZETKÖZI 

GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOK ÉS 
INTEGRÁCIÓK  

 ISMERETEK TANULÁSA A 
NEMZETKÖZI GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOKRÓL, 
INTEGRÁCIÓRÓL 

    

        
1. A nemzetközi 

munkamegosztás 
jelentősége 

 A nemzetközi munkamegosztás 
jelentőségének tisztázása 
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1.1.    
 

a nemzetközi 
munkamegosztásból 
származó főbb előnyök: 
földrajzi előnyök, 
hatékonysági előnyök, 
a tudományos-technikai 
együttműködés előnyei 

 
Példák alapján a nemzetközi 
munkamegosztásból származó 
főbb előnyök áttekintése: 
Vita arról, hogy mennyiben 
játszanak meghatározó szerepet a 
természeti, földrajzi, éghajlati 
különbségek a nemzetközi 
együttműködésben (szárazfölddel 
körülzárt országok,  
szigetországok, tranzit országok 
stb. helyzetének elemzése); 
Szemelvények feldolgozása 
alapján : a hatékonysági előnyök 
jelentőségének tisztázása (a 
komparatív előny jelentésének 
értelmezése); tudományos-
technikai együttműködés 
előnyeinek számbavétele; 
következtetések megfogalmazása 
a nemzetközi 
munkamegosztásban való 
részvétel szükségességéről 

 
Fel tud sorolni két-
három olyan gazdasági 
előnyt, amely a 
nemzetközi 
munkamegosztásból 
fakad. 

 
Ismertetni és elemezni 
tudja a nemzetközi 
munkamegosztás 
földrajzi, hatékonysági, 
tudományos-technikai 
együttműködési 
előnyeit. Ezek alapján 
indokolni képes, hogy 
miért fontos egy 
országnak  
bekapcsolódnia a 
nemzetközi 
munkamegosztásba. 

        
1.2. A nemzetközi 

együttműködés szervezetei 
 Információgyűjtés, feldolgozás:  

az ismertebb szervezetek 
összegyűjtése, nevük feljegyzése, 
szerepük értelmezése 

 Meg tud nevezni 
legalább két nemzetközi 
együttműködési 
szervezetet. 

 Ismertetni tudja a főbb 
nemzetközi 
együttműködési 
szervezeteket és azok 
legfontosabb feladatait. 

        
2. A nemzetközi kereskedelem  Ismeretek tanulása a nemzetközi 

kereskedelemről 
    

        
2.1. A külkereskedelmi politika 

két irányzata: 
a szabadkereskedelem és  
a protekcionizmus 

 A külkereskedelmi politika két 
irányzatáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; a két 
irányzat lényeges különbségeinek 
számbavétele; 
vita arról, hogy 
- milyen lenne a nemzetközi 

kereskedelem vámok 
nélkül? 

- elképzelhető-e bármikor is 
vámoktól  és egyéb 
korlátoktól mentes 
kereskedelem? 

Információgyűjtés, feldolgozás a 
GATT jelentőségéről  

 Felismeri  a 
szabadkereskedelem és 
protekcionizmus közti fő 
különbségeket. 

 Pontos leírást tud adni a 
külkereskedelmi politika 
két irányzatáról: a 
szabadkereskedelemről 
és a protekcionizmusról. 
Tudja, hogy mi a GATT 
szerepe. 

        
2.2. A nemzeti piacok és a 

világpiac sajátosságai; 
a külpiacra lépés feltételei 
és következményei; 
a nemzetközi gazdasági 
környezet aktualitásai 
(a rendszerváltás utáni 
Közép- és Kelet-Európa, az 
egységesülő Nyugat-
Európa) 

 A nemzeti piacok és a világpiac 
sajátosságainak összevetése; 
annak tisztázása, hogy milyen 
feltételekkel, következményekkel 
szembesül egy külpiacra lépő 
vállalat (példák gyűjtése az eltérő 
feltételrendszerre vonatkozóan: 
egyenlőtlen erőviszonyok; eltérő 
törvények, szokások; eltérő 
fizetési eszközök; eltérő 
árarányok, adók, vámok stb.); 
A nemzetközi gazdasági 
környezet aktualitásainak  
megvitatása 

 Meg tudja  nevezni a 
nemzeti piac és a 
világpiac legalább két 
lényeges különbségét. 

 Össze tudja hasonlítani a 
nemzeti piacot a 
világpiaccal. Beszélni 
tud a nemzetközi 
gazdasági környezet 
aktualitásairól. 

        
2.3. A világpiaci verseny fő 

vonásai (éles verseny, nem 
feltétlenül árverseny, a 
főszereplők óriásvállalatok, 
nemzetközi normák 
figyelembe vétele) 

 Információgyűjtés és feldolgozás: 
a világpiaci verseny fő 
vonásainak számbavétele 

 Érti, hogy mit jelent a 
világpiaci verseny. 

 Fel tudja sorolni és 
képes értelmezni 
világpiaci verseny fő 
vonásait. 
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3. A nemzetközi pénzügyek  A nemzetközi pénzügyek elemzése     
        
3.1. A külkereskedelemből 

származó áru 
fizetőeszközei: 
- áruért – áru 

(barterügyletek); 
- az import 

ellenértékének 
kiegyenlítése 
konvertibilis valutával 

 Példák gyűjtése a napjainkban is 
létező barterügyletekre. 
Példák gyűjtése olyan valutákra, 
amelyek nemzetközi fizetési 
eszközként is szerepelhetnek 
adott régión belül  
Beszélgetés, elképzelések 
megfogalmazása arról, hogy 
megoldhatók-e a nemzetközi 
elszámolások a jövőben a 
nemzetektől független semleges 
valutákkal 
(Beszélgetés az Euró szerepéről) 

 Meg tudja nevezni  a 
külkereskedelemből 
származó áru 
fizetőeszközeit. 
Ismeri az Eurót. 

 Tudja, hogy milyen 
lehetőségek vannak az 
import ellenértékének 
kifizetésére.  
 
Indokolni tudja, hogy 
napjainkban miért van 
szükség 
barterügyletekre. 
 
Jellemezni tudja az  
Eurót. 

        
3.2. A legfontosabb nemzetközi 

pénzügyi intézmények  
(IMF, IBRD, EBRD, BIS) 
finanszírozó szerepe 

 a legfontosabb nemzetközi 
pénzügyi intézmények 
finanszírozó szerepének 
tisztázása 

 Meg tud nevezni 
legalább egy  
nemzetközi 
pénzintézményt. 

 Tisztában van a 
legfontosabb nemzetközi 
pénzügyi intézmények 
finanszírozó szerepével.  

        
4. A termelési tényezők 

nemzetközi áramlása 
 Ismeretek tanulása a termelési 

tényezők nemzetközi áramlásáról 
    

        
4.1.    
 

A nemzetközi tőkemozgás: 
a működő tőke-export 
motivációi 
(transzferköltségek 
Megtakarítása, vámfalak 
megkerülése, hatékonysági 
előnyök kihasználása, a 
fogadó országok 
erőforrásainak viszonylagos 
olcsósága stb.); 
A magyarországi működő 
tőke-befektetések 

 
Annak megvitatása, hogy nem 
képzelhető el tartós fejlődés 
nemzetközi tőkemozgások 
nélkül; 
Önálló gyűjtőmunka és 
statisztikai adatok feldolgozása 
előre meghatározott teamekben a 
magyarországi működő tőke-
befektetésekről (pl. a működő 
tőke nagyságrendje közép- és 
kelet-európai összehasonlításban; 
a működő tőke regionális 
megoszlása; a tőkebefektetések 
jellege / termelési, szolgáltatási/; 
világviszonylatban is elismert 
külföldi-magyar vegyes 
vállalatok) 

 
Példát tud mondani 
magyarországi működő 
tőke-befektetésekre. 

 
Indokolni tudja, hogy 
miért képzelhető el 
tartós fejlődés 
nemzetközi 
tőkemozgások nélkül.  
Fel tudja sorolni a 
legfontosabb 
magyarországi működő 
tőke-befektetéseket. 

        
4.2. A munkaerő nemzetközi 

áramlásának indítékai, 
szükségessége 

 A munkaerő nemzetközi áramlása 
indítékainak és szükségességének 
megvitatása (keresett-e a magyar 
munkaerő külföldön? mit jelent 
az ún. "brain-drain" 
/agyelszívás/? hogyan hat ez a 
magyar gazdaságra?) 

 Tudja, mit jelent a 
munkaerő nemzetközi 
áramlása. 

 Beszélni  tud a 
munkaerő nemzetközi 
áramlásának indítékairól 
és szükségességéről.  
Értelmezni tudja a 
"brain-drain” magyar 
gazdaságra gyakorolt 
hatásait. 

        
5. A nemzetközi gazdasági 

integrációk 
 Ismeretek tanulása a nemzetközi 

gazdasági integrációkról 
    

        
5.1.    
 

Óriásvállalatok a 
nemzetközi piacokon 
(mikro-integráció): 
a nemzetközi nagyvállalatok 
működési sajátosságai: 
- tevékenységi területük a 
Föld egésze, 
alapvető motivációjuk az 
anyaországban elérhetőhöz 
képest magasabb profit, 
- "uniformizáltság"; 
a nemzetközi nagyvállalatok 
alapvető formái: a 
transznacionális vállalat (pl. 
a NESTLÉ) és a 
multinacionális vállalat (pl. 
a ROYAL-DUTSCH 
SHELL) 

 
Példák keresése  nemzetközi 
licencszerződésekre, a 
nemzetközi franchisingre és a 
nemzetközi lízingre; 
Gyűjtött példákon  keresztül a 
nemzetközi nagyvállalatok 
alapvető formáinak értelmezése 

 
Egy-két példát tud 
mondani a nemzetközi 
nagyvállalatokra. 

 
Be tudja mutatni a 
nemzetközi 
nagyvállalatok működési 
sajátosságait, alapvető 
formáit. 
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5.2. Regionális integrációk a 

világgazdaságban (makro-
integráció); 
A makro-integrációs 
fejlődési fokozatok:  
preferenciális vámövezet 
szabadkereskedelmi övezet, 
vámunió, 
közös piac (piaci unió) 
“egyetlen piac”  
gazdasági unió, 
gazdasági és monetáris unió 
teljes integráció; 
 

 Szemelvények alapján: a makro-
integráció értelmezése (annak 
tisztázása, hogy mennyiben jelent 
mást az érintettek számára a 
makro-integráció, mint a 
nemzetközi gazdasági 
együttműködés egyéb formái); 
Kiselőadás a nyugat-európai 
integráció fejlődéstörténetéről 
Anyaggyűjtés és elemzés: az EU-
ba újonnan belépők és a korábban 
csatlakozók integrációs 
tapasztalatainak összevetése.  

 Fel tudja sorolni az EU 
jelenlegi tagjait és az 
újonnan csatlakozókat. 

 Értelmezni tudja,  hogy 
mennyiben jelent mást 
az érintettek számára a 
makro-integráció, mint a 
nemzetközi gazdasági 
együttműködés egyéb 
formái. 
Ismertetni tudja a 
makro-integráció 
fejlődési fokozatait. 
Is meri az EU 
fejlődéstörténetének 
főbb dátumait. 
Ismeri a magyar 
csatlakozási folyamat 
főbb állomásait. 

        
V. KORUNK KÉRDÉSEI 

(AZ ALTERNATÍV 
GAZDASÁGTAN 
LÉTREJÖTTE ÉS 
MONDANIVALÓJA) 
 

 AZ EZREDFORDULÓ 
ÉLETÜNK KERETEIT 
ÁTALAKÍTÓ 
FOLYAMATÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE.  
SZEMBESÍTÉS NÉHÁNY 
DILEMMÁVAL. 
ISMERETEK TANULÁSA AZ 
EMBERKÖZPONTÚ 
KÖZGAZDASÁGI 
ELMÉLETEKRŐL 

    

        
1. Új jelenségek a 

világgazdaságban az 1970-
es évek elejétől 

 Ismeretek tanulása  az  
ezredforduló táján kibontakozó 
főbb világgazdasági 
folyamatokról.  

    

        
1.1.    
 

Világgazdasági tények 
1970-től napjainkig: 
– a nemzetközi pénzügyi 

rendszer zavarai 
– olaj-“árrobbanások”  
– recessziók,  
– stagfláció, 
– adósságválság  
– rendszerváltás Közép és 

Kelet-Európában, 
– módosuló erőviszonyok 
 

 
Kordokumentumok 
tanulmányozása és elemzése 
(korabeli újságcikkek, archív 
felvételek, statisztikák) 
Kiselőadás a rendszerváltás 
lényegéről, feladatairól 
Vita a versenyképesség 
értelmezéséről 
 

 
Ismeri az 
olajárrobbanások 
időpontjait és 
következményeit. 
 
Saját szavaival képes 
összefoglalni a 89/90-es 
rendszerváltás lényegét, 
jelentőségét.  

 
Ismeri az elmúlt 25-30 
év legfontosabb 
világgazdasági 
történéseit, be tudja 
mutatni., hogy e 
történések a 
világgazdaság új 
fejlődési korszakának 
kezdetét jelzik. 
Ismeri és érti az alábbi 
közgazdasági 
fogalmakat: stagfláció, 
versenyképesség. 
 
Szakszerűen elemezni 
képes a rendszerváltás 
feladatait és jelentőségét.

        
1.2. A globalizáció jellemzői, a 

folyamat előnyei és 
hátrányai.) 

 Szemelvények elemzése: 
társadalomtudósok, 
közgazdászok véleményének  
megismerése a globalizációról.  
Tapasztalatok összegyűjtése és 
vita: a globalizáció 
megnyilvánulása  a 
mindennapokban. Tények, adatok 
elemzése az egyenlőtlenségek 
mértékéről: 
– jövedelem-egyenlőtlenségek, 
– az információhoz jutás eltérő 

lehetőségei. 

 Saját szavaival képe 
körülírni a globalizáció  
lényegét.   

 Ismeri a globalizációval 
kapcsolatos különböző 
álláspontokat. 
 
Fel tudja sorolni a 
globalizáció 
legfontosabb előnyös és 
hátrányos 
következményeit.  
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1.3. A globális világproblémák  Kiselőadások illetve videó-

anyagok megtekintése a globális 
világproblémákról. 
Vita: milyen jelenségeket  
soroljunk a világgazdasági 
problémák közé? 
Keresés az interneten: a globális 
világproblémák kezelésére 
hivatott szervezetek, értekezletek, 
intézmények 

 Meg tud nevezni 
legalább két globális 
világgazdasági 
problémát. 

 Fel tudja sorolni a 
világgazdasági 
problémák körébe 
sorolandó jelenségeket. 
 
Meg tud nevezni egy-két 
olyan intézményt, 
fórumot, amely a 
globális világproblémák 
kezelésére hivatott. 

        
1.4. Életünk kereteinek 

átalakulása: 
- számítógépes rendszerek 

– “e-kereskedelem ” 
és banki 
szolgáltatások 

– távoktatás 
– távmunka 

- a tudás felértékelődése 

 Beszélgetés az “e-gazdaság” 
megnyilvánulásairól. Terjed-e 
már Magyarországon? 
Vita: hogyan alakítja át 
mindennapjainkat a számítógép? 
Tapasztalatok, vélemények 
gyűjtése: ki, mire, hogyan 
használja a számítógépet, az 
internetet? 

 Példákat tud mondani 
arra, hogyan alakítja át 
az emberek mindennapi 
életét az informatika?o 

 Konkrét példákat tud 
említeni a számítógépes 
technika kereskedelmi, 
pénzügyi alkalmazásaira. 
Ismeri és érti a távoktatás 
módját, jelentőségét a 
felnőttképzésben. 
Ismeri a “tudás-alapú 
társadalom” fogalmát, 
képes felsorolni néhány 
kritériumát. 

        
2. Az alternatív 

közgazdaságtan 
nézetrendszere. 
Új gondolkodásmód. 

 Ismerkedés az emberközpontú 
közgazdaságtan 
nézetrendszerével.  

    

        
2.1. A gazdálkodás 

hagyományos értékeinek 
megkérdőjeleződése. 

 Szemelvények olvasása, 
feldolgozása  E. Schumacher  
műveiből. 
Beszélgetés közgazdász 
vendéggel: az ökológiai lábnyom 
fogalma, az aktuális adatok 
értelmezése. 
Vita a  hagyományos 
közgazdaságtan alapértékeiről  
(növekedési beállítottság, 
fogyasztás-centrikusság) 

 El tudja végezni a 
modern civilizáció káros 
hatásai közül legalább 
egynek az elemzését. 

 A tanultak alapján meg 
tudja indokolni, hogy 
miért kérdőjeleződnek 
meg a hagyományos 
közgazdaságtan 
alapértékei napjainkban. 

        
2..2. Az alternatív 

közgazdaságtan főbb elvei:  
– emberléptékűség, 
– harmónia a 

környezettel; 
– a gazdasági 

tevékenység 
hagyományostól 
eltérő, szélesebb körű 
értelmezése 

 Szemelvények olvasása és 
feldolgozása E. Schumacher és 
D.C. Korton műveiből. 
Csoportmunka, majd vita: 
milyennek képzelik el az ideális 
lakó- és munkakörnyezetet? 
Lista készítése: a lakóhely 
környékének tájképi, történelmi 
és kulturális értékei. 
Túraútvonal  ajánlat a környéken. 

 Fel tudja sorolni az 
alternatív 
közgazdaságtan legfőbb 
elveinek legalább 
egyikét és értelmezni 
képes azt.t. 

 Fel tudja sorolni az 
alternatív 
közgazdaságtan  főbb 
elveit. 
 
Értelmezni tudja, hogy a 
mindennapok, az egyéni 
életvezetés szintjén mit 
jelentenek ezek az elvek. 
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2.3. Életünk dilemmái: 

– jólét és jól-lét 
– család és hivatás 
– magáncélok és 

közérdek 
 

 Adatok elemzése a munkaidő és a 
szabadidő alakulásáról a mai 
fejlett országokban. 
Vita a valódi jólét anyagi – 
gazdasági és más jellegű 
összetevőiről. 
Szituációs feladatok: 
– saját élethelyzete 20 év 

múlva, reálisan megítélve 
– saját élethelyzete 20 év múlva 

milliomoskét. 
Egyéni karrierterv felvázolása 
(saját személyére vonatkoztatott 
GYELV – elemzés) 
Vita: az etikus viselkedés 
értelméről  és “hasznáról”. Lehet-
e a munka  boldogság-forrás? 
Összehasonlítás: életmód-minták 
különböző társadalmi rétegekben 
régen és ma. 
Szituációs feladat. Hogyan 
reagálnának 

– távoli rokon anyagi krízis-
helyzete esetén, 

– koldus kéregetésekor, 
– télen a parkban fázós 

hajléktalanra bukkanva, 
– árvízi katasztrófa esetén, 
– beteg gyermek megsegítésére 

rendezett gyűjtéskor 
– városi park létesítők 

adomány-kérése esetén? 

 Képes a jólét 
fogalmának komplex 
értelmezésére. 
 
 
 
Ismeri az externális 
hatás fogalmát és tud 
példát mondani a 
kezelésére. 

 Képes a GYELV 
módszert egyéni 
élethelyzetének 
elemzésében alkalmazni, 
s erre reáis  karriertervet 
építeni. 
 
Ismeri az alábbi 
fogalmakat, érzékeli 
összefüggéseiket és 
különbségeiket: 
– életszínvonal, 
– életmód, 
– jómód, 
– jólét, 
– önmegvalósítás, 
– “teljes élet” 
 
Érvekkel és példákkal 
alá tudja támasztani az  
etikai  magatartás 
gazdasági 
hasznosságáról szóló 
tételt.  

        
 
 
 

Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyamon 
 

a) A tanulók áttekintéssel rendelkeznek a vállalkozás-alapítás feltételeiről. 
b) Képesek különböző vállalkozási ötletek realitását vizsgálni. 
c) Kialakul érdeklődésük a gazdaságpolitikai kérdések iránt; ismernek gazdasági folyóiratokat, valamint 

friss gazdasági híranyagokat közlő internetes portálokat. 
d) A tanulók ismerik a magyar gazdaság fő erősségeit és gyengeségeit; így képesek felismerni a durván 

demagóg gazdaságpolitikai szólamokat. 
e) Ismernek olyan – saját majdani felnőtt életüket is befolyásoló – lehetőségeket, melyek az Európai 

Unióhoz történő integrálódásunk során nyílnak meg. 
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Személyi feltételek 

 Bármely pedagógus és a gazdasági felsőoktatásban szerzett képesítés  

Tárgyi feltételek 

 Televízió 
 Videomagnó, videofilmek 
 Írásvetítő, vetítőállvány 
 Sötétítő függöny 
 Számítógép 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Demeter A. et. al: Gazdálkodási ismeretek. 9–10. 
 Demeter A. et. al: Gazdálkodási ismeretek. Tantárgyi útmutató. 9–10. 
 Szénási Lászlóné: Piacgazdasági fogalomtár. SY–0002 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszöveg néma értő olvasása, 
megadott szempontok szerinti 
feldolgozása (adatkeresés, 
lényegkiemelés, kérdés 
megfogalmazása stb.) 
 Ábrák elemzése, készítése 
 Táblázatok adatsorainak 

értelmezése, készítése 
 Témaspecifikus folyóiratcikkek 

jegyzetelése, adatgyűjtés 
 Definíció alkotás és értelmezés 
 Modellek magyarázata 
 Szituációs játék 
 Videofilm-megtekintés, 

értékelés 
 Internet, CD ROM keresési 

feltételek szerinti használata 
 Interjúkészítés a gazdasági, 

társadalmi környezetben 
 Egy szabadon választott téma 

komplex feldolgozása és 
bemutatása (kiselőadás, tabló, 
írásbeli beszámoló) 
 Terminus technikusok szótár 

segítségével történő 
magyarázata 
 Statisztikai elemzések végzése 
 Intézmények meglátogatása 
 Szakértők, előadók meghívása 

 Eredmények kiszámításának 
levezetése 
 Alkotások kiállítása 
 Rövid szóbeli értékelés 

megtartása egy adott témában 
 A tanuló által végzett 

vizsgálatok módszereinek és 
eredményeinek kiértékelése 
 Munkalapok, tesztek 

megoldása, diagnosztikus mérés
 Szituációs játékban való 

részvétel sikeressége 
 Szóbeli felelet  
 Egyéni és csoportos 

megbeszélés 
 Játékos vetélkedő 
 Gyűjtőmunka feldolgozása 

tablón vagy dossziéban, 
albumban adott határidőre 

 Tanulói értékelés (elemző 
önértékelés, diáktárs elemzése) 
 Tanári értékelés (formatív és 

szummatív) 
 Zsűrizés (alkotások esetén) 
 Külső szakértő bevonása 
 Gyűjtőmunka, tabló, fényképek, 

adatok feldolgozásának 
elemzése és értékelése 
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Az Önismeret kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 9–
10. évfolyama számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes 
kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
Az Önismeret kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti 

óraszám 
1  1  

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
Az Önismeret kerettanterv a NAT Ember és társadalom (társadalmi, állampolgári ismeretek, emberismeret), 
Ember és természet (természetismeret, biológia-egészségtan) és Életvitel és gyakorlati ismeretek: technika 
(egészségtan), háztartástan (a család egészsége, élet a családban, családi szabadidő), pályaorientáció műveltségi 
területekre terjed ki. A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv Embertan kerettantervével együtt teljes 
egészében lefedi az Emberismeret műveltségi részterületét, valamint minden műveltségi területből lefedi az 
emberrel, mint biológiai és társadalmi lénnyel kapcsolatos ismereteket, s mindezeknek az önmagunkra 
vonatkoztatását. A kerettanterv az emberi fejlődés bemutatása mellett súlyt helyez az átlagtól eltérő fejlődésű 
(retardált) és fogyatékos személyek megismertetése és a velük szemben vállalt tolerancia erősítésére. A közös 
követelmények között a Testi és lelki egészség valamennyi elemét tartalmazza. Ezen kívül segíti a Információs 
és kommunikációs kultúra, a Tanulás és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítését.  
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
Az Önismeret kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
Az Önismeret kerettanterv integrál minden, az emberről szóló ismeretet, és a tanuló aktuális fejlettségi szintjén 
értelmezi azokat. Segít abban, hogy a tanuló a megszerzett ismereteket önmagára is tudja vonatkoztatni, így a 
tanulás révén folyamatosan saját élményekkel gazdagodjon. A kerettanterv személyközpontú, mentálhigiénés 
orientációjú. Minden tanulócsoport számára ajánlott. Az Önismeret tanulása természetes kíváncsiságot igényel, 
előzetes tudást nem vár el a tanulóktól. Miközben kiemelten kívánja fejleszteni az önismereti, önérvényesítési 
képességeket, bizonyítottan jelentős hatást gyakorol a tanulók szociális képességeinek (személypercepció, 
szociabilitás, empátia stb.) fejlődésére. Fokozza a tanulók reflektivitását, tudatosabbá és hatékonyabbá teszi 
emberi kapcsolataikat, életvezetésüket. 
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A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Önismeretet bármilyen szakos egyetemi szintű tanári diplomával rendelkező pedagógus taníthatja, de 
különösen kedvező, ha esetleg pszichopedagógusi, gyógypedagógusi, szociológusi, pszichológusi, embertani 
felkészültséggel rendelkezik. Akiknek önismereti igénye, érzékenysége, empátiája az átlagosnál magasabb 
színvonalú, és a tanulókkal való kapcsolata jó, az Önismeret tanulásának segítésében biztos eredményeket érhet 
el. Térszervezést annyiban igényel a kerettanterv, hogy a beszélgetések során célszerű, ha kiscsoportos 
kommunikációs formát választ a pedagógus. A tanulócsoport bontása lehetséges, esetleg nemenként, de 
kizárólag akkor, ha a tanulók ezt kérik, igénylik. 
 

 Az Önismeret kerettanterve – mint a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv részéter – kiterjed a szellemi 
termékekre vonatkozó termékvédelem. Az Önismeret kerettantervet, valamint a kerettantervhez kimunkált 
pedagógiai segédleteket, taneszközöket megilleti a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv védjegyének 
használata. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a védjeggyel ellátott dokumentumok mindennemű sokszorosítása, 
szövegrészeinek hivatkozás nélküli átvétele tilos 
 

 Az Önismeret kerettanterv kidolgozója: dr. Vágó Irén pszichológus, az Országos Közoktatási Intézet 
tudományos munkatársa 
 

 A kerettantervet felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek az Értékközvetítő és 
képességfejlesztő program bázishelyétől: Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
Országos Központja – ÉKP Központ – 8500 Pápa, Jókai u. 37. 
 

 A kerettanterv ajánlói: ♦ Kamarás István vallásszociológus, a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar 
Pedagógiai Kutatóintézetének docense ♦ Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának Pedagógiai Kutatóintézete ♦ 
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet ♦ Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület. 
 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Az Önismeret tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
Az Önismeret kerettanterv betekintést ad az ember pszichés sajátosságaiba, az embernek önmagával, társaival, 
a társadalommal, a természettel és a szellemi szférával való bonyolult viszonyába. Az önismeret keretében a 
tanulók megismerkednek külső és belső tulajdonságaikkal, aktuális személyiségükkel, szűkebb és tágabb 
kapcsolatrendszerük jellemzőivel. Az önismeret – szemben a világegyetemmel, a távoli tájakkal és korokkal, az 
idegen nyelvekkel és kultúrákkal, az általános törvényszerűségekkel való ismerkedést lehetővé tevő, a külvilág 
felé orientáló tantárgyakkal – a befelé, az ember felé forduló tudás megszerzését segíti, a tanulók sajátos 
egyediségének, közvetlen környezetüknek és a kettő közötti interakciónak az eljátszásával, megtapasztalásával, 
megbeszélésével, elemzésével, a róluk való ismeretszerzéssel. Az önismeret tanulásának célja a tanulók 
önismeretének, társismeretének, szociális helyzetfelismerő képességének erősítése, hatékony életvezetési, 
szociális problémamegoldási stratégiák, megküzdési módok kiépítése és ezáltal az alkalmazkodó és 
önérvényesítő képességeik fejlesztése. 
 
A kamaszoknál az önismeret tanulása lehetőséget biztosít a fokozott önismereti érzékenység és társismereti igény 
kielégítésére.  A folyamatos önismereti munka a tanulók többségénél segíti a pozitív énkép, a differenciált, reális 
önértékelés kialakulását, ami lehetővé teszi, hogy az ember békében éljen magával és környezetével.  Az 
önismeret tanulása növeli a tanulók pszichológiai kultúráját, alkalmassá teszi őket lelki folyamataik értékelésére 
és a tudatosabb életvezetésre. Az önismeret tanulása belső kontroll-attitűdöt eredményez, véd az elidegenedéstől, 
segítséget nyújthat krízishelyzetekben. Az önismeret tanulása tehát mindenekelőtt mentálhigiénés célokat szolgál. 
 
Az Önismeret kerettanterv a Nemzeti alapkerettanterv közös követelményeinek teljesítéséből meghatározó részt 
vállal a fiatalok egészséges életmódra nevelésével, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatra történő 
felkészítésével, valamint azzal, hogy a saját képességek, tulajdonságok, érdeklődési irányok differenciáltabb 
megismertetésével és reális önértékelés kialakításával hatékonyabbá teszi a tanulás tanulását és segíti a 
pályaorientációt. 
 
Az önismeret tanulásának konkrét céljai a 9–10. évfolyamon a következők: 
 

 Szerezzenek ismereteket a tanulók a nemi érésről, a női és a férfi nemi szervekről és azok működéséről, a 
nemi szerepszocializációról és annak zavarairól. 
 

 Váljanak képessé arra, hogy a gondosan kiválasztott, mély társas (partner) kapcsolatot tekintsék értéknek. 
Tudják elemezni a szexualitás, a szerelem, a szeretet és a házasság kapcsolatát. 
 

 Szerezzenek ismeretet az egészséges nemi életről, illetve a nemi élet problémáiról. 
 

 Ismerjék meg az életkoruknak és nemüknek megfelelő tipikus testi-lelki tulajdonságaikat, tevékenységeiket, 
képességeiket, motivációikat stb., a nemükből és a személyiségükből adódó különbségeiket, szerepszerű 
viselkedéseiket, tevékenységeiket. Alakuljon ki énidentitásuk, reális önértékelő képességük. 
 

 Ismerkedjenek meg az identitás tágabb köreivel (élőlény- és embervoltukkal, a mai kor emberének az 
emberiség fejlődéstörténetében elfoglalt helyével, azzal a kultúrkörrel, amelyben élnek), az identitás szűkebb 
köreivel (a nemzeti identitással, a lokálpatriotizmussal, a családi identitással) és a különféle szerepidentitásokkal. 
 

 Váljanak képessé egyéni sajátosságaik reális megítélésére a különböző személyiségszférákban. 
 

 Alakítsanak ki önmagukhoz és másokkal szemben helyes viszonyulásokat. 
 

 Váljanak képessé szorongásaik, kritikus életeseményeik, stressz által kiváltott érzelmeik és reakcióik helyes 
kezelésére, eredményes megküzdési stratégiák kialakítására. 
 

Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti 

óraszám 
1 1 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 
 

Az Önismeret tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Váljanak képessé a tanulók egyéni sajátosságaik reális megítélésére a különböző személyiségszférákban. 
Tudatosuljon bennük az önismeret fontossága a pályaválasztásban. Tudják önmegvalósítási, önérvényesítési 
törekvéseiket mások érdekeinek figyelembevételével módosítani, korlátozni. Alakítsanak ki önmagukkal és 
másokkal szemben helyes viszonyulásokat. 
 

  
TEMATIKUS  
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. EGYÉNI 

SAJÁTOSSÁGOK A 
KÜLÖNBÖZŐ 
SZEMÉLYISÉG- 
SZFÉRÁKBAN 

 A KÜLÖNBÖZŐ 
SZEMÉLYISÉGSZFÉRÁKBAN 
TETTEN ÉRHETŐ EGYÉNI 
SAJÁTOSSÁGOK TANULÁSA 

    

        
1. Egyéni sajátosságok a 

kognitív (értelmi) szférában: 
percepciós stílusok és 
preferenciák (represszió – 
szenzitizáció, mezőfüggőség 
– mezőfüggetlenség, 
komplexitás – preferencia); 
a tanulás (emlékezet) egyéni 
sajátosságai (a bevésés és a 
felidézés gyorsasága, 
pontossága, a nyelvi és a 
képi reprezentáció); 
a vizuális és az akusztikus 
preferencia; 
a gondolkodás egyéni 
sajátosságai (rigiditás – 
plaszticitás, intuíció –  
diszkurzió, konvergencia – 
divergencia, intelligencia és 
kreativitás) 

 Az egyéni sajátosságok, 
képességek azonosítása a kognitív 
(értelmi) szférában tapasztalatok 
megbeszélésével, szépirodalmi és 
tudományos ismeretterjesztő 
művek idevonatkozó részleteinek 
feldolgozásával; 
egyszerű képességvizsgálatok 
elvégzése; 
egyéni képességlisták 
összeállítása, a leggyengébb és a 
legfejlettebb képességek 
számbavétele 

 Ki tudja választani a 
pszichikus 
megnyilvánulások közül 
a kognitív szférába 
tartozókat. Belátja, hogy 
a pontos érzékelés és az 
intuíció, illetve a 
gondolkodás és az 
érzelem részben 
ellentétei, részben 
kiegészítői egymásnak. 
Ismeri a beszéd és a 
gondolkodás 
összefüggéseit. Be tudja 
mutatni a képesség és a 
teljesítmény közötti 
összefüggést. Számba 
tudja venni azokat a 
képességeket, amelyek 
majdani választandó 
pályája, foglalkozása 
szempontjából fontosak 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kognitív szférához 
tartozó pszichikus 
megnyilvánulásokról, a 
kognitív szférához 
tartozó képességek és 
személyiségtulajdonsá-
gok mérési 
lehetőségeiről és 
eszközeiről. Egyszerű 
kísérletet tud tervezni a 
tanulásban mutatkozó 
egyéni különbségek 
demonstrálására. A 
kísérletet el tudja 
végezni nyolc-tíz önként 
jelentkező osztálytárssal, 
és az eredményeket 
képes értékelni egyszerű 
statisztikai eljárásokkal. 
Számba tudja venni 
azokat a képességeket, 
amelyek majdan 
választandó pályája, 
foglalkozása 
szempontjából fontosak, 
és jellemezni tudja azok 
aktuális fejlettségi 
szintjét. Be tudja mutatni 
értelmi sajátosságainak 
azon jegyeit, amelyek 
leginkább segítik vagy 
leginkább gátolják 
iskolai teljesítményét és 
szociális kapcsolatait. 
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2. Egyéni sajátosságok az 

érzelmi-motivációs 
szférában: 
érzelmi stabilitás – labilitás; 
érzékenység – 
érzéketlenség; 
érzelmi gazdagság – 
sivárság; 
a temperamentum 
(kolerikus, szangvinikus, 
melankolikus, flegmatikus 
típusok); 
a teljesítménymotiváció 
(teljesítményelérés 
konformizmussal – 
eredetiséggel, 
sikerorientáltság – 
kudarckerülés) 

 Az egyéni sajátosságok 
azonosítása az érzelmi-
motivációs szférában 
tapasztalatok megbeszélésével, 
szépirodalmi és tudományos 
ismeretterjesztő művek 
idevonatkozó részleteinek 
feldolgozásával; 
a temperamentum-típusok tipikus 
reagálási módjainak eljátszása; 
az azonos helyzetre adott 
különböző reagálások elemzése 

 Ki tudja választani a 
pszichikus 
megnyilvánulások közül 
az érzelmi-motivációs 
szférába tartozókat. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
érzelmi-motivációs 
szférához tartozó 
pszichikus 
megnyilvánulásokról, az 
érzelmi-motivációs 
szférához tartozó 
személyiségtulajdonsá-
gok mérési 
lehetőségeiről és 
eszközeiről. Be tudja 
mutatni érzelmi és 
motivációs 
sajátosságainak azon 
jegyeit, amelyek 
leginkább segítik vagy 
leginkább gátolják 
iskolai teljesítményét és 
szociális kapcsolatait. 

        
II. A VISZONYULÁSOK 

EGYÉNI SAJÁTOSSÁGAI 
 A VISZONYULÁSOK EGYÉNI 

SAJÁTOSSÁGAINAK 
TANULÁSA 

    

        
1. Az önmagunkhoz való 

viszony dimenziói: 
éntudatosság (a személyes 
és a társas viszony, a 
szubjektív és az objektív 
viszonyulás); 
az énkép és az énelfogadás; 
az önértékelés (reális és 
irreális önértékelés, 
kisebbrendűségi érzés, 
beképzeltség); 
az énerő és az 
önérvényesítés; 
az önkontroll; 
az önreprezentáció 

 A pozitív és a negatív önértékelés 
elemeinek számbavétele, elemzése 
kiscsoportos kommunikációban 

 Tájékozott az 
önmagához való reális és 
pozitív viszonyról, 
tisztában van a sikeres és 
a tudatos életvezetéshez 
szükséges éntudatosság 
jelentőségével. Reális 
önértékelésre törekszik. 

 Tájékozott az 
önmagához való reális és 
pozitív viszonyról, 
tisztában van a sikeres és 
a tudatos életvezetéshez 
szükséges éntudatosság 
jelentőségével. Képes 
önreprezentációt 
készíteni egy számára 
fontos, felvételi vizsgán 
történő önbemutatáshoz. 
Törekszik a jó benyomás 
keltésére és az 
önértékelés realitásának 
megőrzésére. 

        
2. A más emberekhez való 

viszony dimenziói és 
sajátosságai: 
az érzelmi viszony 
(szimpátia – antipátia, 
vonzás – taszítás, szeretet – 
gyűlölet, szerelem – 
barátság); 
a kapcsolati hierarchiák 
(dominancia, önalávetés, 
vezetői képességek, 
kooperálás, versengés); 
a társas világhoz való 
viszony (extraverzió – 
intraverzió, filantrópizmus – 
embergyűlölet); 
a társas hatékonyságot 
befolyásoló sajátosságok 
(szociális percepció, 
szociabilitás, empátia, 
szociális aspiráció, 
jóbenyomás keltése); 
a kapcsolatkultúra 
(őszinteség – hűség, 
szolidaritás, önzetlenség, 
udvariasság, alkalmazkodó 
képesség) 

 A tanulók társakhoz való 
viszonyainak elemzése a tanult 
dimenziók mentén; a vélemények 
ütköztetése, a konfliktus 
megoldási módok kipróbálása 

 Törekszik kapcsolati  
kultúrája színvonalának 
emelésére. Megpróbálja 
megítélni, hogy milyen 
jelekből lehet 
következtetni egy-egy 
megnyilvánulás igaz 
vagy hazug, önző vagy 
önzetlen voltára. 

 Differenciáltan tudja 
értékelni  ismerős és 
idegen környezetben  
(kortársai, fiatalabb és 
idősebb gyerekek, 
felnőttek körében, 
mindennapi és 
különleges helyzetekben 
pl. vizsgaszituációban 
stb.) tetten érhető társas 
hatékonyságát. 
Törekszik kapcsolati  
kultúrája színvonalának 
emelésére. Meg tudja 
ítélni, hogy milyen 
jelekből lehet 
következtetni egy-egy 
megnyilvánulás igaz 
vagy hazug, önző vagy 
önzetlen voltára. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

Az Önismeret tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Ismerkedjenek meg a tanulók azokkal az élethelyzetekkel, amelyek az emberi szervezetet pszichológiai és 
fiziológiai értelemben megterhelve krízist okozhatnak. Legyenek tisztában azzal, hogy "a stressz az élet sava-
borsa" (Selye J.), ha azonban tartósan fennáll, az  káros lehet az egészségre. A lelki egészség megvédését segítő 
stratégiák megismerése után váljanak képessé a tanulók krízishelyzetben is hatékony konfliktusmegoldási, 
énvédő eljárások alkalmazására. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. ÉLETÜNK ÉS A STRESSZ  INFORMÁCIÓK TANULÁSA, 

TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A STRESSZRŐL 

    

        
1. Mindennapi szorongásaink: 

a felelés és a vizsgázás 
(debilizáló szorongás, 
facilitáló szorongás); 
félelem betegségtől, 
sérüléstől, haláltól; 
az egzisztenciális félelem – 
félelem a jövőtől; 
kritikus életesemények: 
agresszió áldozatává válás; 
hozzátartozó halála; 
tartós krízishelyzetek: 
a család felbomlása; 
a család színvonalának 
nagymértékű esése – 
munkanélküliség; 
saját súlyos betegség, 
rokkantság vagy 
hozzátartozó súlyos 
betegsége, rokkantsága. 

 A stressz fő okainak összegyűjtése 
tapasztalatok megbeszélésével és 
szépirodalmi, szakirodalmi 
szövegek feldolgozásával; 
a stressz a szervezet 
védekezésének fokozásában, 
energiatartalékok 
mozgósításában betöltött  
szerepének, jelentőségének 
tisztázása; 
az elhúzódó stressz káros 
hatásainak számbavétele 

 Képes az egészséget 
erősítő értékek 
felismerésére és az 
egészséget elősegítő 
magatartás elsajátítására. 
Ismeri a legtipikusabb 
krízishelyzeteket, a lelki 
egészséget veszélyeztető 
tényezőket. 

 Képes az egészséget 
erősítő értékek 
felismerésére és az 
egészséget elősegítő 
magatartás elsajátítására. 
Ismeri a legtipikusabb 
krízishelyzeteket, a lelki 
egészséget veszélyeztető 
tényezőket. Azonosítani 
tudja a szorongás jeleit 
(sápadás, remegés, 
dadogás, összegörnyedő 
testhelyzet). Ismer és 
alkalmazni tud 
nemverbális jeleket 
szorongó társai 
megnyugtatására. Képes 
összegyűjteni olyan 
eljárásokat, amelyekkel 
segítheti, 
megnyugtathatja 
átmenetileg, vagy 
tartósan krízishelyzetbe 
került társait. 

        
2. A stresszre adott reakciók: 

a szervezet erőtartalékainak 
mozgósítása; 
a stressz által kiváltott 
érzelmek, reakciók: 
a harag, az agresszió saját 
magunk ellen fordítása 
(pszichoszomatikus 
betegségek, önkárosító 
életvitel /alkoholizmus, 
dohányzás, 

 A stressz által kiváltott érzelmek 
(düh, harag, agresszió) 
számbavétele tapasztalatok 
felidézésével, illetve szépirodalmi 
és szakirodalmi szövegek 
elemzésével; 
a devianciákkal kapcsolatos 
magyarországi és nemzetközi 
statisztikák elemzése; 
a tradíciók és az aktuális 
társadalmi, gazdasági helyzet 
szerepének elemzése az 
alkoholizmus, a 

 Ismertetni tudja a 
leggyakrabban használt 
élvezeti cikkek (kávé, 
dohány, alkohol) és 
kábítószerek (LSD, 
kokain, heroin) élettani 
hatásait, a függőség 
tüneteit és 
következményeit. Képes 
elutasítani az élvezeti és 
kábítószereket. 

 Ismeretterjesztő művek, 
lexikonok 
felhasználásával 
ismertetni tudja a 
leggyakoribb 
pszichoszomatikus 
betegségeket, a 
gyakoribb 
személyiségzavarokat és 
pszichés 
megbetegedéseket. 
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 kábítószerélvezet/, lelki 

betegségek, öngyilkosság); 
a harag, agresszió mások 
ellen fordítása (viselkedési 
problémák /deviancia, 
normasértés, mások testi 
épségének, életének 
veszélyeztetése/) 

 kábítószerfogyasztás, az 
öngyilkosság, a lelki betegségek 
arányának növekedésével 
összefüggésben; 
olyan esetek elemzése, 
amelyekben a család elhúzódó 
krízishelyzete a tanulmányi 
eredmények látványos romlását, 
viselkedési zavarokat 
eredményezett 

   Elemezni képes a stressz 
által kiváltott negatív 
érzelmeket, a stresszre 
adott önkárosító 
reakciókat. Tudja 
elemezni az 
öngyilkossági 
statisztikákat életkori, 
területi, iskolai 
végzettség szerinti 
bontásban. Tudja, mi a 
teendő alkohol-, 
gyógyszer-, 
kábítószertúladagolás 
észlelése esetén. Képes 
elutasítani az élvezeti és 
kábítószereket. 

        
II. AZ EGÉSZSÉG 

MEGŐRZÉSÉT SEGÍTŐ 
MEGKÜZDÉSI 
STRATÉGIÁK 

 AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT 
SEGÍTŐ MEGKÜZDÉSI 
STRATÉGIÁK TANULÁSA 

    

        
1. Az érzelmek csillapításának 

stratégiái: 
önmérséklet -
feszültségkontroll; 
relaxáció; elhárító 
mechanizmusok; emóció-
kiürítés; lelki támasz 
keresése; 
a  problémára fókuszáló 
stratégiák. 
tervezés; helyzetátalakítás;  
konstruktivitás; tanácskérés 
a probléma megoldására 

 A  megküzdési stratégiák 
tudatosítása szerepjátékban, 
többféle megküzdési mód 
lejátszása, a lehetséges 
következmények elemzése; 
önjellemzéssel annak feltárása, 
hogy a tanulók a mindennapi 
konfliktushelyzetekben milyen 
emóció- és problémafókusú 
stratégiákat részesítenek 
előnyben 

 Ismeri az emóciófókuszú 
és a problémafókuszú 
megküzdési módokat. 
Tudja magáról, hogy 
milyenek a tipikus 
konfliktusmegoldási 
stratégiái. Törekszik 
eredményesebb 
megküzdési módok 
alkalmazására. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
emóciófókuszú és a 
problémafókuszú 
megküzdési módokról. 
Tudja magáról, hogy 
milyenek a jellegzetes 
konfliktusmegoldási 
stratégiái. Törekszik 
eredményesebb 
megküzdési módok 
alkalmazására. 

        
2. A megküzdési stratégiák 

eredményességét segítő 
tényezők: 
a megküzdési 
eredményesség 
személyiségtényezői: 
éntudatosság; optimizmus – 
remény; belső kontroll; 
lelki edzettség; 
a pszichoszociális támasz 
egyéni és szervezett formái: 
a bizalmi személy mint 
támasz (családtagok, 
barátok); 
a segítő foglalkozású 
személy mint támasz (orvos, 
lelkész, szociális munkás, 
pedagógus, pszichológus); 
önsegítő és segítő laikus és 
professzionális  szervezetek, 
egyesületek, alapítványok 

 A megküzdési stratégiák 
eredményességét segítő tényezők 
számbavétele, elemzése élmények, 
tapasztalatok felidézésével és 
szövegfeldolgozással, illetve 
lehetőség szerint a témával 
foglalkozó dokumentumfilm 
megtekintésével; 
a segítő szervezetek  ( NEVI, 
Nevelési Tanácsadó, Lelki 
Elsősegély telefonszolgálat, 
Anonim AIDS szűrés és 
tanácsadás, Rák ellen az 
Emberért – a Holnapért, 
Gyógyult Alkoholisták Klubja 
stb.) működésének, 
tevékenységének tanulmányozása 
ismeretterjesztő művek és 
propagandakiadványok olvasása, 
feldolgozása révén 

 Tudja, hogy családján 
kívül kikhez fordulhat 
saját vagy barátja 
problémáival az 
iskolában és a 
lakóhelyén. Ismeri a 
legközelebbi nevelési 
tanácsadó és 
pszichiátriai 
szakrendelés címét. 

 Tudja jellemezni 
önmagát és barátait a 
megküzdési 
eredményesség 
személyiségtényezőinek 
(éntudatosság, 
optimizmus, belső 
kontroll, lelki edzettség) 
szempontjából.  
A leggyengébb pontjaira 
önfejlesztési tervet képes 
készíteni. Ismeri a 
szenvedélybetegségektől 
való szabadulás módjait, 
az azt segítő hivatásos 
szervezetek nevét és 
elérhetőségét. 
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Tárgyi feltételek 

 Video 
 Magnó 
 A témakört képviselő könyv- és folyóiratállomány 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tapasztalatok összegyűjtse, 
felidézése és megbeszélése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Egyszerűbb 

képességvizsgálatok elvégzése 
 Tapasztalatok megbeszélése 
 Tudatosítás szituációs és 

szerepjátékokkal és ezek 
elemzése 
 Kiscsoportos kommunikáció és 

viselkedés elemzése, 
vélemények ütköztetése 
 Konfliktus-megoldási módok 

kipróbálása 

 A tanult tények, tulajdonságok, 
fogalmak és összefüggések 
bemutatása szerepjátékkal 
 Kisebb lélektani vizsgálatok 

elvégzése 
 Feladatlap 
 Röpdolgozat 
 Esszé írás 
 Vizsga 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív 

értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk) 
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben 
 A fogalmak összekapcsolásuk 

más fogalmakkal 
 Az összefüggések alkalmazása 
 Lásd még:  

       Megjegyzések az értékeléshez 
 
 

Megjegyzések az értékeléshez 

A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 
teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a „sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a faladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
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EMBERTAN 
 

9–12. évfolyam 
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Az Embertan kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 9–12. 
évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban kipróbált, a NAT-hoz igazított, részletes kerettanterv. A 
kerettanterv és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
Az Embertan tanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
Az Embertan kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert és tevékenységrendszert tartalmaz., a valóság, a kultúra, az érték 
világából kiválasztott tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók 
által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a 
tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést 
(osztályzatot) szerezzenek. Az egyes kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymásnak. Azaz 
valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, 
illetve valamennyi témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv 
teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A 
kerettanterv tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Tárgyi feltételek 
 

 Video 
 CD lejátszásra is alkalmas magnó 
 Video-kamera 
 A témakört képviselő, könyv-, folyóirat-, CD- és DVD-állomány 
 Számítókép, internet 

 
A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 

 Tanári segédkönyvek:     
Az etikatanítás gyakorlata (Szerk.: Homor Tivadar) Bp. 2003. Kronika Nova  
Embertan óravázlatok. Miskolc, 1993. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet.  
Falus Katalin−Jakab György:  Erkölcs és jog. Bp. 1999.  
Kamarás István: Emberkép – embertan (tanulmányok, esszék) Bp. 1993. Szent Gellért Kiadó.  
Kamarás István: Bevezetés az embertanban. Bp. 1996. PSZM 428. l.  
Kamarás István–Sárkány Klára: Embertan középhaladóknak. Bp. 1993. Keraban. K.  
Kuslits Katalin: Tanítható-e az ember? /Tanári segédkönyv és szöveggyűjtemény/. Bp. 1993. Dinasztia Kiadó   
Sallai Éva Szekszárdi Júlia−Jakab György: Ember- és társadalomismeret.  Bp. 1999. ÁKG 
Szűcs Ferenc: Etika. Tanári segédkönyv. Bp.  1997. Református Köznevelési és Közoktatási Intézet. 
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  Tankönyvek 

Erkölcstan szöveggyűjtemény (Szerk.: Tiszóczi Tamás és Trencsényi Borbála Bp. 2001. Krónika Nova.  
Kamarás István–Vörös Klára: Embertan I. 10-13 éveseknek. Bp., ÉKP Központ K., 1996.  
Kamarás István–Vörös Klára: Embertan II. 13-16 éveseknek. Bp. ÉKP Központ, 1996.  
Kamarás István–Vörös Klára: Embertan III. 15-18 éveseknek. Veszprém, OKTKER, 2002.  
Kamarás István: Erkölcstan a 11. évfolyam számára. Bp. 2001. Krónika Nova.  
Kéri Katalin–Ambrus Attila József: A sokoldalú ember. Szöveggyűjtemény Bp. 1996. Calibra.  
Kéri Katalin–Ambrus Attila József:  Szárnyaljon a képzeleted! Feladatgyűjtemény. Bp. 1996. Calibra.  
Lányi András – Jakab György: Erkölcstani Esetttanulmányok. Bp.1999. Alternatív Közgazdasági Gimnázium  
 
 
 

Az Embertan tanulásának céljai a 9–12. évfolyamon 
 
 
Célok 
 
A tantárgyban megjelenő emberismeret egy szintetikus embertan, amelynek alapja a KÉK 9–12. évfolyamai 
számára készült tananyag. E tantárgy legfőbb célja, hogy színtézisbe hozza mindazt, ami az emberben együtt 
van, amit az egyes embertudományok saját szempontjaik szerint vizsgálnak, ennek összes előnyével és 
hátrányával. Ebben a változatban a biológiai, lélektani, szociológiai, etikai, kultúrantropológiai, filozófiai, 
teológiai, ökológiai, politológiai és egyéb nézőpontok mellett egyenrangú megközelítésként szerepel a művészeti 
is, hiszen olyan kérdések esetében, mint a szerelem, a szabadság, a remény, a rend, a végesség jól érezhetők az 
embertudományok korlátai, s a művészet válaszait ilyenkor hitelesebbnek tarthatjuk.  
 
A Nemzeti alaptantervben megjelenő emberismeret egy szintetikus embertan, amelynek alapja a KÉK 9–12. 
évfolyamai számára készült tananyag. E tantárgy legfőbb célja, hogy színtézisbe hozza mindazt, ami az 
emberben együtt van, amit az egyes embertudományok saját szempontjaik szerint vizsgálnak, ennek összes 
előnyével és hátrányával. Ebben a változatban a biológiai, lélektani, szociológiai, etikai, kultúrantropológiai, 
filozófiai, teológiai, ökológiai, politológia, vallástudományi és egyéb nézőpontok mellett egyenrangú 
megközelítésként szerepel a művészeti is, hiszen olyan kérdések esetében, mint a szerelem, a szabadság, a 
remény, a rend, a végesség, jól érezhetők az embertudományok korlátai, s a művészet válaszait ilyenkor 
hitelesebbnek tarthatjuk.  
 
Ebben a tematikában a felsorolt nézőpontok egyenrangúak, az egyes témákban és altémákban azonban 
értelemszerűen adódhatnak dominanciák. Létrejöhetnek másfajta irányultságok és hangsúlyok a helyi 
tantervekben is. A tárgyat tanító tanár egyéni érdeklődése, felkészültsége és a diákok igényei is sajátos 
hangsúlyokat hozhatnak be. Az egyenlők között elsők lehetnek a metaszintet képviselő embertudományok. 
Ilyennek elsősorban az etika és a filozófiai antropológia tekinthető. Az emberismeret különböző helyi 
változataiban hangsúlyt kaphat az ön-, a kapcsolat- és a társadalomismeret, az ember és természeti 
környezetének viszonya, az testileg, pszichésen és szellemileg egészséges életvitel, valamint az otthonalakításra 
és a családalapításra való felkészülés is. 
 
Az erkölcstan egy ember-tanokat szintetizáló embertan részeként jóval hatásosabb lehet, mint önmagában, 
amikor is könnyen válhat moralizálássá. Ugyanez áll az önismeretre is, amely önmagában könnyen válhat 
pszihologizálássá vagy lelkizéssé, valamint a társadalomismeretre is, amely más ember-tanok társaságát 
nélkülözve könnyen beleeshet a szociologizmus, a szociologizálás vagy az átpolitizálódás bűnébe. 
 
Az embertan egyszerre lehet az általános műveltség és a világnézeti, erkölcsi, önismereti nevelés, valamint a 
kapcsolatkultúrára és közéleti szerepre nevelés fontos építőeleme, s hathatósan járulhat hozzá mind a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv, mind a Nemzeti alaptanterv célkitűzéseinek megvalósításához. Ezen 
belül is elsősorban a tanulók magasabb rendű szükségleteinek kialakulásához, tehetségük felismeréséhez, az 
értékek iránti pozitív viszonyuláshoz, a reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép és világkép 
kialakításához, a kommunikáció, az alkotás, a vállalkozás, a tolerancia, az empátia és a humánus életvezetés 
képességének erősítéséhez. 
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A) Az ember és önmaga viszonylatában a következő− értékként  és erényként is  értelmezhető − 
személyiségjegyek  fejlesztését segítheti ez a tárgy1:  
 
a) fiziológiai és pszichikus kihívások esetén eredményes alkalmazkodást biztosító szilárd szokások,  
b) az ösztönimpulzusok örömteljes, szorongásmentes kielégítésére való képesség,  
c) problémára hangoltság,  
d) a személyiség egyes alrendszereinek egymástól független működtetésének képessége,  
e) reális önismeret és önértékelés, identitás önbizalom és helyes önszeretet,  
f) jól szabályozott motívum- és önkontroll, higgadtság,  
g) kreativitás, rögtönzőkészség,  
h) következesség, rendszeresség,  
i) erős akarat, kitartás. 
 
B) Az ember társas és a társadalmi viszonylataiban:  
 
a) szociális helyzetekben eredményes alkalmazkodást biztosító szilárd szokások,  
b) a közösség normáinak bensővé tétele,  
c) kezdeményezőképesség, produktivitás,  
d) intimitásra, vagyis mély, de megválasztott társas kapcsolatra való alkalmasság,  
e) szociális érzület, a közjóval való azonosulás, szolidaritás, segítőkészség,  
f) demokratikus attitűd,  
g) a család értékeinek felismerése,  
h) felelősségtudat, kötelességtudat,  
i) udvariasság, lovagiasság, önzetlenség, szolgálat, áldozatkészség,  
j) türelmesség, készség a másság el- és befogadására, k) őszinteség, becsületesség. 
 
C) Az ember és a világ kapcsolatában:  
 
a) otthonosság az időben, honnan-hová szemlélet,  
b) életigenlés, az emberi élet megbecsülése, természetszeretet, a környezet védelme,  
c) állandó készség befogadásra és az élmények friss értékelése és érzékelése,  
d) holisztikus szemlélet, 
e) nyitottság a végtelen horizontok felé. 
 
D) Valamennyi viszonylatban:  
 
a) motívumok, viselkedés- és szerepminták változatos és differenciált készlete, ezek összhangja, 
b) sokoldalú érdeklődés és tevékenység,  
c) realitásérzék, helyes valóságészlelés, bátorság az ismeretlennel szemben,  
d) jól működő, nem félelemkondicionált, hanem az énképhez igazodó lelkiismeret,  
e) frusztrációtűrés,  
f) a konvencióktól, a divatoktól, a közcsodálat tárgyaitól, a környezeti hatásoktól való függetlenedés képessége,  
g) belső szabadság,  
 
h) etikai biztonság, lelkiismeretesség,  
i) humorérzék, jó kedély, a valóság derűs interpretációja,  
j) alázatosság, szerénység. 
 
Ha nem is értéksemleges az embertan, nem is sugall egyfajta értékrendet, ugyanakkor segítheti fontos értékek 
mérlegelve elfogadását, bensővé tételét, vagy legalább is pozitív beállítódás kialakulását. Olyan értékek ezek, 
amelyekkel kapcsolatban eléggé erős konszenzus alakult ki különböző világnézetű társadalomtudományi 
szakemberek és pedagógusok körében2: 

                                                           
1 Dőlt betűkkel a Nemzeti alaptantervben is szereplőket tüntettük fel. 
2 A Nemzeti alaptanterv munkálatai közben (még 1990-ben)  az Ember- és társadalomtudományok munkabizottság igencsak különböző 
szakképzettségű, világnézetű, értékrendű, politikai beállítottságú és mentalitású tagjai a következő értékekben állapodtak meg mint 
mindannyiuk számára elfogadhatókban: egység, szabadság, tudás, erkölcs, szeretet, élet, munka, szépség. Ez képezte érték-alapját olyan 
műveltségi területek kidolgozásának, mint az önismeret, társadalomismeret, vallásismeret, erkölcsismeret. 
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egység (kapcsolat): önmagammal, a társakkal, a társadalommal, a természettel és a transzcendenssel /a szenttel/; 
megismerésük,  értelmezésük,  esetleg átélésük, befogadásuk és felvállalásuk3; 
szabadság: függetlenség, önállóság, a választás és a döntés szabadsága; 
tudás: megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság, igazságkeresés,  kritikai szellem; 
erkölcsiség: igazságosság, becsületesség, etikai szilárdság; a jóra törekvés 
életkedv: természetesség, egészség, érzékelés, öröm; 
munka: a feladattudat, alkotás, funkcionalitás, szakértelem, vállalkozás,  igényesség, kreativitás 
szeretet: emberség, önzetlenség, közösség, szolidaritás, udvariasság, kedvesség, segítőkészség, áldozatkészség, 
tolerancia, empátia,  
               felelősségérzet; 
szépség:  harmónia, rend, művészet. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

1 1 1 1 

 
 

Jelmagyarázat 
 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
 

 
 
 
 

                                                           
3Egy nem vallásos egyén esetében azt jelenti: szembesül, reflektál, álláspontot alakít ki. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

9. évfolyam 
 
 

Az Embertan tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Szerezzenek a tanulók áttekintést az értékek világáról a bioszférától a nooszféráig, a természettől a kozmoszig, a 
legtágabb immanenciától a transzcendenciáig. Az embertan tanulása segítse őket magasabb rendű szükségleteik 
kialakításában, járuljon hozzá az értékek iránti pozitív viszonyulásaik fejlesztéséhez. Mindez szolgálja kritikai 
gondolkodás fejlődését, elsősorban kérdések önálló megfogalmazását, a cselekvés és annak következményei 
közötti kapcsolat felismerését, önálló vélemény megfogalmazását és a mellette való érvelést. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. BOLDOGULÁS ÉS 

BOLDOGSÁG 
(F@,B,P,S,E) 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
BOLDOGULÁSRÓL ÉS A 
BOLDOGSÁGRÓL 

    

        
1. Ember és természet 

(B,S,E,F): 
természetes és denaturált 
környezet; 
felhasználás és 
kizsákmányolás; 
beavatkozás, uralom, 
felelősség; 
természet és kozmosz; 
környezetvédelem 

 Az emberről és a természetről 
informáló írás, hangfelvétel kép 
és film feldolgozása; szűkebb és 
tágabb társadalmi környezetünk 
megfigyelése, diagnózis és 
terápia-javaslat készítése; az 
ember természettel kapcsolatos 
feladatainak és felelősségének 
értelmezése; 

 Az ember és természet 
közötti kapcsolatot 
többféle megközelítésből 
képes látni és 
értelmezni. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Milyen 
szerepet játszik a 
természeti környezet az 
egyes kultúrák és 
társadalmak életében, és 
ezek a természeti 
környezet életében? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre.  

 A természetkép és 
világnézet viszonyát 
elemezve képes az 
ember természettel 
kapcsolatos feladatait és 
felelősségét 
megfogalmazni. 
Megfelelő választ ad a 
Milyen szerepet játszik a 
természeti környezet az 
egyes kultúrák és 
társadalmak életében, és 
ezek a természeti 
környezet életében? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 
 

        
2. Ünnep (S,F): 

ünnep és hagyomány; 
kikapcsolódás és 
bekapcsolódás (ünnepnap, 
ünneplés, ünnepélyesség, 
hétköznap és ünnepnap); 
szentség és elengedettség 
(szent idők és szent helyek); 
ünnep és ünneplés a 
különböző kultúrákban 
(szertartások, ajándékozás) 

 Az ünnepről és a 
hagyományokról informáló írás, 
hangfelvétel kép és film 
feldolgozása; szűkebb és tágabb 
társadalmi környezetünk 
megfigyelése, diagnózis és 
terápia-javaslat készítése; 

 Ismeri környezete 
legfontosabb ünnepeinek 
értelemét és értékét. 

 Képes értelmezni 
többféle embertudomány 
nézőpontjából az ünnep, 
a játék és a humor 
keretében a rutinvilágból 
kilépő embert. 
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3. Játék (P,S,F)  A játékról informáló írás, 

hangfelvétel kép és film 
feldolgozása; önmagunk és 
társaink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése 

    

        
4. Humor (F,P,S,E): 

vidámság és derű; 
nevetés és kinevetés, nevetés 
és értékelés; 
irónia, kigúnyolás, paródia, 
karikatúra, szatíra 

 A humorról informáló írás, 
hangfelvétel kép és film 
feldolgozása; önmagunk és 
társaink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése  

    

        
5.    
 

Szépség (F*,P.E,S): 
szépség és harmónia; 
a természeti, a művészi és az 
erkölcsi szép (kultúrák és 
szépségideálok); 
kellemesség és szépség; 
alkotás és befogadás 

 
A szépségről informáló írás, 
hangfelvétel kép és film; 
feldolgozása; szűkebb és tágabb 
társadalmi környezetünk 
megfigyelése, diagnózis és 
terápia-javaslat készítése; 
a szépség megalkotása és 
befogadása lélektani, 
szociológiai és filozófiai 
problematikájának elemzése 

 
Felismeri a hasznos 
mellett a szépség és 
művészet szerepét az 
ember életében. 

 
Képes a szépség 
megalkotása és 
befogadása lélektani, 
szociológiai és filozófiai 
problematikájának 
elemzésére. E 
vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
6. Bizalom, remény és 

boldogság (F*,B,P,S,E): 
ősbizalom és önbizalom; 
biztonság és bizalom 
(kockázat, vágy és 
megvalósulás); 
borúlátás és derűlátás; 
öröm és bánat (elégedettség 
és öröm, élvezet és öröm, 
pillanatnyi és tartós öröm, 
csúcsélmények, a 
szenvedés); 
boldogulás és boldogság; 
remény a 
reménytelenségben 

 A bizalomról és a reményről 
informáló informáló írás, 
hangfelvétel kép és film; 
feldolgozása; szűkebb és tágabb 
társadalmi környezetünk 
megfigyelése, diagnózis és 
terápia-javaslat készítése; 
az  óvatos és kockáztató 
viselkedés, a pesszimista és 
cinikus magatartás, valamint a 
reménytelenségben reménykedő 
beállítódás értelmezése és 
értékelése, a témakör dramatikus 
megjelenítése és ennek 
értelmezése 

 Képes megkülönböztetni 
a pesszimizmust és a 
cinizmus, a boldogulást 
és a boldogságot, 
valamint az élvezetet és 
az örömöt. 

 Felismerve a bizalom, a 
remény és boldogság 
összefüggését képes az 
óvatos és kockáztató 
viselkedés, a pesszimista 
és cinikus magatartás, 
valamint a 
reménytelenségben 
reménykedő beállítódás 
értelmezésére és 
értékelésére. E 
vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

Az Embertan tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Ismerjék meg a tanulók a rend, a szabadság, a halálát túlélni vágyó és hívő ember világát. Fejlődjön a tanulók 
realitásérzéke, helyes valóságészlelése, bátorságuk az ismeretlennel szemben. Tanulják meg távolságtartással 
szemlélni környezetüket, szűkebb-tágabb környezetük közcsodálatnak örvendő tárgyait. Váljanak képessé arra, 
hogy függetlenedni tudjanak a divatoktól és a konvencióktól. Mindez szolgálja kritikai gondolkodás fejlődését, 
elsősorban kérdések önálló megfogalmazását, a cselekvés és annak következményei közötti kapcsolat 
felismerését, önálló vélemény megfogalmazását és a mellette való érvelést. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. AZ ÁTLÉPŐ EMBER 

(F@,P,S,E,B) 
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ÁTLÉPŐ EMBERRŐL 
    

        
1. Korlátozottság, rend és 

szabadság (F@,B,P,S,E): 
rend és rendetlenség (káosz 
és kozmosz); 
szorongás, félelem 
(betegség, önpusztítás, 
öngyilkosság); 
béke és háború; 
meghatározottság és 
szabadság (korlátok 
felismerése, 
szükségszerűség, lehetőség, 
választás és döntés, fizikai 
és szellemi szabadság, .     
szabad akarat, külső és 
belső szabadság) 

 A korlátozottságról, a rendről és 
a szabadságról informáló írás, 
hangfelvétel kép és film 
feldolgozása; önmagunk, 
társaink, szűkebb és társadalmi 
környezetünk megfigyelése, 
diagnózis és terápia-javaslat 
készítése; a szabadság és a 
korlátok, az adott választások és 
az ezeket befolyásoló alapvető 
döntések, a biológiai-társadalmi 
meghatározottság és a szabad 
akarat értelmezése konkrét 
helyzetekben, 

 Felismeri a szabadság és 
a  meghatározottság 
összefüggését, a külső és 
a belső szabadság 
különbözőségét. 
 

 Megérti a szabadság és a 
korlátok, az adott 
választások és az ezeket 
befolyásoló alapvető 
döntések, a biológiai-
társadalmi 
meghatározottság és a 
szabad akarat 
összefüggéseit, s ezeket 
képes konkrét helyzetek 
elemzésekor alkalmazni. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2. Múlt, jelen, jövő (F@, P, S): 

emlékezés; 
jövőképek (tervek, utópiák) 

 A múltról, a jelenről és a jövőről 
informáló írás, hangfelvétel kép 
és film  feldolgozása; önmagunk, 
társaink, szűkebb és társadalmi 
környezetünk megfigyelése, 
diagnózis és terápia-javaslat 
készítése; 
jövőképek elemzése 

 Megérti az ember 
történetiségét. Elemi 
fogalmakkal rendelkezik 
az élet végességéről és a 
folytatásra vonatkozó 
legfontosabb 
elképzelésekről. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Van-e célja az emberi 
életnek, illetve az emberi 
történelemnek? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Igyekszik megérteni a 
múltját értelmező és 
jövőjét kutató ember 
viszonyát végességéhez. 
A legfontosabb élet-
halál értelmezések 
ismeretében értelmezni 
és értékelni tudja eddigi 
elképzeléseit az ember 
végességről és 
végtelenségéről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Van-e célja az emberi 
életnek, illetve az emberi 
történelemnek? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 
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3. Végesség, végtelenség 

(F@,B,P,E): 
élet és halál; 
megsemmisülés vagy átlépés 
(reinkarnáció); 
történelmi lét és öröklét; 
felkészülés, szembenézés 
(eutanázia) 

 A végességről és a végtelenségről 
informáló írás, hangfelvétel kép 
és film feldolgozása; önmagunk, 
társaink, szűkebb és társadalmi 
környezetünk megfigyelése, 
diagnózis és terápia-javaslat 
készítése; élet-halál értelmezések 
számbavétele; 
elképzelések leírása az ember 
végességéről és végtelenségéről 

    

 
4. Hit és vallás (F@,P,S): 

megismerés, hit, 
meggyőződés (természetkép, 
világkép, világnézet); 
istenhitek és vallások (a 
vallás  dimenziói / a vallás 
mint hit, a vallás mint 
ismeret, a vallás mint 
élmény, a vallás mint rítus, 
a vallás mint közösség/, népi 
vallásosság, 
elvilágiasodás); 
vallás és tudomány 
(csodák); 
a vallás mint menekülés és 
menedék; 
a vallás mint 
világmagyarázat; 
világvallások és új vallási 
mozgalmak; 
elvilágiasodás és 
vallástalanság (ateizmus) 

 A hitről és a vallásról informáló 
informáló írás, hangfelvétel kép 
és film feldolgozása; önmagunk, 
társaink, szűkebb és társadalmi 
környezetünk megfigyelése, 
diagnózis és terápia-javaslat 
készítése; a hit és tudás, a hit és 
meggyőződés, a természetkép, 
világkép és világnézet, a hitek és 
vallások különböző korokban és 
helyeken érvényes kapcsolatának 
számbavétele, elemzése 

 Ismeri a hit, a 
meggyőződés, a 
világnézet és a vallás 
szerepét. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a  Mi a hit, a 
vallás szerepe az egyes 
ember és a társadalom 
életében? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 Érti a hit és tudás, a hit 
és meggyőződés, a 
természetkép, világkép 
és világnézet, a hitek és 
vallások kapcsolatát 
különböző korokban és 
helyeken. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a  
Mi  a hit, a vallás 
szerepe az egyes ember 
és a társadalom 
életében? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 
 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11–12. évfolyam 
 

Az Embertan tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
A 11. és 12. évfolyamban újra az előző hét évfolyamban tárgyalt témakörök  olyan témái kerülnek sorra, 
amelyeket ebben az életkorban lehet alapos elemzés tárgyává tenni. A 11. évfolyamban az  ember és önmaga, 
valamint az ember és társ kapcsolatai  témakörökből, a 12. évfolyamban pedig más dimenziókba a tudás, a 
világértelmezés, a vallás, a szellem világába átlépő emberhez kapcsolódó témakörök, valamint az 
embertudományok művelése. Egyrészt a 4–10. évfolyamban tanultak és elsősorban érzékletesen megjelenített 
témák most tudományos reflexiót kapnak, másrészt minden eddiginél erőteljesebben megjelenik az 
embertudományok metaszintje, a filozófiai /s módjával a teológiai/ antropológia. Nem az eddigiek leltározása és 
nem ismétlése kerül sorra ebben a két évben, hanem új problémák felvetése, amennyire lehetséges, továbbra is a 
gyakorlat felől. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. AZ EMBER ÉS ÖNMAGA, 

AZ EMBER ÉS A 
TÁRSAK (P@,F@,B,S,E) 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
EMBER ÉS ÖNMAGA, 
VALAMINT AZ EMBER ÉS A 
TÁRSAK KAPCSOLATÁRÓL 
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1. Ember- és személyiség-

modellek (F@,P,S,B) a 
keleti (hinduista, buddhista, 
taoista, gnosztikus,  iszlám), 
Az ókori és középkori 
keresztény és az újkori 
(marxi, kanti, gehleni, 
scheeleri, freudi, jungi, 
pannenbergi, rahneri, 
haeffneri, antropozófiai és 
New Age-) emberképek 
emberképekben 

 A különböző korok és kultúrák  
ember-és személyiség-képeiről 
informáló írások, hangfelvételek, 
képek és filmek felkutatása, 
elolvasása, feldolgozása;  
filozófiai reflexió a különböző 
pszichológiai és szociológiai 
ember- és személyiségképekre 

 A legfontosabb 
emberképeket felismeri, 
leglényegesebb 
vonásaikat felsorolja 

 A különböző 
emberképeket pontosan 
le tudja írni, össze tudja 
hasonlítani, a mai 
embertudományok 
nézőpontjából  meg tudja 
ítélni. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2. A test, a pszichikum, a 

szociologikum és a szellem 
kapcsolata a különböző 
modellekben  
 

 a különböző korok emberképéről 
informáló írások, hangfelvételek, 
képek és filmek elemzése  

 Meg tud nevezni eltérő 
emberképeket a test, a 
pszichikum, a 
szociologikum és a 
szellem viszonynak 
felfogását tekintve. 

 Különféle emberképek 
minősíteni tud  aszerint, 
hogy mit tartanak a test, 
a pszichikum, a 
szociologikum és a 
szellem kapcsolatáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3. Ösztönösség és tudatosság 

(felelősség) a különböző 
modellekben 

 a különböző korok emberképéről 
informáló írások, hangfelvételek, 
képek és filmek elemzése 

  
Meg tudja nevezni az 
ösztönösség és 
tudatosság viszonya 
szempontjából eltérő 
emberképeket 

  
Különféle emberképeket 
tud  minősíteni aszerint, 
hogy azok  hogyan 
viszonyulnak az 
ösztönösséghez és a 
tudatossághoz. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette.  

 
   4. Az ember identitás-története 

(P@,F,S,B,E)  
Az ember identitástörténetéről 
informáló tudományos és 
művészeti szövegek felkutatása, 
elemzése, megbeszélése, ezen 
ismeretek kiegészítése 
megfigyeléssel, 
önmegfigyeléssel, kutatással, a 
különböző embertudományok 
megállapításainak egymásra 
vetítése 

 
 

 
 

        
4.1. identitás és a lelkiismeret 

alakulása  különböző 
életkorokban 

 az identitás és lelkiismeret 
kapcsolatáról informáló 
tudományos és művészeti írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elemzése, 
megbeszélése, ezen ismeretek 
kiegészítése megfigyeléssel, 
szerepjátékkal, 
önmegfigyeléssel, kutatással, a 
különböző embertudományok 
megállapításainak egymásra 
vetítésével 

 Ismeri az identitás és a 
lelkiismeret kialakulása 
legfontosabb 
állomásainak legfőbb 
jellemzőit Erikson és 
Piaget alapján.  

 Alkalmazni tudja az 
identitás és a lelkiismeret 
kialakulása megbízható 
ismeretét művészi 
alkotások ábrázolta 
eseteken és életpéldákon.

        
4.2. identitás és a lelkiismeret 

alakulása különböző 
történelmi korszakokban 

 információk gyűjtése és 
elemzése az identitás és a 
lelkiismeret alakulásának 
történeti és kulturális 
változatainak  bemutatására  

 Ismeri  néhány korszak 
és kultúra gyermek- és 
felnőtt-képének, 
valamint erkölcsi 
felfogásának lényeges 
vonásait.  

 Összehasonlító elemzést 
tud készíteni  különböző 
korok és kultúrák 
erkölcs- és személyiség-
felfogásáról. 
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4.3. identitás különböző 

konfliktushelyzetekben 
(szerepkonfliktus, megtérés, 
kisebbségi helyzet stb.) 

 az identitásváltozás legfontosabb 
törvényszerűségeinek feltárása 
szakirodalmi olvasmányok, 
műalkotások, megfigyelések és 
szerepjátékok alapján 

 Képes leírni saját maga 
és környezete 
szerepkonfliktusait. 

 Felismeri és elemezni 
tudja a valóságos és 
műalkotások ábrázolta 
szerepkonfliktusokat, 
identitásválságokat, 
képes megoldási 
javaslatok 
megfogalmazására. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
5. Az átlagos, a normális és a 

rendhagyó ember (P@,F,S) 
 

 Az átlagos, a normális és a 
rendhagyó különböző 
embertudományok felöli 
megközelítését  biztosító 
információk felkutatása, 
feldolgozása, kiegészítése 
megfigyeléssel, szerepjátékkal, 
önmegfigyeléssel 

    

        
5.1. egyediség és 

megfejthetetlenség 
 az egyediség és a 

megfejthetetlenség különböző 
embertudományok felöli 
megközelítését  biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, feldolgozása, 
kiegészítése megfigyeléssel, 
szerepjátékkal, önmegfigyeléssel 

 Példákat tud mondani 
arra, hogy  mi fejthető 
meg és mi nem az 
emberből. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Mit jelent az, 
hogy minden embert 
egyenlő  méltóság illet 
meg? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 Életből vett eseteken és 
művészi ábrázolások 
példáin be tudja 
bizonyítani, hogy a senki 
mással, fel, nem 
cserélhető személy titka 
csak részben fejthető 
meg. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a  
Mit jelent az, hogy 
minden embert   egyenlő  
méltóság illet meg? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
5.2. fogyatékosság és 

akadályozottság 
 a fogyatékosság és az 

akadályozottság különböző 
embertudományok felöli 
megközelítését  biztosító  írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, feldolgozása, 
kiegészítése megfigyeléssel, 
szerepjátékkal, 
önmegfigyeléssel, beállítódás 
módosítása, álláspont  és 
cselekvési stratégiai  kialakítása 
akadályozott fogyatékosakkal 

 Érzékeli az egészségében  
fogyatékos 
akadályozottságát és 
esélyét az egészségre. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a  
Mit tehet az ember a 
rászorulókért? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Életből vett eseteken és 
művészi ábrázolások 
példáin elemezni tudja a 
fogyatékos ember 
életesélyeit, 
szegénységét és 
gazdagságát, az 
akadályozottak és 
embertársaik kapcsolatát. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a  
Mit tehet az ember a 
rászorulókért? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 
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5.3. negatív és pozitív 

rendhagyóság 
 a különbözőképpen értékelhető 

rendhagyóság különböző 
embertudományok felöli 
megközelítését  biztosító 
információk felkutatása, 
feldolgozása, kiegészítése 
megfigyeléssel, szerepjátékkal, 
önmegfigyeléssel. 

 Tudja, hogy milyen 
kritériumok alapján 
neveznek valakit 
rendkívülinek vagy 
deviánsnak. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a  
Mit jelent az, hogy 
minden embert   egyenlő  
méltóság illet meg? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Különbféle 
embertudományok 
segítségével elemezni és 
értékelni tud különböző 
rendhagyó eseteket. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a  
Mit jelent az, hogy 
minden embert  egyenlő 
méltóság illet meg? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
5.4. önsorsrontás, önpusztítás és 

öngyógyítás 
 önsorsrontással és 

öngyógyítással kapcsolatos, 
élmények és információk 
gyűjtése, feldolgozása, 
megvitatása, cselekvési terv 
készítése 

 Ismeri az önpusztítás és 
gyógyításuk 
leggyakoribb módjait. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a  
Milyen zsákutcái vannak 
az önmegvalósításnak? 
(és hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Ismeri az önsorsrontás és  
önpusztítás legfőbb 
módjait, okait és 
megelőzésük, 
gyógyításuk 
legfontosabb formáit. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a  
Milyen zsákutcái vannak 
az önmegvalósításnak? 
(és hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
6. Időbeliség, történetiség, 

változás, fejlődés 
(F@,B,P,S) 

 Az embernek mint történeti 
lénnyel kapcsolatos, információk 
összegyűjtése  és feldolgozása, 
valamint kiegészítése 
önvizsgálattal, szerepjátékkal, 
megfigyeléssel, elmélkedéssel, 
kutatással, 

    

        
6.1. állandóság és változás  az egyszerre állandó és változó 

emberre vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása 

 Világosan látja, hogy mi 
az, ami állandó, mi az, 
ami változó az 
emberben. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a  Van-e 
fejlődés a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni az állandó és a 
változó viszonyát az 
emberben. Megfelelő 
választ ad a Van-e 
fejlődés a történelemben? 
(és hasonló jellegű) kérdésre. 

        
6.2. folyamatosság,  

szakaszosság, ciklikusság 
 a folyamatosságra, 

szakaszosságra és ciklikusságra 
vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása 

 Felismeri  a 
történelemben és saját 
történetében a 
folyamatosságot, a 
szakaszosságot és a 
ciklikusságot. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Van-e fejlődés a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával Be tudja 
mutatni  a 
folyamatosságot, a 
szakaszosságot és a 
ciklikusságot. 
Megfelelő választ ad a  
Van-e fejlődés a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 
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6.3. múlt, jelen, jövő, pillanat  a jelenbe torkolló múltra és a 

jövő felé táguló, valamint a 
pillanatra sűrűsödő  jelenre 
vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása 
és alkotása 

 Felismeri a múlt, jelen és 
a jövő egymással való 
viszonyának 
legfontosabb 
mozzanatait. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a múlt, a jelen és 
a jövő viszonyát az 
emberben. 

        
6.4. emlékezés, nosztalgia, 

a múlt feldolgozása 
 a múlttal való viszonyra 

vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása 

 Felismeri és röviden le 
tudja írni a múlthoz  való 
viszonyulás néhány 
gyakori formáját. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a múlt 
feldolgozásának 
különböző módjait. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
6.5. jövőképek, prognózisok, 

tervek, utópiák 
 a jövőre vonatkozó ismeretek 

összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása, 
prognózisok, tervek és utópiák 
készítése 

 Felismeri és röviden le 
tudja írni a jövőbe 
tekintés legfontosabb 
műfajait. 

 Tervet, prognózist, és 
utópiát tud készíteni, 
azokat elemezni tudja. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
6.6.    
    
 

időbeliség és 
örökkévalóság, visszatérés 
és célbaérés  

az időbeliségre és 
örökkévalóságra vonatkozó 
ismeretek összegyűjtése, 
tapasztalatok és élmények 
szerzése, feldolgozása, 
elemzéssel,  megvitatással, 
elmélkedéssel és alkotással 

 

Ismeri az időbeliséget 
túllépő gondolkodás 
néhány változatát, s 
röviden le tudja írni a 
legfontosabb 
jellemzőiket. 

 

A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni az időbeliség és 
örökkévalóság 
kapcsolatát, valamint az 
időn való átlépés 
különböző elképzeléseit. 

        
6.7. változás és fejlődés, 

biológiai-társadalmi 
koevolúció 

 a változásra és fejlődésre 
vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása 
elemzéssel, megvitatással 

 Ismeri a biológiai 
változás és a társadalmi 
fejlődés lényeges 
sajátosságait. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Van-e 
fejlődés a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a változás és a 
fejlődés,  a biológiai és 
társadalmi változás 
eltéréseit és 
összefüggéseit. 
Megfelelő választ ad a 
Van-e fejlődés a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
6.8. mítosz és történelem  a mítosz és a történelem 

viszonyára vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása, 
megvitatása 

 Meg tudja különböztetni 
a mítoszt és a 
történetírást. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példákkal 
illusztrálni tudja a mítosz 
és történelem egymást 
kiegészítő szerepét, nem 
feledkezve meg a 
jelenkor mítoszairól sem.
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6.9. hagyomány és újítás  a hagyomány és az újítás 

viszonyára vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása. 
megvitatása 

 Érzékelni tudja és 
röviden le tudja írni a 
hagyomány és az újítás 
viszonyát. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Milyen 
értelemben beszélhetünk 
ok-okozati viszonyokról 
a történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a hagyomány és 
az újítás szoros 
kapcsolatát. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Milyen értelemben 
beszélhetünk ok-okozati 
viszonyokról a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
6.10. válság, reform, forradalom  a válság megszüntetésére 

irányuló megoldásokra 
vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása, 
megvitatása 

 Felismeri és röviden le 
tudja írni, példákkal 
tudja illusztrálni  a 
reform és a forradalom 
jellemző jegyeit. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Milyen értelemben 
beszélhetünk ok-okozati 
viszonyokról a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni  a válság, a 
reform és a forradalom 
összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Milyen értelemben 
beszélhetünk ok-okozati 
viszonyokról a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
7. Beállítódás, előítélet, 

értékrend, viselkedés 
(P@,S,E) 

 A beállítódás, az előítélet, az 
értékrend és a viselkedés, 
valamint ezek összefüggéseit 
bemutató információk 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, szerepjátékokkal és 
műalkotással való illusztrálása 

    

        
7.1. beállítódás és viselkedés  a beállítódás és a viselkedés, 

valamint ezek összefüggéseit 
bemutató írások, hangfelvételek, 
képek és filmek felkutatása, 
elolvasása, feldolgozása és 
megvitatása, szerepjátékokkal és 
műalkotással való illusztrálása és 
értelmezése. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a beállítódás és 
a viselkedés 
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a beállítódás és a 
viselkedés 
összefüggését. 

 
 

      

7.2. előzetes ítélet és előítélet  az előzetes ítélet és az előítélet, 
valamint ezek összefüggéseit 
bemutató írások, hangfelvételek, 
képek és filmek felkutatása, 
elolvasása, feldolgozása  és 
megvitatása, szerepjátékokkal és 
műalkotással való illusztrálása és 
értelmezése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az előzetes 
ítélet és az előítélet 
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni az előzetes ítélet 
és az előítélet 
összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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7.3. empátia és tolerancia  az empátia és a tolerancia, 

valamint ezek összefüggéseit 
bemutató írások, hangfelvételek, 
képek és filmek felkutatása, 
elolvasása, feldolgozása  és 
megvitatása, szerepjátékokkal és 
műalkotással való illusztrálása és 
értelmezése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az empátia és a 
tolerancia összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni az empátia és a 
tolerancia összefüggését. 

        
7.4. nyitottság, elkötelezettség és 

közömbösség 
 a  nyitottság, elkötelezettség és a 

közömbösség, valamint ezek 
összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása és értelmezése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a nyitottság, az 
elkötelezettség és a 
közömbösség 
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a nyitottság, az 
elkötelezettség és a 
közömbösség 
összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8. Értékrendek, erkölcsök, 

etikák (E@,F,P,S) 
 

 Ismertek tanulása az 
értékrendről, erkölcsökről, 
etikákról,  

    

        
8.1. érdekek és értékek  az érdekek és értékek 

összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása és értelmezése 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az érdekek és 
értékek összefüggését.  
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad 
Milyen erős az érdekek 
és az értékek hatása, 
erősebb-e a különböző 
társadalmakban és 
társadalmi 
csoportokban? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a nyitottság, az 
elkötelezettség és a 
közömbösség 
összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad 
Milyen erős az  érdekek 
és az  értékek hatása 
erősebb-e a különböző 
társadalmakban és 
társadalmi 
csoportokban? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
8.2. érték és értékelés, normák 

és értékorientációs 
kategóriák 

 értékek, normák, 
értékorientációs kategóriák 
valamint az értékelő ember 
kapcsolatát bemutató bemutató 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek felkutatása felkutatása, 
elolvasása, feldolgozása és 
megvitatása,, szerepjátékokkal és 
műalkotással való illusztrálása, 
értelmezése és alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az értékek, 
normák és az 
értékorientációs 
kategóriák 
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni az értékek, 
normák és 
értékorientációs 
kategóriák figyelembe 
vételével értékelő, 
döntést hozó embert. 
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8.3. értékrendek és 
értékrendszerek 

 az értékrendeket és 
értékrendszereket bemutató 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása,  értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  be tudja 
mutatni az 
értékrendeknek és az 
értékrendszereknek az 
emberek és a társadalom 
életében betöltött 
szerepét. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni az értékrendek 
és értékrendszerek 
emberi magatartást 
alakító szerepét. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8.4. erkölcs (morál) és éthosz 

(moralitás) 
 morál és moralitás 

összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a morál és a 
moralitás összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a moráli és a 
moralitás összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8.5.    
 

szándék és következmény 
 

a szándék és a következmény 
összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 
Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a szándék és a  
következmény 
összefüggését. 

 
a szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a szándék és 
következmény 
összefüggését az erkölcsi 
döntésekben. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8.6. hiba és bűn, a valamiben  

bűnösség  és a rossz ember 
 a hiba és a bűn, a valamiben  

bűnösség és a bűnös és a rossz 
ember összefüggéseit bemutató  
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a hiba és a bűn 
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a hiba és a bűn 
összefüggését, a 
bűnösnek nyilvánítás 
megfelelő módját. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8.7. bűnös struktúrák  a bűnös struktúrákkal és az azok 

megszűntetésével kapcsolatos 
információk feldolgozása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a bűnös 
struktúrát. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a mai bűnös 
struktúrák fontosabb 
válfajait és a 
megszüntetésükre 
irányuló stratégiákat. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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8.8. bűn, bűntudat, büntetés, 

bűnhődés, jóvátétel, 
megtisztulás 

 a bűntudat, bűnhődés, büntetés, 
jóvátétel és megtisztulás 
összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a bűntudat, 
bűnhődés, büntetés, 
jóvátétel és megtisztulás  
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a bűntudat, a 
büntetés, a bűnhődés, a 
jóvátétel és a 
megtisztulás 
összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8.9. a jó és a helyes, és a jó 

megvalósítását elősegítő 
erények 

 a jó és a helyes összefüggéseit, 
valamint a jó megvalósítását 
elősegítő erényeket és 
erénytanokat bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a jó és a helyes 
összefüggését, valamint 
a fő erényeket. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad   
Vannak-e abszolút 
erkölcsi érékek? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a jó és helyes 
összefüggését, valamint 
a legfőbb értékek és 
erények viszonyát. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad   
Vannak-e abszolút 
erkölcsi érékek? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

        
8.10. erkölcsök és etikák  az erkölcsök és etikák 

összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása és értelmezése. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni néhány 
fontosabb erkölcsi 
felfogást és etikát. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a legfontosabb 
erkölcsi felfogásokat, 
erkölcsi érveléseket és 
etikákat. 

        
II. A MÁS DIMENZIÓKBA 

ÁTLÉPŐ EMBER 
 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
MÁS DIMENZIÓKBA ( A 
TUDÁS, A HIT ÉS A 
SZÉPSÉG) VILÁGÁBA 
ÁTLÉPŐ EMBERRŐL.   

    

        
1. Világképek és világnézetek 

(F@,S,P) 
 

 A világképek és világnézetek 
viszonyát  bemutató információk 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

    

        
1.1. természetkép és világkép  a természetkép és a világkép 

viszonyát  bemutató biztosító 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni néhány 
természetképet és 
világképet. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb 
természetképek és 
világképek 
összefüggéséről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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1.2. kultúrák és világképek  a kultúrák és világképek 

viszonyát  bemutató biztosító 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni néhány kultúra 
világképét. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb 
természetképek és 
világképek 
összefüggéséről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
1.3. világkép és tudomány 

 
 a világkép és a tudomány 

viszonyát  bemutató biztosító 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a tudomány és 
a világkép viszonyát. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb világképek 
és a tudomány 
viszonyáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
1.4. világkép és vallás 

 
 a világkép és a vallás viszonyát  

bemutató biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a világkép és a 
vallás viszonyát. 

 Legyen megbízható 
tudása a legfontosabb 
kultúrákban a világkép 
és a vallás viszonyáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
1.5. világkép és világnézet  a világkép és a világnézet 

viszonyát  bemutató biztosító 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása, 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a világkép és 
világnézet viszonyát. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a világkép és 
világnézet összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2. Hit és tudás (F*,P,S) 

 
 Ismeretek tanulása a különféle 

hitekről és tudásokról 
    

        
2.1. érzékelés-cselekvés, érzés-

értékelés, gondolkodás-
értelmezés, intuíció-
megsejtés  
 

 a pszichikus alapfunkciókkal és 
ezek filozófiai értelmezésével 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a pszichikus 
alapfunkciókat. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a pszichikus 
alapfunkciókat és 
összefüggésüket. 

        
2.2. doxa- és episztemé-jellegű 

tudás, a mindennapi tudás és 
más tudásformák 
 

 a doxa- és az episztemé-jellegű 
tudással, valamint a mindennapi 
tudás és más megismerési 
formákkal 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben.  

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a doxa- és az 
episztemé-jellegű tudást. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a különböző 
megismerés- és 
tudásformákat. 
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2.3. hit és tudás  a hit és tudás viszonyával 

kapcsolatos információk 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a hit és tudás 
viszonyát. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad  a  Mi a hit, a 
vallás szerepe az egyes 
ember és a társadalmak 
életében? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a hit és tudás 
kapcsolatát. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad  a  
Mi a hit, a vallás szerepe 
az egyes ember és a 
társadalmak életében? 
(és hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
2.4. vallás és tudomány 

 
 a vallás és tudomány 

viszonyával kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írnia  vallás és 
tudomány kapcsolatát. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik  a 
legfontosabb kultúrákban 
a vallás és tudomány 
viszonyáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2.5. vallás és művészet 

 
 a vallás és művészet  

viszonyával kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a vallás és a 
művészet kapcsolatát. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik  a 
legfontosabb kultúrákban 
a vallás és a művészet 
viszonyáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2.6. a vallás mint hit, ismeret, 

érzés, rítus, közösség 
 

 a vallás különböző dimenzióival 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása. az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a vallás 
különböző dimenzióit. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a vallás 
különböző dimenzióit. 

        
2.7. a vallás mint kényszer-

neurózis, hamis tudat, 
elidegenedés, pótlék, ópium 
 

 az eltorzult vallásosság 
személyiségkárosító hatásaival 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az eltorzult 
vallásosság néhány 
személyiséget károsító 
következményét. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni az eltorzult 
vallás személyiséget 
károsító hatásait. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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2.8. a vallás mint 

világmagyarázat 
 a vallással mint 

világmagyarázattal kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a vallás 
világmagyarázat 
szerepét. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Mi a hit, a 
vallás szerepe az egyes 
ember és a társadalmak 
életében? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a vallás 
világmagyarázat 
szerepét. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad  a  
Mi a hit, a vallás szerepe 
az egyes ember és a 
társadalmak életében? 
(és hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
2.9. a vallás mint én--te 

kapcsolat (M. Buber) 
 a buberi vallásfelfogás 

feldolgozása és megvitatása, 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a buberi 
vallásfölfogás 
legfontosabb jellemzőit. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a buberi 
vallásfölfogást. 

        
2.10 vallástalanság, 

közömbösség, ateizmus 
 

 a nem-vallásossággal 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a nem-
vallásosság legfontosabb 
módjait. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a nem-
vallásosság különböző 
módjait. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2.11. elvilágiasodás, 

elvallástalanodás és 
elvallástalanítás 

 az elvilágiasodással, 
elvallástalanodással és 
elvallástalanítással kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az 
elvallástalanodás, az 
elvallástalanodás és az 
elvallástalanítás 
fogalmát. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik az 
elvallástalanodás, az 
elvallástalanodás és az 
elvallástalanítás 
összefüggéseiről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2.12. spiritualizáció, szekták, új 

vallási mozgalmak, New 
Age 

 az  új vallási jelenségekkel 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tud írni  néhány fontos új 
vallási jelenséget. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb kultúrákban 
az új vallási jelenségek 
fontosabb típusairól. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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2.13. változások a hagyományos 

vallásokban 
 

 a hagyományos vallásokban  új 
jelenségekkel kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni  a 
hagyományos 
vallásokban jelentkező 
néhány új jelenséget. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
hagyományos 
vallásokban  új 
jelenségekről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3. A mű és a befogadó (P,F,S) 

 
 Ismeretek tanulása a mű és a 

befogadó viszonyáról 
    

        
3.1. kommunikációs modell, 

jelek és jelentések 
 

 a kommunikációs modellel 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a szöveg és a 
befogadó kapcsolatának 
legfontosabb 
mozzanatot. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a szöveg és a  
befogadó viszonyát. 

        
3.2. hermeneutikai kör 

(hétköznapi, tudományos, 
vallási  és művészi szövegek 
esetén) 

 a hermeneutikai körrel 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni  a 
hermeneutikai kör 
lényegét. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni  hermeneutikai 
kör működését. 

 
3.3. a műalkotás és a befogadó 

párbeszéde 
 

 a műalkotás és a befogadó 
viszonyával kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni  a műalkotás és 
a befogadó kapcsolatát. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a műalkotás és a 
befogadó viszonyát. 

        
3.4. ízlések, művészeti kánonok, 

referencia csoportok, a 
művészetet közvetítők 

 az ízléssel, a művészeti 
kánonnal, a referencia 
csoportokkal és a művészetet 
közvetítőkkel kapcsolatos 
információk összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása. 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni  az ízlés, a 
művészeti kánon 
fogalmait. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik az ízlés, a 
művészeti kánon, a 
referencia csoport és a 
művészetet közvetítők 
viszonyáról. 

        
3.5. kiválasztás, értékelés, 

értelmezés, hatás, katarzis 
 

 a befogadói viselkedés és a 
művészi alkotás 
hatásmechanizmusával 
kapcsolatos  információk 
összegyűjtése és feldolgozása, 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni  a befogadói 
viselkedés legfontosabb 
jellemzőit. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a befogadói 
viselkedés és a művészi 
alkotás 
hatásmechanizmusáról. 

        
4. Mit és hogyan kutatnak, hol 

tartanak az 
embertudományok? 
(B,P,S,F,E) 
 

 Információk tanulása az 
embertudományi kutatásról 
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4.1. biológiai antropológia, 

szociobiológia, lélektan, 
szociálpszichológia, 
pedagógia, 
kultúrantropológia, 
népismeret, kommunikáció 
elmélet, jelelmélet, 
szociológia, politológia,  
ökológia, etika, filozófiai 
antropológia, teológiai 
antropológia 
 

 a különböző 
embertudományokkal 
kapcsolatos információk 
összegyűjtése és feldolgozása 

 Röviden le tudja írni a 
legfontosabb 
embertudományokat. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a különböző 
embertudományok 
feladatáról és fő 
témáiról. 

        
4.2. intézmények, műhelyek, 

irányzatok, források 
(könyvek, könyvtárak, 
folyóiratok) 
 

 az embertudományok 
intézményeivel, műhelyeivel, 
irányzataival  és forrásaival 
kapcsolatos információk 
összegyűjtése és feldolgozása. 

 Röviden le tudja írni  az 
embertudományok 
legfontosabb hazai 
műhelyeit. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik az 
embertudományok 
legfontosabb 
intézményeiről, 
műhelyeiről, 
irányzatairól és 
forrásairól. 

        
4.3. módszerek  az embertudományok 

legfontosabb módszereivel 
kapcsolatos információk 
összegyűjtése, feldolgozása és 
kipróbálása. 

 A legfontosabb 
embertudományi kutatási 
módszereket röviden le 
tudja írni, s  képes 
legalább kettő alapfokú 
alkalmazására. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb 
embertudományi kutatási 
módszerekről, s legyen 
képes négy módszer 
alapfokú alkalmazására. 

        
4.4. a legfontosabb kérdések  az embertudományok előtt álló 

legfontosabb kérdések 
feldolgozása és megvitatása. 

 Röviden le tud írni az 
embertudományok előtt 
álló legfontosabb 
kérdések közül néhányat.

 Megbízható tudással 
rendelkezik az 
embertudományok előtt 
álló legfontosabb 
kérdésekről. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 9–12. évfolyamon 
 
9. évfolyam 

1. A természetkép és világnézet viszonyát elemezve képes az ember természettel kapcsolatos feladatait és 
felelősségét megfogalmazni. 

2. Képes értelmezni többféle embertudomány nézőpontjából  az ünnep, a játék és a humor keretében a 
rutinvilágból kilépő embert. 

3. Képes a szépség megalkotásának és befogadásának lélektani, szociológiai és filozófiai problematikájának 
elemzésére.  

4. Felismerve  a bizalom, a remény és boldogság összefüggését képes az  óvatos és kockáztató viselkedés, a 
pesszimista és cinikus magatartás, valamint a reménytelenségben reménykedő beállítódás értelmezésére 
és értékelésére.  

10. évfolyam 

1. Megérti a szabadság és a korlátok, az adott választások és az ezeket befolyásoló alapvető döntések, a 
biológiai-társadalmi meghatározottság és a szabad akarat összefüggéseit, s ezeket képes konkrét helyzetek 
elemzésekor alkalmazni. 

2. Törekszik megérteni a múltját értelmező és jövőjét kutató ember viszonyát végességéhez.  
3.  A legfontosabb élet-halál értelmezések ismeretében értelmezni és értékelni tudja eddigi elképzeléseit az 

ember végességről és végtelenségéről. 
4. Érti a hit és tudás, a hit és meggyőződés, a természetkép, világkép és világnézet, a hitek és vallások  

kapcsolatát különböző korokban és helyeken. 
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11–12. évfolyam 
 
1. A különböző emberképeket pontosan le tudja írni, össze tudja hasonlítani, a mai embertudományok 

nézőpontjából  meg tudja ítélni. 
2. Különféle emberképeket minősíteni tud aszerint, hogy 

2.1. azok mit tartanak a test, a pszichikum, a szociologikum és a szellem kapcsolatáról,  
2.2. hogyan viszonyulnak az ösztönösséghez és a tudatossághoz. 

3. Alkalmazni tudja az identitás és a lelkiismeret kialakulása megbízható ismeretét művészi alkotások ábrázolta 
eseteken és életpéldákon. 

4. Felismeri és elemezni tudja a valóságos és műalkotások ábrázolta szerepkonfliktusokat, identitásválságokat, 
képes megoldási javaslatok megfogalmazására. 

5. Életből vett eseteken és művészi ábrázolások példáin be tudja bizonyítani, hogy a senki mással, fel, nem 
cserélhető személy titka csak részben fejthető meg. 

6. Különbféle embertudományok segítségével elemezni és értékelni tud átlagostól eltérő emberi viselkedéseket. 
7. Ismeri az önsorsrontás és önpusztítás legfőbb módjait, okait és megelőzésük, gyógyításuk legfontosabb 

formáit. 
8. A szakirodalomból, a művészi alkotásokból és az életből vett példák és  élmények elemzésével, szövegek és 

műalkotások  létrehozásával be tudja mutatni  
8.1. az állandó és a változó viszonyát az emberben. 
8.2. a folyamatosságot, a szakaszosságot és a ciklikusságot. 
8.3. a múlt, a jelen és a jövő viszonyát az emberben, s a múlt feldolgozásának különböző módjait. 
8.4. az időbeliség és örökkévalóság kapcsolatát, valamint az időn való átlépés különböző elképzeléseit. 
8.5. a változás és a fejlődés, a biológiai és társadalmi változás eltéréseit és összefüggéseit. 
8.6. a hagyomány és az újítás szoros kapcsolatát. 

9. A szakirodalomból, a művészi alkotásokból és az életből vett példák és élmények elemzésével, szövegek és 
műalkotások  létrehozásával be tudja mutatni  
9.1. a beállítódás és a viselkedés összefüggését. 
9.2. az előzetes ítélet és az előítélet összefüggését. 
9.3. az empátia és a tolerancia összefüggését 
9.4. a nyitottság, az elkötelezettség és a közömbösség összefüggését. 

10. A szakirodalomból, a művészi alkotásokból és az életből vett példák és élmények elemzésével, szövegek és 
műalkotások  létrehozásával be tudja mutatni, valamint e vonatkozásban önálló véleményt képes kialakítani 
és érvelni is tud mellette a következő kérdés- és problémakörökben: 
10,1. az értékek, normák és értékorientációs kategóriák figyelembe vételével értékelő, döntést hozó ember, 
10.2. a moráli és a moralitás összefüggése, 
10.3. a szándék és következmény összefüggése az erkölcsi döntésekben,  
10.4. a hiba és a  bűn összefüggése, a bűnösnek nyilvánítás megfelelő módja, 
10.5. a mai bűnös struktúrák fontosabb válfajait és a megszüntetésükre irányuló stratégiák, 
10.6. a bűntudat, a büntetés, a bűnhődés, a jóvátétel és a megtisztulás összefüggése, 
10.7. a legfontosabb erkölcsi felfogásokat, erkölcsi érvelések és etikák, 
10.8. a jó és helyes összefüggését, valamint a legfőbb értékek és erények viszonya, 

11. Megbízható tudással rendelkezik a következő viszonylatokról: 
11.1. a természetkép és világkép,  
11.2. a világkép és vallás, 
11.3. a világkép és világnézet, 
11.4. hit és tudás, 
11.5. vallás és tudomány. 
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12. A szakirodalomból, a művészi alkotásokból és az életből vett példák és élmények elemzésével, szövegek és 

műalkotások  létrehozásával be tudja mutatni  
12.1. a vallás különböző dimenzióit, 
12.2. az eltorzult vallás személyiséget károsító hatásait, 
12.3. a vallás fogódzó, világmagyarázó, megváltó és gyógyító szerepét, 
12.4. a nem-vallásosság különböző módjait, 
12.5. az elvallástalanodás és az elvallástalanítás összefüggéseit, 
12.6. az új vallási jelenségek fontosabb típusait. 

13. A szakirodalomból, a művészi alkotásokból és az életből vett példák és élmények elemzésével, szövegek és 
műalkotások  létrehozásával be tudja mutatni a műalkotás és a  befogadó viszonyát. 

14. Megbízható tudással rendelkezik a különböző embertudományok feladatáról, fő témáiról. 
legfontosabb intézményeiről, műhelyeiről, irányzatairól és forrásairól, valamint a legfontosabb 
embertudományi kutatási módszerekről. 

 
 

Tárgyi feltételek 

 Video 
 Magnó  
 A témakört képviselő könyv- és folyóiratállomány 
 Számítógép Internettel 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Kamarás István–Vörös Klára: Embertan III. OKTKER (megjelenés alatt) 
 Kamarás István: Embertan-kalauz (Tantárgyi útmutató és tankönyvhasználati kalauz az Embertan I–III. 

munkáltató tankönyvekhez)  (megjelenés alatt) 
 Kamarás István–Sárkány Klára: Embertan középhaladóknak. Keraban K. 
 Kamarás István: Bevezetés az embertanba. PSZM  
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A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tapasztalatok összegyűjtse, 
felidézése és megbeszélése 

 Szépirodalmi, ismeretközlő és 
szakirodalmi szöveg elolvasása és 
feldolgozása 

 Egyszerűbb képességvizsgálatok 
elvégzése 

 Tudatosítás szituációs és szerep-
játékokkal és ezek elemzése, 
vélemények ütköztetése 

 Konfliktus-megoldási módok 
kipróbálása, 

 Tények és tapasztalatok gyűjtése, 
feldolgozása és értelmezése 

 Szépirodalmi, ismeretközlő és 
szakirodalmi szöveg elolvasása és 
feldolgozása 

 Képek és filmek megnézése és 
elemzése, vélemények felszínre 
hozása és ütköztetése, 
megbeszélése és elemzése 

 Könyvtári kutatás, referálás, 
bibliográfia készítés 

 Vizuális megjelenítés 
 Sajtófigyelés 
 Írásművek készítése (jegyzet, 

ismertetés, összegezés, 
tanulmány, esszé) 

 Tanulói előadás, kiállítások 
rendezése 

 Akadályozottak, segítségre 
szorulók, szenvedők 
meglátogatása és megsegítése, 
valamint e tevékenységek 
felidézése és elemzése 

 Önmaguk, események, helyzetek 
megfigyelése és elemzése 

 A tanult tények, tulajdonságok, 
fogalmak és összefüggések 
bemutatása szerepjátékkal 

 Napló- és önmegfigyelési 
jegyzőkönyvírás 

 Kisebb lélektani vizsgálatok és 
szociológiai (szociográfiai) 
kutatások elvégzése 

 Vitákban való kompetens 
részvétel 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 

 Félévi és év végi szummatív 
értékelés 

 Önértékelés: minősítő 
kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk)  
 Összekapcsolásuk más tényekkel, 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben, 
 A fogalmak összekapcsolása más 

fogalmakkal, 
 Összefüggések alkalmazásuk. 

 
 Lásd még:  

Megjegyzések az értékeléshez 

 
Megjegyzések az értékeléshez 

 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 

teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a „sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a faladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében megjelenítő 
közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
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Filozófia 
 

11–12. évfolyam 
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A Filozófia kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 11–12. 
évfolyama számára kimunkált részletes kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit használhatják, 
választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint 
dolgoznak. 
 
Az Filozófia kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 
Évfolyam 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

 
1 

 
1 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Filozófia kerettanterve a NAT Ember és társadalom műveltségi területére megfogalmazott 
követelményeknek más tárgyakkal (történelem, filozófia, néprajz stb.) együtt tesz eleget, sőt annál szélesebb 
területet ölel fel.  
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Filozófia tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta 
folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A tárgyalás történeti. A 11. évfolyamon a görög-római, a 
patrisztikus, a skolasztikus és a reneszánszkor, továbbá az előfelvilágosodás, a felvilágosodás és a romantika 
történelemfelfogásának bemutatása, valamint a NAT által az Ember és társadalom műveltségi területen 
megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. A 12. évfolyamon erre a 19. századi posztromantikus 
történelemfelfogás és a 20. század elméleti fejleményeinek bemutatása közben kerül sor. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Amíg a pedagógusképzés eredményeképpen Filozófia tanítására alkalmas szakpedagógusok jelennek meg az 
iskolákban, bárki taníthatja ezt a tárgyat, aki a) érdeklődik a téma iránt, b) aki rendelkezik egyetemi szintű 
pedagógiai diplomával vagy teológiai diplomával, c) akinek van elég bátorsága, d) aki hajlandó némi időt szánni 
Filozófiai ismeretei bővítésére a filozófia terén. Mivel e tárgy fő tevékenységei a 11–12. évfolyamban a 
szövegelemzés és a véleménycsere, a kerettanterv különleges tér- és időszervezést nem igényel. Természetesen 
jelentősen növelné a tanulás hatékonyságát a csoportbontás.  
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A Filozófia tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
 
A Filozófia tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta 
folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A tárgyalás történeti. A 11. évfolyamon a görög-római, a 
patrisztikus, a skolasztikus és a reneszánsz kor, továbbá az előfelvilágosodás, a felvilágosodás és a romantika 
történelemfelfogásának bemutatása, valamint a NAT által az Ember és társadalom  műveltségi területen 
megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. A 12. évfolyamon erre a 19.  századi posztromantikus 
történelemfelfogás és a 20. század elméleti fejleményeinek bemutatása közben kerül sor. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

1  1 

 
 
Taneszköz, tanítási segédlet 
 
 
Évfolyam Raktári szám Cím 
11.  A 11. évfolyamon tankönyvként használható Robin G. Collingwood: A történelem eszméje (magyarul: 

Gondolat, Bp., 1987) 
12.  A 12. évfolyamon a hivatkozott szövegek helyettesítik a tankönyvet. 

 
 
Jelmagyarázat 
 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

A Filozófia tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
A Filozófia tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta 
folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A tárgyalás történeti. A 11. évfolyamon a görög-római, a 
patrisztikus, a skolasztikus és a reneszánsz kor, továbbá az előfelvilágosodás, a felvilágosodás és a romantika 
történelemfelfogásának bemutatása, valamint a NAT által az Ember és társadalom  műveltségi területen 
megjelölt számos képesség fejlesztése a cél.  
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. GÖRÖG-RÓMAI 

TÖRTÉNETÍRÁS 
      

        
A KVÁZI-

TÖRTÉNETÍRÁS AZ V. 
SZÁZAD ELŐTT 

      

        
1. Teokratikus történetírás  Irányított beszélgetés: a teokratikus 

történetírás elhatárolása a 
tudományos történetírástól 

 Részt tud venni a 
tárgyról szóló 
beszélgetésben. 

 Képes kreatívan 
hozzászólni az adott 
kérdésről szóló 
filozófiai diskurzushoz 

        
2. Mítosz 1  Irányított beszélgetés: a mítosz 

elhatárolása a tudományos 
történetírástól 

 Részt tud venni a 
tárgyról szóló 
beszélgetésben. 

 Képes kreatívan 
hozzászólni az adott 
kérdésről szóló 
filozófiai diskurzushoz 

        
B A KLASSZIKUS KOR 

GÖRÖG 
TÖRTÉNETÍRÁSA 

      

        
1. Hérodotosz: A görög-

perzsa háború (Kr.e. 440) 
      

        
1.1. A „história”-fogalom 

születése és értelme (a 
történetírás mint kutatás) 

 A terminus meghatározásainak 
összevetése kézikönyvek, 
lexikonok alapján 

 Segítséggel felsorolja a 
különbségeket és a közös 
elemeket 

 Önállóan felsorolja a 
különbségeket és a 
közös elemeket 

        
1.2. A történetírás mint az 

emberek tetteinek leírása 
 Hérodotosz elhatárolása a 

teokratikus és mitikus 
történetírástól 

 Segítséggel 
meghatározza a 
különbséget 

 Önállóan meghatározza 
a különbséget 

        
1.3. Hérodotosz célkitűzése: a 

tettek megörökítése az 
utókornak 

 Hérodotosz elhatárolása a 
teokratikus és mitikus 
történetírástól 

 Segítséggel 
meghatározza a 
különbséget 

 Önállóan meghatározza 
a különbséget 

        
1.4. Hérodotosz módszerének, 

a szemtanúk kritikus 
kikérdezésének korlátai 

 A korlátok számbavétele irányított 
beszélgetés során 

 Segítséggel felsorolja a 
korlátokat 

 Önállóan felsorolja a 
korlátokat 

        
2. Thuküdidész: A 

peloponnészoszi háború 
(Kr.e. 411) 
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2.1. A történeti vizsgálódás 

mint evidenciákon 
alapuló tudomány 

 Jegyzetelés előadás nyomán  Jegyzeteiből a főbb 
megállapításokat 
elismétli 

 Jegyzeteiből a 
gondolatmenetet 
hiánytalanul elismétli 

        
2.2. A történetírás elmozdítása 

a természettudomány 
felé: Thuküdidész 
pszichológiai történetírása 

 A történetírás és a 
természettudomány 
szempontjainak elhatárolása 
szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben. 

 Képes kreatívan 
hozzászólni az adott 
kérdésről szóló 
filozófiai diskurzushoz 

        
2.3. A szónoklatok szerepe 

Thuküdidész történetírói 
módszerében 

 A szónoklatok szerepének 
értelmezése Thuküdidész 
történetírói módszerében 
szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben. 

 Szónoklatot alkot 
Thuküdidész 
felfogásában egy 
történelmi személyiség 
nevében 

        
C A HELLENISZTIKUS 

TÖRTÉNETÍRÁS 
      

        
1. A hellenisztikus 

történetírás általános 
jegyei 

      

        
1.1. A görög-barbár 

különbség feloldódása 
 A hellenizmusról a történelemórán 

tanultak felelevenítése 
 Rávezető kérdések 

nyomán elmondja a 
hellenizmus 
történelemórán 
megismert ismérveit 

 Önállóan elmondja a 
hellenizmus 
történelemórán 
megismert ismérveit 

        
1.2. Az egyetemes történelem 

eszméje 
 Irányított beszélgetés az egyetemes 

történelem eszméjének 
hellenisztikus gyökereiről. 

 Önállóan felismeri az 
összefüggést Nagy 
Sándor hódításai és az 
egyetemes történelem 
eszméje közt. 

 Önállóan felismeri az 
összefüggést a sztoikus 
filozófia és az 
egyetemes történelem 
eszméje közt. 

        
1.3. Az „ollózó-ragasztó” 

módszer 
 A diákok által írt házidolgozatok 

módszerének elemzése. Az 
„ollózó-ragasztó” módszer 
mibenlétének megértése 

 Képes reflektálni a 
házidolgozatok 
előállításának szokásos 
mószerére 

 Kitalálja, mit jelent a 
módszer a 
történetírásban 

        
1.4. A történeti visszatekintés 

határainak kitágulása 
 A szemtanúk kikérdezésére épülő 

történetírói módszer és az „ollózó-
ragasztó” módszer összevetése, 
következtetések a történetírás új 
lehetőségeire  

 Meg tudja fogalmazni a 
két módszer különbségét 

 Kitalálja, milyen 
fordulatot hoz az új 
módszer a 
történetírásban 

        
2. Polübiosz: Korunk 

története (Kr.e. 149-146) 
      

        
2.1. A hellenisztikus 

történetírás jegyei 
Polübiosznál  

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Felsorolja a 
témaismertetés során a 
hellenisztikus történetírás 
jegyeit Polübiosznál 

 A kiselőadást logikusan 
építi fel 

        
2.2. A történelem mint a 

politikai élet 
gyakorlóiskolája 

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Megérti és előadja e 
felfogás előfeltevéseit 

 Megérti és előadja e 
felfogás korlátait 

        
2.3. A determinizmus új 

eleme a történetírásban: a 
tühé 

 Kulcsszavak lejegyzése  Meg tudja határozni a 
tühé fogalmát 

 Ismeri a tühé sztoikus 
eredetét, és meg tudja 
határozni a 
determinizmus 
fogalmát 

        
3. Livius: A római nép 

története a város 
alapításától (Kr.e. 23.–
Kr.u. 17.) 
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3.1. A hellenisztikus 

történetírás jegyei 
Liviusnál 

 Kivonat készítése Collingwood 
megfelelő fejezetéből  

 Segítséggel fel tudja 
sorolni a hellenisztikus 
történetírás jegyeit 
Liviusnál 

 Önállóan fel tudja 
sorolni a hellenisztikus 
történetírás jegyeit 
Liviusnál 

        
3.2. Livius célkitűzése: 

irodalmiasság és erkölcsi 
példák felmutatása 

 Livius írói céljainak megállapítása 
szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben. 

 Felismeri, és kérdésre 
elmondja az erkölcsi 
célzatú történetírás 
korlátait 

        
3.3. Livius és a legendák  Liviusnak a legendákhoz mint 

forrásokhoz való viszonyának 
elemzése szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben. 

 Felismeri, és kérdésre 
elmondja e viszony 
kétarcúságát 

        
3.4. Livius 

szubsztancializmusa: 
Róma változatlansága 

 Livius anakronizmusainak 
megállapítása szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben, és 
felismeri Livius 
anakronizmusait 

 Megérti, és helyesen 
használja itt a 
szubsztancia fogalmát 

        
4. Tacitus: Könyv Julius 

Agricola életéről (98) 
      

        
4.1. Tacitus erkölcsnevelő 

célzatú történetírása: a 
történelem mint jó és 
rossz jellemek 
összecsapása 

 Tacitus írói céljának megállapítása 
szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben, és 
felismeri Tacitus írói 
célját 

 Felismeri, és kérdésre 
elmondja az 
összefüggést Tacitus 
célja és a sztoikus 
filozófia között 

        
4.2. Tacitus 

szubsztancializmusa: a 
történelmi alakok mint 
változatlan jellemek 

 Tacitus előfeltevésének kimutatása 
Tiberius jellemfordulatának 
tacitusi „magyarázatában” 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben, és 
felismeri Tacitus 
előfeltevését 

 Megérti, és helyesen 
használja itt a 
szubsztancia fogalmát 

        
II. PATRISZTIKUS ÉS 

SKOLASZTIKUS 
TÖRTÉNETÍRÁS 

      

        
1. A keresztény és a görög 

történelemszemlélet 
különbségei 

      

        
1.1. A Teremtés tanának 

hatása: a görög 
szubsztancializmus vége 

 Irányított beszélgetés: a Teremtés-
tan és a görög szubsztancia-tan 
szembeállítása 

 Megérti, és kérdésre 
kifejti a különbséget  

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti a Teremtés-tan 
hatását a történetírásra 

        
1.2. A Gondviselés tanának 

hatása: nem az ember 
szándéka valósul meg a 
történelemben 

 Irányított beszélgetés: a 
Gondviselés-tan és a görög 
történetírás szembeállítása 

 Megérti, és kérdésre 
kifejti a különbséget 

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti a Gondviselés-
tan hatását a 
történetírásra 

        
1.3. A népek egyenlőségének 

gondolata: 
világtörténelem 

 Irányított beszélgetés: a keresztény 
egyetemesség-eszme és a 
kiválasztottság eszméjére épülő 
római és zsidó történetírás 
szembeállítása 

 Megérti, és kérdésre 
kifejti a különbséget 

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti a keresztény 
egyetemesség-eszme 
hatását a történetírásra 

        
2. A keresztény történetírás 

jegyei 
      

        
2.1. Egyetemesség (Sevillai 

Isidorus példáján 
szemléltetve) 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 
Vitaindító kiselőadás kézikönyv 
vagy lexikoncikk alapján. A 
szempont máig tartó hatásának 
megfigyelése a 
történelemtankönyvekben 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy 
lexikoncikket Sevillai 
Isidorusról, és ismerteti 

 Ki tudja emelni a 
témába vágó 
szempontot a 
kézikönyv-fejezetből 
vagy lexikoncikkből, és 
ennek alapján elemzi a 
tankönyvet 
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2.2. Gondviselés (Caesareai 

Euszebiosz példáján 
szemléltetve) 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 
Vitaindító kiselőadás kézikönyv 
vagy lexikoncikk alapján. A 
szempont máig tartó hatásának 
megfigyelése a 
történelemtankönyvekben 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy egy 
lexikoncikket Caesareai 
Euszebioszról, és 
ismerteti 

 Ki tudja emelni a 
témába vágó 
szempontot a 
kézikönyv-fejezetből 
vagy lexikoncikkből, és 
ennek alapján elemzi a 
tankönyvet 

        
2.3. A történelem felosztása 

Krisztus előtti és utáni 
történelemre (Beda 
Venerabilis példáján 
szemléltetve) 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 
Vitaindító kiselőadás kézikönyv 
vagy lexikoncikk alapján. A 
szempont máig tartó hatásának 
megfigyelése a 
történelemtankönyvekben 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy egy 
lexikoncikket Beda 
Venerabilisről, és 
ismerteti 

 Ki tudja emelni a 
témába vágó 
szempontot a 
kézikönyv-fejezetből 
vagy lexikoncikkből, és 
ennek alapján elemzi a 
tankönyvet 

        
2.4. Periodikusság (Joachim 

de Floris példáján 
szemléltetve) 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 
Vitaindító kiselőadás kézikönyv 
vagy lexikoncikk alapján. A 
szempont máig tartó hatásának 
megfigyelése a 
történelemtankönyvekben 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy egy 
lexikoncikket Joachim de 
Florisról, és ismerteti 

 Ki tudja emelni a 
témába vágó 
szempontot a 
kézikönyv-fejezetből 
vagy lexikoncikkből, és 
ennek alapján elemzi a 
tankönyvet 

        
2.5. Eszkatológia (Joachim de 

Floris példáján 
szemléltetve) 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 
Témaismertető kiselőadás 
kézikönyv vagy lexikoncikk 
alapján 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy egy 
lexikoncikket az 
eszkatológiáról, és 
ismerteti 

 Felismeri, és kifejti az 
eszkatológia hatását a 
történetírásra 

        
III. RENESZÁNSZ 

TÖRTÉNETÍRÁS 
      

        
1. Visszatérés az ember 

alkotta történelem 
eszméjéhez (Bodin) 

 Az irodalom- és történelemórán 
tanultak felelevenítése a reneszánsz 
és a középkor különbségéről.  

 Segítséggel felsorolja a 
történelemórán a témáról 
tanultakat 

 Ki tudja emelni a 
történetírás 
szempontjából releváns 
szempontokat 

        
2. A legendák kritikája 

(Polydore Virgil) 
 A London alapításáról szóló 

legenda irodalmi mintájának 
felismerése. Átfogalmazása Buda 
alapításának legendájává 

 Felismeri a legenda 
forrását Vergilisusnál 

 Át tudja fogalmazni 
Buda alapításának 
legendájává 

        
3. A történelem mint az 

emberi szenvedélyek 
története (Machiavelli) 

 A történelem mozgatórugóinak 
felismerése Machiavellinél 
szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben 

 Meg tudja nevezni a 
történelem 
mozgatórugóit 
Machiavellinél 

        
IV. Az előfelvilágosodás 

történetírása 
      

        
1. Descartes kritikája a 

történetírásról mint 
tudományról (Értekezés a 
módszerről, 1637) 

      

        
1.1. A történetírás 

eszképizmus 
 Beszélgetés és vita Descartes 

kritikájának megalapozottságáról 
 Érvekkel cáfolja 

Descartes álláspontját 
 Társaival is képes 

érvelve vitatkozni 
        
1.2. A történetírás 

megbízhatatlan 
 Beszélgetés és vita Descartes 

kritikájának megalapozottságáról 
 Érvekkel cáfolja 

Descartes álláspontját 
 Társaival is képes 

érvelve vitatkozni 
        
1.3. A történetírás haszontalan  Beszélgetés és vita Descartes 

kritikájának megalapozottságáról 
 Érvekkel cáfolja 

Descartes álláspontját 
 Társaival is képes 

érvelve vitatkozni 
        
1.4. A történetírás képzelődés  Beszélgetés és vita Descartes 

kritikájának megalapozottságáról 
 Érvekkel cáfolja 

Descartes álláspontját 
 Társaival is képes 

érvelve vitatkozni 
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2. „Kartéziánus” 

történetírás: forráskritika 
      

        
2.1. A források szembesítése a 

természettudománnyal 
(Spinoza bibliakritikája) 

 Szövegelemzés: részlet Spinoza 
Teológiai-politikai tanulmány 
(1670) c. művéből 

 Példát tud említeni a 
Biblia 
természettudományos 
kritikájára Spinozától 

 Fel tudja sorolni a 
részlet összes témába 
vágó példáját és érvét 

        
2.2. A különböző források 

szembesítése egymással 
(Tillemon: A római 
császárok története) 

 Az elv kipróbálása egy 
kormánypárti és egy ellenzéki 
napilapnak ugyanarról az 
eseményről szóló beszámolója 
alapján 

 A két tudósítást egy 
történetté képes 
egyesíteni 

 Megjelöli a homályban 
maradt pontokat a 
történetben 

        
2.3. Az elbeszélések 

összevetése más 
forrásokkal: érmékkel, 
feliratokkal, okiratokkal 
stb. (a bollandisták) 

 A módszer megfigyelése a 
középiskolás 
történelemtankönyvben   

 Példát tud említeni e 
módszerre a 
történelemtankönyvből 

 Számos példát tud 
hozni e módszerre a 
történelemtankönyvből 

        
3. Vico antikartézianizmusa 

(Az új tudomány, 1725-
1744) 

      

        
3.1. A descartes-i szkepszis 

lehetetlensége a 
történetírásban 

 Vitaindító kiselőadás Collingwood 
megfelelő fejezete felhasználásával 
a tanuló által készített jegyzet 
alapján. 

 Descartes és Vico 
nézetkülönbségének 
világos előadása az 
előadó részéről 

 Az eszmék és tények 
(az ideák és a valóság) 
viszonyának 
megvitatása a 
hallgatóság részéről 

        
3.2. Az igaz megismerés 

tárgyai a megismerő 
alkotta dolgok (a 
történelem mint az emberi 
megismerés sajátképpeni 
tárgya) 

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri és érti a verum et 
factum conventuntur 
tanát 

 Felismeri és kifejti az 
elv jelentőségét a 
történettudomány és a 
természettudomány 
hierarchiáját illetően 

        
3.3. A harmonia praestabilita 

Vico módra: a történész 
és tárgya közötti összhang 
alapja a közös emberi 
természet  

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri és érti a 
történelem gondolati 
rekonstrukciójának 
lehetőségére adott vicoi 
magyarázatot 

 Ismeri a harmonia 
praestabilita jelentését 
Leibniznél, és meg 
tudja különböztetni tőle 
a jelentését Viconál 

        
3.4. A történelem mint 

keletkezés és fejlődés 
 Témaismertető kiselőadás 

Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri Vico álláspontját 
a kérdésről 

 Meg tudja 
különböztetni Vico 
álláspontját a görög és a 
keresztény állásponttól 

        
3.5. Spirális ciklikusság (nincs 

ismétlődés, csak 
hasonlóság a 
történelemben) 

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri Vico álláspontját 
a kérdésről 

 Meg tudja 
különböztetni Vico 
álláspontját a görög és a 
keresztény állásponttól 

        
3.6. A történészek előítéletei  Témaismertető kiselőadás 

Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Fel tudja sorolni a 
történészek előítéleteit, 
melyeket Vico számba 
vesz 

 Párhuzamot tud vonni 
Bacon „idolumai” és a 
Vico által kifogásolt 
„előítéletek” között 

        
3.7.   Házi feladat: esszé arról a 

kérdésről, hogy a középiskolás 
tankönyvben felfedezhetőek-e a 
Vico által felsorolt előítéletek 

 Tartalmilag helyesen 
elemzi a kérdés 
szempontjából a 
történelemtankönyvet 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak 
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3.8. A történetírás javasolt 

módszerei, melyekkel 
eredeti ismeretekhez 
juthat: nyelvészet, a 
mitológia és a 
hagyományok 
átértelmezése, analógiák a 
jelen és a múlt között 

 A magyar nyelvben található 
jövevényszavakról tanultak 
felelevenítése; a csodaszarvas-
monda történettudományi 
hasznának megvitatása; korunkkal 
rokon korok keresése a 
történelemben 

 Részt tud venni a 
tárgyról szóló 
beszélgetésben. 

 Képes kreatívan 
hozzászólni az adott 
kérdésről szóló 
filozófiai diskurzushoz 

        
V. A FELVILÁGOSODÁS 

TÖRTÉNELEMSZEM-
LÉLETE 

      

        
1. Hume: Értekezés az 

emberi természetről 
(1739), Anglia története 

      

        
1.1. Empirizmus és 

történetírás: a történetírás 
egyenjogúsítása a többi 
tudománnyal 

 Jegyzetelés előadás nyomán.  
A kérdezés gyakorlása 

 Ismeri az empirizmus 
mint filozófiai irányzat 
mibenlétét 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
témával kapcsolatban 

        
1.2. A természettudomány és 

a történettudomány téves 
azonosítása: Hume 
szubsztancialista 
felfogása az emberi 
természetről 

 Jegyzetelés előadás nyomán.  
A kérdezés gyakorlása 

 Ki tudja fejteni a 
természettudomány és a 
történettudomány hume-i 
azonosításának alapját 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel az 
egyetemes emberi 
természet feltevésében 
rejlő problémákkal 
kapcsolatban 

        
1.3. A haladáseszme: ésszerű 

és ésszerűtlen korok 
 Jegyzetelés előadás nyomán. A 

kérdezés gyakorlása 
 Tudja, mely korokat 

tekintette Hume 
„ésszerűnek”, ill. 
„ésszerűtlennek”  

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel az 
„ésszerűség” hume-i 
értelmezésével 
kapcsolatban 

        
1.4. Felvilágosult utópizmus  Jegyzetelés előadás nyomán.  

A kérdezés gyakorlása 
 Tudja, mi az az 

utópizmus 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel az 
utópizmussal 
kapcsolatban 

        
2. Montesquieu: 

Elmélkedések a rómaiak 
nagyságának és 
hanyatlásának okairól 
(1734), A törvények 
szelleméről (1748) 

      

        
2.1. A kultúrák 

sokféleségének 
magyarázata: változatlan 
emberi természet, de 
változó természeti stb. 
körülmények 

 Az emberi természet és a földrajzi 
stb. körülmények közötti 
összefüggések kivonatolása 
Montesquieu szövegéből 

 Ismeri a Montesquieu 
által feltételezett 
összefüggéseket 

 Felismeri, és kérdésre 
megnevezi 
Montesquieu 
előfeltevéseit 

        
2.2. Gazdaság és politika 

összefüggései 
 A gazdaság és a politika közötti 

összefüggések kivonatolása 
Montesquieu szövegéből 

 Ismeri a Montesquieu 
által feltételezett 
összefüggéseket 

 Felismeri, és kérdésre 
megnevezi 
Montesquieu 
előfeltevéseit 

        
3. Voltaire: XIV. Lajos 

százada (1752) 
      

        
3.1. A történetírás mint 

polémia (a meg nem értett 
múlt) 

 Vita a történelemmel polemizáló 
történetírás korlátairól (érvek és 
ellenérvek, indoklás és cáfolás) 

 Állást foglal a vitában, 
álláspontját 
megindokolja 

 Mások ellenérveit 
számításba veszi, 
elfogadja vagy 
megcáfolja 
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3.2. A történeti érdeklődés 

beszűkítése a rokon 
szellemű korokra 

 Irányított beszélgetés Voltaire 
témaválasztásának okairól 

 Ismeri Voltaire 
rokonszenvének okait a 
Napkirály kora iránt 

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti az effajta 
történetírás korlátait 

        
3.3. Kultúrtörténet a 

kormányzatok története 
helyett  

 Irányított beszélgetés a 
politikatörténet és a kultúrtörténet 
különbségéről 

 El tudja határolni a 
politikatörténetet és a 
kultúrtörténetet 

 Kreatív észrevételeket 
tesz a kultúrtörténet 
jelentőségéről 

        
4. Condorcet: Az emberi 

szellem fejlődésének 
vázlatos története (1793) 

      

        
4.1. A történelem mint az ész 

előretörése  
 Szövegrészletek kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Beszélgetés 
arról, hogy igaz-e C. tézise, vagy 
sem 

 Ismeri a Condorcet 
vázolta haladáseszmét 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a 
haladásról szóló 
filozófiai diskurzushoz 

        
4.1. Utópizmus: Condorcet 

jóslatai az emberi 
természet és a történelem 
törvényei alapján 

 Szövegrészletek kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Beszélgetés 
arról, hogy meg lehet-e jósolni a 
jövőt 

 Ismeri Condorcet 
előrejelzéseit a jövőről, s 
az előrejelzések 
hivatkozási alapját 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a jövő 
megismerhetőségéről 
szóló filozófiai 
diskurzushoz 

        
5. Kant: Az emberiség 

egyetemes történetének 
eszméje világpolgári 
szemszögből (1784) 

      

        
5.1. A megismerés tárgyát a 

megismerő ész határozza 
meg: a priori terv a 
történelemben 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Kant érveit a 
történelemben rejlő a 
priori terv mellett 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
kanti eszmével 
kapcsolatban 

        
5.2. A haladás hajtóerői az 

emberi természet 
irracionális hajlamai 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Kant gondolatait a 
haladás hajtóerőiről 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
kanti eszmével 
kapcsolatban 

        
5.3. Az emberi történelem 

három szakasza 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Kant álláspontját 
a történelem három 
szakaszáról 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
kanti eszmével 
kapcsolatban 

        
5.4. Kant vázlata a történetírás 

programjáról 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Kant 
programjavaslatát a jövő 
történetírója számára 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
kanti eszmével 
kapcsolatban 

        
5.5.   Szócikk-szerkesztés „Kant 

történelemfilozófiája” címmel 
 Tartalmilag pontos, a 

lényegi ismereteket 
tömörítő szöveget alkot 

 Szövege megfelel a 
szócikk műfaji 
szabályainak 

        
VI. ROMANTIKUS 

TÖRTÉNELEMFILO-
ZÓFIA 

      

        
1. Rousseau: Javított-e az 

erkölcsökön a 
tudományok és 
művészetek újraéledése? 
(1750) Az egyenlőtlenség 
eredetéről (1754) 
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1.1. A primitív kor kultusza (a 

történelmi haladás 
megkérdőjelezése) 

 Kérdés-felelet játék a szöveg 
alapján két diák közt, akik közül az 
egyik R., a másik a felvilágosodás 
eszméjét védelmezi. Az érvek 
értékelése a hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau érveit a 
primitív ember erkölcsi 
magasabbrendűsége és a 
felvilágosult ember 
romlottsága mellett 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal 
a vitában, és 
álláspontját érvekkel 
megindokolja 

        
2. Herder: Eszmék az 

emberiség történetének 
filozófiájáról I-IV. (1784-
1791) 

      

        
2.1. Földrajzi környezet és 

fajokra különült emberi 
természet (a fiziológiai és 
a kulturális antropológia 
összekeveredése) 

 Irányított beszélgetés Herder 
rasszizmusáról kijelölt 
szövegrészletek alapján 

 Részt vesz a 
beszélgetésben, és 
érvekkel bírálja Herder 
rasszizmusát 

 Ismeri és érti a 
különbséget a 
fiziológiai és a 
kulturális antropológia 
között 

        
2.2. A történelem mint az 

európai faj kiváltsága 
 Irányított beszélgetés Herder 

előfeltevéseiről kijelölt 
szövegrészletek alapján 

 Részt vesz a 
beszélgetésben, és 
érvekkel bírálja Herder 
tézisét 

 Képes megfogalmazni 
Herder téves 
előfeltevéseit e témában

        
3. Shiller Kant-kritikája (Mi 

az egyetemes történelem, 
és mi célból 
tanulmányozzuk? – 1789) 

      

        
3.1. A történetírás célja a 

jelenbe (nem a jövőbe) 
vezető út bemutatása  

 Drámajáték: vita Schiller és Kant 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
3.2. A történetírás tárgya nem 

csak a politika, hanem a 
kultúra általában 

 Drámajáték: vita Schiller és Kant 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
3.3. A beleérzés mint módszer  Drámajáték: vita Schiller és Kant 

között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
4. Fichte: A jelenlegi kor 

alapvonásai (1806) 
      

        
4.1. Kísérlet a történelem 

teljesen a priori 
megismerésére: a 
történelmi korok 
levezetése logikai alapon 
a kanti terv eszméjéből 

 A logikai levezetés bemutatása 
ábrán Fichte szövege alapján 

 Helyesen vázolja fel az 
öt történelmi korszak 
genezisét Fichte nyomán 

 Ismeri az a priori 
megismerés 
jelentőségét Kant és 
Fichte 
ismeretelméletében 

        
4.2. Egy történelmi kor sajátos 

jellege nem más, mint 
alapeszméje. Az öt kor öt 
elve: ösztön, tekintély, 
felszabadulás, tudomány, 
szabadság 

 Kivonat készítése Fichte szövege 
alapján.  

 Ismeri a fichtei 
korszakok jellemzőit 

 Párhuzamot tud vonni 
Kant periodizációjával, 
és a különbségeket is 
számba tudja venni 

        
5. Hegel: Előadások a 

világtörténet 
filozófiájáról (1822-23) 

      

        
5.1. A gondolkodás (a logika 

kategóriái) mint a 
természet (a 
természetfilozófia) és a 
szellem (a szellem 
filozófiájának) alapja 

 Bevezető előadás jegyzetelése   Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 
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5.2. A szellem három alakja: 

szubjektív, objektív és 
abszolút szellem  

 Bevezető előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
5.3. Az objektív szellem 

alakja a történelemben: a 
népszellem. Minden 
népszellem alapja egy elv 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Irodalmi 
párhuzam keresése a magyar 
irodalomból 

 Ismeri a népszellem 
hegeli meghatározását 

 Lényegi kérdéseket tesz 
fel a népszellem hegeli 
meghatározásával 
kapcsolatban. 
Párhuzamot von Hegel 
és Madách között 

        
5.4. A világszellem mint a 

népszellemek elveinek 
totalitása. A történelem 
célja: a szabadságeszme 
kibontakozása. A 
korszellem: a haladás élén 
járó népszellem. 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Irodalmi 
párhuzam keresése a magyar 
irodalomból 

 Ismeri a világszellem, a 
korszellem és a haladás 
hegeli meghatározását 

 Lényegi kérdéseket tesz 
fel a világszellem, a 
korszellem és a haladás 
hegeli 
meghatározásával 
kapcsolatban. 
Párhuzamot von Hegel 
és Madách között 

        
5.5. Természet és történelem 

megkülönböztetése: 
ciklikusság és spirál 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri természet és 
történelem hegeli 
megkülönböztetésének 
alapját 

 Párhuzamot tud vonni 
Hegel és Vico között 

        
5.6. A cél megvalósulásának 

eszközei: az egyének és 
az ész csele. Az emberi 
természet mint 
történetileg változó 
gondolati tartalmú érzés- 
és képzetvilág 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Irodalmi 
párhuzam keresése a magyar 
irodalomból 

 Ismeri a fenntartó és 
világtörténeti egyének 
hegeli 
megkülönböztetését; az 
ész cseleként jelölt 
jelenséget; az emberi 
természet hegeli 
koncepcióját 

 Lényegi kérdéseket tesz 
fel az egyének, az ész 
csele és az emberi 
természet hegeli 
meghatározásával 
kapcsolatban. 
Párhuzamot von Hegel 
és Madách között 

        
5.7. A történelem nem a 

jövőben, hanem a 
jelenben ér véget 

 A már tanultak felelevenítése a 
témában, és összevetése Hegel 
álláspontjával 

 Ismeri Hegel 
megfontolásait a 
témában 

 Össze tudja vetni Kant, 
Fichte és Hegel 
gondolatait a témában 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 
a) Ismerje a görög-római, a patrisztikus, a skolasztikus és a reneszánsz kor, továbbá az előfelvilágosodás, a 

felvilágosodás és a romantika reprezentatív elméleteit a történelem mibenlétéről és periodizációjáról. 
b) Ismerje a történettudomány és a természettudomány elhatárolása során felmerülő kérdéseket a tárgyalt 

időszakból. 
c) Ismerje a történettudomány módszereit a tárgyalt időszakból. 
d) Ismerje a reprezentatív történetírók írói céljait a tárgyalt időszakból. 
e) Ismerjen olyan fogalmakat, mint „história”, „determinizmus”, „tühé”, „szubsztancializmus”, „eszkatológia” 

stb. 
f) Ismerje a történelmi változások mozgatórugójáról alkotott elképzeléseket a tárgyalt időszakból. 
g) Ismerje a történelmi haladásról és a történelmi előrelátásról szóló elméleteket a tárgyalt időszakból. 
h) Legyen képes kreatívan hozzászólni a történetfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
i) Legyen képes lexikon-szócikkek és kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába 

vágó szempontokat. 
j) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
k) Legyen képes történetírói és történetfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont 

szerint. 
l) Legyen képes szónoklatot alkotni megadott szempont szerint. 
m) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
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n) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
o) Legyen képes játékos formában alkalmazni egyszerű kutatói módszereket. 
p) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
q) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
r) Legyen képes szöveg átfogalmazására megadott szempont szerint. 
s) Legyen képes példát említeni megadott szempont szerint. 
t) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
u) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
v) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
w) Alkosson szabályos esszét megadott történetfilozófiai témára. 
x) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket történetfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
y) Alakítson ki önálló álláspontot egyes történetfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
z) Alkosson szabályos szócikket megadott történetfilozófiai szövegekből és témákra. 
aa) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
bb) Legyen képes megbírálni történetfilozófiai álláspontokat. 
cc) Legyen képes ábrán bemutatni egy gondolatmenet lépéseit. 
 
 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 
 

A Filozófia tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A Filozófia tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta 
folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre. A tárgyalás történeti. A 12. évfolyamon a 19. századi 
posztromantikus történelemfelfogások és a 20. század történelemfelfogásainak bemutatása, valamint a NAT által 
az Ember és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
VII. 19. SZÁZADI 

POSZTROMANTIKUS 
TÖRTÉNELEM-
FILOZÓFIA  

      

        
1. Marx: A kommunista 

kiáltvány (1848), A 
politikai gazdaságtan 
bírálatához. Előszó 
(1859), A tőke I. kötet. 
Bev. és A tőkés 
felhalmozás történelmi 
tendenciája c. fejezet 
(1867) 

      

        
1.1. Marx materializmusa: a 

lét határozza meg a 
tudatot 

 Vitaindító kiselőadás Marx A 
politikai gazdaságtan bírálatához 
írt előszava alapján. Részletek 
elemzése A kommunista 
kiáltványból. 

 Ismeri a vitatott 
szövegeket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 



 
 
 
 
2206 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
1.2 Hegel dialektikájának „a 

feje tetejéről a talpára 
állítása”: a termelőerők és 
a termelési viszonyok 
dialektikája mint a 
haladás motorja 

 Vitaindító kiselőadás Marx A tőke 
I. kötet bevezetése alapján. 
Részletek elemzése A kommunista 
kiáltványból.  

 Ismeri a vitatott 
szövegeket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.3. A történelem 

periodizációja a termelési 
módok alapján 
(őskommunizmus, ázsiai, 
antik, feudális, kapitalista 
és kommunista kor) 

 Vitaindító kiselőadás Marx A 
politikai gazdaságtan bírálatához 
írt előszava alapján. Részletek 
elemzése A kommunista 
kiáltványból. 

 Ismeri a vitatott 
szövegeket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.4. Szükségszerűség a 

történelemben 
 Vitaindító kiselőadás Marx A tőke 

I. kötet A tőkés felhalmozás 
történelmi tendenciája c. fejezete 
alapján. Részletek A kommunista 
kiáltványból. 

 Ismeri a vitatott 
szövegeket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.5. Utópizmus (a történelem, 

mint ami a jövőben ér 
véget) 

 A már tanultak felelevenítése a 
témában, és összevetése Marx 
álláspontjával 

 Ismeri Marx 
megfontolásait a 
témában 

 Össze tudja vetni Kant, 
Fichte, Hegel és Marx 
gondolatait a témában 

 
2. Pozitivizmus: Comte (A 

pozitív filozófia 
tanfolyama, 1830-42) és 
Ranke (A római és német 
nép története. Előszó) 

      

        
2.1. A természet evolucionista 

felfogása, természet és 
történelem azonosítása (a 
történettudomány 
besorolása a 
természettudományok 
közé) 

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri a pozitivista 
álláspontot a témában 

 Ismeri a pozitivista 
fordulat 
tudománytörténeti 
hátterét 

        
2.2. A pozitivista módszer: 

tényanyag gyűjtése és 
törvények alkotása 
induktív úton. A 
szociológus mint 
szupertörténész 

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri a pozitivista 
álláspontot a témában 

 Ismeri a pozitivista 
fordulat 
tudománytörténeti 
hátterét 

        
2.3. A pozitivizmus egyoldalú 

hatása a történetírásra: a 
filológia kialakulása és 
monográfiák az 
egyetemes történelem 
feldolgozása helyett  

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri a pozitivista 
álláspontot a témában 

 Ismeri a pozitivista 
fordulat 
tudománytörténeti 
hátterét 

        
2.3.1. A tények atomi kezelése  Témaismertető kiselőadás 

Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri a pozitivista 
álláspontot a témában 

 Ismeri a pozitivista 
fordulat 
tudománytörténeti 
hátterét 

        
2.3.2. A történetíró 

semlegességének 
dogmája 

 Véleménycsere a történetírók 
semlegességének lehetőségéről 

 Ismeri a pozitivista 
álláspontot a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
3. Életfilozófia és 

történetírás: Nietzsche: A 
történelem hasznáról és 
káráról (1873) 
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3.1. A történelem 

tanulmányozásának 
három módja (a 
monumentális, az 
antikvárius és a kritikai) 

 Recenzió készítése a témáról  Tartalmilag hű ismertetőt 
ír a téma nietzschei 
feldolgozásáról 

 Betartja a recenzió 
műfaji szabályait, és 
bírálni képes Nietzsche 
álláspontját  

        
3.2. A történelem 

túladagolásának öt 
veszélye 

 Recenzió készítése a témáról  Tartalmilag hű ismertetőt 
ír a téma nietzschei 
feldolgozásáról 

 Betartja a recenzió 
műfaji szabályait, és 
bírálni képes Nietzsche 
álláspontját 

        
4. Szellemtudomány: 

Dilthey: Bevezetés a 
szellemtudományokba 
(1883) 

      

        
4.1. A természettudományok 

és a szellemtudományok 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Dilthey 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Dilthey álláspontjával 
kapcsolatban 

 
4.2. A történetfilozófiák 

kritikája (feladatuk 
megoldhatatlan, 
módszereik hamisak, a 
szaktudományokhoz való 
viszonyuk rossz) 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Dilthey 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Dilthey álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3. A történettudomány 

pszichologizáló 
módszere: a múlt 
újraélése 

 Irányított beszélgetés a témáról  Ismeri Dilthey 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Dilthey álláspontjával 
kapcsolatban 

        
VIII. 20. SZÁZADI 

TÖRTÉNELEMFILO-
ZÓFIA 

      

        
A 20. SZÁZADI 

MARXISTA 
TÖRTÉNELEMFILO-
ZÓFIA 

      

        
1. Lukács: A történelmi 

materializmus 
funkcióváltása (1919) 

      

        
1.1. A polgári történetírás 

mint osztályálláspont 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Lukács 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Lukács álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.2. A történelmi 

materializmus 
alkalmazása önmagára: a 
történelmi materializmus 
mint a kapitalizmus 
önmegismerése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Lukács 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Lukács álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.3. A történelmi 

materializmus 
prekapitalista és 
posztkapitalista korokra 
való alkalmazásának 
problémái: a vulgár-
marxizmus tudományos 
tévedése (felemás 
történetisége) és taktikai 
tévedései (az erőszak 
történelmi szerepének 
tagadása) 

 Feltevések az erőszak történelmi 
szerepéről. Érvek mellettük és 
ellenük. Az érvek kritikai 
értékelése. Szövegrészlet 
kivonatolása, és ismertetése egy 
diák részéről. Lukács érveinek 
megvitatása 

 Feltevést fogalmaz meg 
az erőszak történelmi 
szerepéről, érvekkel 
támasztja alá, mások 
eltérő feltevéseit 
érvekkel vitatja. Érti 
Lukács álláspontját a 
témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel 
Lukács álláspontjával 
kapcsolatban 
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2. Walter Benjamin: A 

történelem fogalmáról 
(1942) 

      

        
2.1. A dialektikus 

materializmus szövetsége 
a teológiával a fasizmus 
elleni harcban: haladáshit 
helyett messianizmus 

 Tételmondatok kiemelése. 
Feltevések Benjamin javaslatának 
közvetlen politikai és mélyebb 
szellemi okairól a szöveg elemzése 
nyomán 

 Helyesen emeli ki a 
tételmondatokat 
Benjamin szövegéből 

 Idézetekkel 
alátámasztja feltevéseit 
Benjamin javaslatának 
közvetlen politikai és 
mélyebb szellemi 
okairól 

        
2.2. A pozitivista és 

szellemtudományos 
historizmus kritikája a 
történelmi materializmus 
álláspontjáról 

 Benjamin érveinek kritikai 
értékelése 

 Ismeri Benjamin 
álláspontját a témában 

  Önálló, argumentált 
álláspontot alakít ki 
Benjamin és a 
historizmus vitájában 

 
B ANTIHISTORIZMUS       
        
1. Popper: A historicizmus 

nyomorúsága (1944-45) 
      

        
1.1. A természet- és 

társadalomtudományok 
módszertani egysége: a 
hipotetikus deduktív 
módszer, a falszifikáció 

 Bevezető előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
1.2. Az elméleti és történeti 

társadalomtudományok 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Popper 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Popper álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.3. Szituacionalis logika és 

módszertani 
individualizmus a 
történetírásban (Popper 
elmélete a tudományos és 
ipari haladásról) 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Popper 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Popper álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.4. Miért nincs törvénye az 

evolúciónak 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Popper 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Popper álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2. Löwith: Világtörténelem 

és üdvtörténet (1949) 
      

        
2.1. Az antik kozmikus-

ciklikus világképpel 
szakító világtörténelem- 
és haladáseszme teológiai 
gyökerei 

 Vitaindító kiselőadás Löwith 
könyvének részletei alapján 

 Ismeri a Löwith által 
elemzett összefüggéseket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
2.2. A keresztény és 

szekularizált 
történelemfilozófia 
eltávolodása bibliai 
gyökereitől 

 Vitaindító kiselőadás Löwith 
könyvének részletei alapján 

 Ismeri a Löwith által 
elemzett összefüggéseket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
2.3. Visszatérés a görög 

kozmikus szemlélethez 
 Vitaindító kiselőadás Löwith 

könyvének részletei alapján: 
lehetséges-e a történetiség 
kiiktatása gondolkodásunkból? 

 Ismeri Löwith 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Löwith álláspontjával 
kapcsolatban 

        
C HERMENEUTIKA       
        
1. Gadamer: Igazság és 

módszer (1960) 
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1.1. A hermeneutika mint a 

megértés és értelmezés 
elmélete. A megértés 
történetisége. A 
történelem mint 
hatástörténet 

 Tanári előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
1.2. A történeti megértés mint 

horizontösszeolvadás és 
alkalmazás 

 Tanári előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
1.3. Hegel, Dilthey és Löwith 

kritikája a hatástörténeti 
tudat álláspontjáról 

 Tanári előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 
D ANALITIKUS 

TÖRTÉNELEMFILO-
ZÓFIA 

      

        
1. Danto: Analitikus 

történelemfilozófia (1965) 
      

        
1.1. Történetírás és 

történelemfilozófia 
elhatárolása 

      

        
1.2. A történetírás és a 

szociológia elhatárolása 
Thuküdidész példáján 

 Angol nyelvű szövegrészlet 
kivonatolása, és ismertetése egy 
diák részéről. Kérdések az előadó 
diákhoz a hallgatóság részéről. 

 Ismeri Danto álláspontját 
a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Danto álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.3. A történetírással 

szembeni szkeptikus 
érvek cáfolata nyelvi 
elemzések útján 

 Tanári előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
1.4. Miért szükségszerű, hogy 

újraírjuk mindig a 
történelmet (a történelmi 
esemény fogalmának 
analízise)?  

 Angol nyelvű szövegrészlet 
kivonatolása, és ismertetése egy 
diák részéről. Kérdések az előadó 
diákhoz a hallgatóság részéről. 

 Ismeri Danto álláspontját 
a témában 

 Képes összehasonlítani 
Danto és Gadamer 
álláspontját e témában 

        
1.5. Miért nem ismerhetjük a 

jövőt? 
 Esszé: a már tanultak 

felelevenítése a témában, és 
összevetése Danto álláspontjával 

 Össze tudja vetni Kant, 
Fichte, Hegel, Marx és 
Danto gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak 

        
E FOGALOMTÖRTÉNET       
        
1. Marquard: Az egyetemes 

történelem és más mesék 
(1982) 

      

        
1.1. Az egyetemes történelem 

eszméje Schiller 
paradigmatikus 
megfogalmazásában. Az 
eszme mint a forradalom 
filozófiája és mint 
evolucionizmus 

 Vitaindító kiselőadás Marquard 
szövege alapján: Marquard 
álláspontjának összevetése az 
egyetemes történelem eszméjének 
eredetéről tanultakkal 

 Meg tudja fogalmazni a 
különbséget Marquard 
álláspontja és az 
egyetemes történelem 
eszméjének eredetéről 
tanultak közt 

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti az ellentmondás 
feloldásának módját 

        
1.2. Az egyetemes történelem 

eszméje mint a modern 
kor válságterméke 

 Vitaindító kiselőadás Marquard 
szövege alapján 

 Ismeri Marquard érveit a 
témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 
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1.3. Az egyetemes történelem 

eszméjének antihumánus 
jellege és a pluralista 
történetírás bölcsessége 

 Vitaindító kiselőadás Marquard 
szövege alapján. Marquard 
érveinek kritikai értékelése 

 Ismeri Marquard érveit a 
témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
F POSZTMODERN 

TÖRTÉNETÍRÁS ÉS 
TÖRTÉNETFILOZÓFIA 
PRO ÉS KONTRA 

      

        
1. Foucault: A szexualitás 

története I-III. (1976, 
1984, 1984), Az alattvaló 
és a hatalom (1982) 

      

 
1.1. A történetírás mint a 

látens hatalmi viszonyok 
formáinak története. Az 
alávetés három fő módja 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Foucault 
álláspontját 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Foucault álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.2. Hatalmi viszonyok a 

szexualitásban 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Szenvedélyes 
vita 

 Ismeri Foucault 
álláspontját a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
2. Noiriel: A történetírás 

„válsága” (1996) 
      

        
2.1. Vita a válság 

mibenlétéről. Noiriel 
álláspontja 

 Témaismertető kiselőadás Noiriel 
könyvének részletei alapján: az 
álláspontok bemutatása 

 Ismeri a baloldali 
történészek, a jobboldali 
történészek és Noiriel 
álláspontját 

 Elemezni képes a 
felsorolt álláspontok 
előfeltevéseit  

        
2.2. Irányzatok a 

történetírásban az 1980-as 
évek óta (a „nyelvi 
fordulat”, a „kritikai 
fordulat”, az 
„Alltagsgeschichte”, a 
feminista történetírás, a 
tradicionalista 
történetírás) 

 Szócikkek szerkesztése a felsorolt 
irányzatokról Noiriel megfelelő 
fejezetei alapján. A diákok által írt 
szócikkek összehasonlítása és 
értékelése 

 Tartalmilag pontos, a 
lényegi ismereteket 
tömörítő szöveget alkot 

 Szövege megfelel a 
szócikk műfaji 
szabályainak 

        
3. Fukuyama: A történelem 

vége és az utolsó ember 
(1992) 

 Összevetés: Derrida Fukuyama-
kritikája (Marx kísértetei. „Bűvölni 
– a marxizmust” c. fejezet”, 1993) 

    

        
3.1. A történelem nem 

materialista magyarázata: 
a történelem mint az 
elismerésért folytatott 
küzdelem 

 Drámajáték: vita Derrida és 
Fukuyama között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
3.2. Fukuyama teleológiája: a 

liberális demokrácia és a 
szabad piac mint a 
történelem célja 

 Drámajáték: vita Derrida és 
Fukuyama között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
3.3. Fukuyama és Hegel  Drámajáték: vita Derrida és 

Fukuyama között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
4. Rorty: Pragmatizmus, 

pluralizmus és 
posztmodernizmus (1998) 
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4.1. A posztmodernitás mint 

az egység elvesztésének 
élménye (a filozófiai 
pluralizmus térnyerése és 
a globális liberalizmus 
utópiájának 
megkérdőjelezése) 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. A 
Rorty vázolta történelmi 
fejlemények értékelése ki-ki 
értékrendje alapján 

 Ismeri Rorty álláspontját  Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal 
a vitában, és 
álláspontját érvekkel 
megindokolja 

        
4.2. A pluralizmus és a 

kulturális relativizmus 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rorty álláspontját  Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rorty álláspontjával 
kapcsolatban 

 
4.3. A posztmodern ellenségei  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rorty álláspontját  Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
 
 

Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 
a) Ismerje a 19. századi posztromantikus történelemfelfogások (a marxizmus, a pozitivizmus, az életfilozófia 

és a szellemtudomány) valamint a 20. századi reprezentatív történelemelméletek (a 20. századi marxista 
Filozófia, az antihistorizmus, a hermeneutika, az analitikus Filozófia, a fogalomtörténeti iskola és 
posztmodern irányzatok) álláspontját a történelem, illetve a történetírás mibenlétéről. 

b) Ismerje a történettudomány és a természettudomány elhatárolása során felmerülő kérdéseket a tárgyalt 
időszakból. 

c) Ismerje a történettudomány módszereit a tárgyalt időszakból. 
d) Ismerjen olyan fogalmakat, mint „dialektika”, „pozitivizmus”, „evolucionizmus”, „historizmus”, „történelmi 

materializmus”, „falszifikáció”, „hermeneutika” stb. 
e) Ismerje a történelmi változások mozgatórugójáról alkotott elképzeléseket a tárgyalt időszakból. 
f) Ismerje a történelmi haladásról és a történelmi előrelátásról szóló elméleteket a tárgyalt időszakból. 
g) Legyen képes kreatívan hozzászólni a történetfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
h) Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
i) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
j) Legyen képes történetírói és történetfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont 

szerint. 
k) Legyen képes egy idegen nyelvű történetírói és történetfilozófiai szöveg kivonatolására és elemzésére 

megadott szempont szerint. 
l) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
m) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
n) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
o) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
p) Képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
q) Képes feltevéseket megfogalmazni jelenségek történelmi szerepéről. 
r) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
s) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
t) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
u) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket történetfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
v) Alakítson ki önálló álláspontot egyes történetfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
w) Legyen képes megbírálni történetfilozófiai álláspontokat. 
x) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
y) Alkosson szabályos szócikket megadott történetfilozófiai szövegekből és témákra.  
z) Alkosson szabályos esszét megadott történetfilozófiai témára. 
aa) Alkosson szabályos recenziót megadott történetfilozófiai műről. 
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Tárgyi feltételek 

 Könyvtári filozófiai különgyűjtemény 
 Hangtár 
 Videotár 
 Magnetofon 
 Videolejátszó, TV-készülék 
 Számítógép 
 Írásvetítő 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai. Bp., 1996., Egyházfórum Alapítvány NT-13386 
 Dörömbözi János (szerk.): Filozófiai szöveggyűjtemény a középiskolák számára. I–II. NT-13380/SZ/I-II 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szövegelemzések, a filozófiai 
szaknyelv használatának 
gyakorlása 
 Fogalmak, kategóriák 

tartalmának és körének 
tisztázása, pl. modern, 
posztmodern, hermeneutika, 
fenomenológia stb. 
 Filozófiai analízisek 

gyakorlása: tézis, antitézis, 
szintézis, indukció, dedukció 
 Kiselőadások 
 Problémafelvető és – megoldó 

gyakorlatok 
 Viták 
 Filozófiai esszé(k) írása 
 Filozófiai tárgyú könyvekről 

kritikai írások elkészítése 
 Serkentés új filozófiai kérdések 

megfogalmazására 

 Hagyományos szóbeli 
ellenőrzés:  

 feladatmegoldás 
 feleltetés 
 beszélgetések 
 viták 

 
 Hagyományos írásbeli 

feladatok:  
 házi feladat 
 produktumok: esszéírás 
 tudásmérés – mérőlapokkal 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Saját tanulói teljesítmény 

elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk)  
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben, 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal, 
 Az összefüggések alkalmazása 
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11–12. évfolyam 
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Az Erkölcstan kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 11–
12. évfolyam számára kimunkált részletes kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit használhatják, 
választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint 
dolgoznak. 
 
Az Erkölcstan kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
Évfolyam 11. 12. 
Heti óraszám  1 1 
 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Erkölcstan kerettanterve a NAT Ember és társadalom műveltségi területére megfogalmazott 
követelményeknek más tárgyakkal (történelem, filozófia, néprajz stb.) együtt tesz eleget, sőt annál szélesebb 
területet ölel fel. A Kerettantervben található Ember- és társadalomismeret, etika című tantárgyban 
megfogalmazott továbbhaladási feltételeknél is sokkalta bővebb és szabatosabb követelményeket tartalmaz. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
Az erkölcstan tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete 
óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel mint erkölcsi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A tárgyalás történeti. A 11. évfolyam kerettantervében a 
legkiválóbb antik, középkori és reneszánsz etikai elméletek bemutatása, valamint a NAT által az Ember és 
társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. A 12. évfolyamon erre a 
felvilágosodás, a 19. és a 20. század elméleti fejleményeinek bemutatásával kerül sor. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Amíg a pedagógusképzés eredményeképpen erkölcstan tanítására alkalmas szakpedagógusok jelennek meg az 
iskolákban, bárki taníthatja ezt a tárgyat, aki a) érdeklődik a téma iránt, b) aki rendelkezik egyetemi szintű 
pedagógiai diplomával vagy teológiai diplomával, c) akinek van elég bátorsága, d) aki hajlandó némi időt szánni 
etikai ismeretei bővítésére a filozófia terén. Mivel e tárgy fő tevékenységei a 11–12. évfolyamban a kutatás, a 
szövegelemzés és a véleménycsere, a kerettanterv különleges tér- és időszervezést nem igényel. Természetesen 
jelentősen növelné a tanulás hatékonyságát a csoportbontás.  
 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

 
1 

 
1 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
11–12. évfolyam 

 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. A görög-római erkölcsfilozófia   
    
1. A filozófia specifikuma a preszókratikus filozófusok 

fellépése idején 
  

    
1.1. Bevett magyarázatok   
    
1.1.1. Tartalmi sajátosságok   
    
1.1.2. Módszertani sajátosságok   
    
1.1.3. Műfaji sajátosságok   
    
2. A szofisták hagyománykritikája   
    
2.1. Az istenek léte, nemléte: szkepszis (Prótagórasz) és 

ateizmus (Kritiasz) 
  

    
2.2. Relativizmus (Prótagórasz, Hippiasz)   
    
2.3. Individualizmus (Antiphón)   
    
3. Szókratész   
    
3.1. Szókratész erkölcsi tanítása  Összevetése a szofisták azonos témájú tanaival 
    
3.1.2. Az erény tanítható (etikai racionalizmus)   
    
3.1.3. Az erényes élet a boldogság   
    
3.2. Szókratész élete és halála  Összevetése a szofisták pedagógusi tevékenységével, ill. 

Iszókratész iskolájával 
    
3.2.1. Szókratész a halálról  Az Apológia, a Phaidón és a Kritón részleteinek 

összehasonlítása 
    
3.2.2. Szókratész mint a szókratikus iskolák példaképe  A szókratészi magatartás összetettségének elemzése 
    
4. A szókratikus iskolák   
    
4.1.2. Szinópei Diogenész  Külsőségekben hasonló, de más ideológiai tartalmú példák 

elemzése a diákok történelmi ismeretei alapján   
    
4.2. Hedonisták (Arisztipposz iskolája)   
    
4.2.1. A boldogság meghatározásának dilemmái  Boldogságellenes álláspontok a diákok által is ismert költők 

műveiből: Kosztolányi Dezső: Számadás; József Attila: 
Eszmélet. A boldogság mint nosztalgia: Babits: Recanati. 

    
4.2.2. A hedonizmus paradoxonja (Hégésziász)   
    
4.3. A megaraiak (Eukleidész,    
    
5. Platón   
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5.1. Platón szókratikus korszaka   
    
5.1.2. A boldogság és az erény azonosításának problémái  Részletek a Gorgiasz c. dialógusból 
    
5.2. Platón középső korszaka   
    
5.2.1. Az ideaelmélet  Lexikonok összehasonlítása 
    
5.2.2. A platóni lélekkép  Részletek az Állam IV. könyvéből 
    
5.2.3. A platóni erénytan  Részletek az Állam IV. könyvéből 
    
5.3. Az idős Platón tanítása   
    
5.3.1. A gyönyörök pozitív szerepe az etika területén  Részletek a Philéboszból 
    
6. Arisztotelész etikája a Nikomakhoszi etika alapján  Szövegrészletek elemzése 
    
6.1. Ellentmondások a Nikomakhoszi Etikában   
    
6.2. Az ellentmondások feloldása: a három aspektus   
    
6.3. Arisztotelész a barátságról   
    
7. A sztoicizmus   
    
8. Epikurosz filozófiája   
    
8.1. Fátum és szabadság   
    
8.3. A halálfélelem oktalansága  Összevetés: Kosztolányi: Ének a semmiről 
    
8.4. A halál utáni élet elleni érvek   
    
8.5. A limitált gyönyörök tana  Összevetés a hedonizmussal 
    
9. A szkepticizmus  Az 5. troposz elemzése az erkölcsi relativizmusról. Vita. 
    
10. Plótinosz neoplatonizmusa   
    
10.1 Az extázis   
    
10.2 Az extázishoz vezető erények   
    
10.3. A rossz eredete   
    
II. Patrisztikus és skolasztikus erkölcstan   
    
1. Szent Ágoston   
    
1.1. A boldogság mint Isten megismerése   
    
1.2. Az ember lehetőségei az eredendő bűn után: szabad 

akarat vagy predesztináció? 
  

    
1.3. Amor Dei és amor sui, erények   
    
1.4. Test, érékiség, purifikáció   
    
1.5. Hogyan egyeztethető össze a rossz léte Isten 

mindenhatóságával és gondviselésével? 
  

    
2.1. A bűn lényege   
    
2.2. A bűnbánat   
    
2.3. Az oldás és kötés joga   
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3. Aquinói Szent Tamás   
    
3.1. A boldogság mint Isten megismerése  Összevetés Arisztotelésszel 
    
3.2. Az erények  Összevetés Arisztotelésszel 
    
III. Reneszánsz etikák   
    
1.1 Reneszánsz neoplatonizmus: Ficino: A szerelemről 

(1469) 
  

    
1.2. A közönséges és az égi szerelem  Ficino hatásának tanulmányozása Botticelli Tavaszán 
    
2. Machiavelli   
    
2.1. Tömegmorál és elitmorál  Részletek A fejedelemből. Vita. 
    
2.2. A gonoszságban is van nagyság  Szövegelemezés: Beszélgetések Titus Lívius tíz könyvéről: “Az 

emberek igen ritkán tudnak csak rosszak vagy csak jók lenni”. 
Vita. 

    
2.3. A nemzetállam érdeke az erkölcsi megítélés fölött  Szövegelemezés: Beszélgetések Titus Lívius tíz könyvéről: “A 

hazát akár ocsmányság árán, akár dicsőséggel, de meg kell 
védeni, és mindkét védelem helyes”. Vita. 

    
3. Rotterdami Erasmus: Értekezés, avagy összeállítás a 

szabad akaratról (1524) 
 Összevetése Luther álláspontjával 

    
3.1. Luther vitatott tételei  Drámajáték: hitvita 
    
3.2.  Erasmus érvei az akarat szabadsága mellett  Drámajáték: hitvita 
    
4.2. Szókratikus halálfelfogás  Szövegelemzés: Esszék, I. könyv, 19. fej. 
    
IV. A felvilágosodás morálfilozófiája   
    
1. Hobbes: Leviathán (1651)  A történelmi háttér (kiselőadás) 
    
1.1.1. Az önzés mint alaperő  Összevetés a newtoni mechanikával 
    
1.1.2. A jó és a rossz szubjektivizálása: az ember mint 

gyönyörkereső és szenvedéskerülő lény 
 Összevetés Epikurosszal 

    
1.1.3. Legfőbb cél helyett változó célok sora  Összevetés az antik és keresztény hagyománnyal 
    
1.1.4. Az eszközök biztosításának vágya: általános 

hatalomvágy 
  

    
1.1.5. Értelem kontra halálfélelem: a természeti törvények 

gyengesége 
 Összevetés az antik és keresztény hagyománnyal 

    
1.2.1. Az ember értéke mások megbecsülésétől függ  Szövegelemzés: Leviathán 10. fej. 
    
1.2.2. Megbecsülésre és megvetésre méltó embertípusok  Szövegelemzés: Leviathán 10. fej. 
    
2. Spinoza: Etika (1677)   
    
2.1. Spinoza determinizmusa és a szabadság új fogalma   
    
2.3. Indulatok és értelem   
    
2.4. A bölcs életcélja: amor dei intellectualis   
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3.1. Az ember természettől társas lény: velünk születik az 

erkölcsi érzék 
 Összevetés: Arisztotelész 

    
3.2. Az erkölcsi érzék az esztétikaihoz hasonlatos   
    
3.3. Az önzetlenség éppolyan természetes, mint az önzés   
    
4. Mandeville: A lázongó kas avagy a megjavult 

gazemberek (1705), Vizsgálódás az erkölcsi erény 
eredetéről (1714), Vizsgálódás a társadalom 
természetéről (1723) 

  

    
4.1. A közjó alapja az egyes ember bűne, s kiirtása káros   
    
4.2. Az erkölcsi erény eredete a közérdeket szolgáló 

manipuláció és az emberi hiúság 
  

    
5. Hume: Értekezés az emberi természetről (1739)   
    
5.1. Van és kell megkülönböztetése   
    
5.2. Az erény és vétek megkülönböztetése nem 

értelmünkből, hanem érzelmünkből fakad 
  

    
5.3. Természetes erények és vétkek   
    
5.4. Az erkölcsi érzelmek megkülönböztetése más 

érzelmektől a nyelv általánosító ereje által 
  

    
6. La Mettrie: Az élvezet (1745), Anti-Seneca vagy 

értekezés a boldogságról (1750) 
  

    
6.2. Kicsapongás, gyönyör és élvezet megkülönböztetése  Összevetés: Epikurosz 
    
6.3. Seneca epikureus kritikája  Drámajáték: La Mettrie és Seneca vitája az erényről, a 

lelkiismeretfurdalásról, a bátorságról és az öngyilkosságról, a 
hírnévről, a tudományról, a gazdagságról, a gyönyörről és a 
boldogságról, valamint a megalkuvásról 

    
7.1. A fizikai fájdalom és gyönyör nem az ember, hanem 

az állat viselkedésének elvei 
 Diderot érveinek megvitatása. Diderot személyeskedő érveinek 

megkülönböztetése tárgyilagos érveitől 
    
7.2. Van természetes erkölcs, mely velünk születik  Helvetius és Diderot vitájának folytatása, irányított beszélgetés 
    
7.3. A nevelés hatalma és joga  Helvetius és Diderot vitájának folytatása, irányított beszélgetés 
    
7.4. Vita a luxusról  Helvetius és Diderot vitájának folytatása, irányított beszélgetés 
    
8. Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése (1785)   
    
8.1. A jó akarat, a kötelesség, a törvény  Tételmondatok kikeresése a szövegből 
    
8.5. Determinizmus és szabadság (jelenség és magábanvaló 

dolog megkülönböztetése) 
 Előadás, jegyzetelés. 

    
V. A 19. század morálfilozófiája   
    
1. Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról (1822-

23) 
  

    
1.1. Tömegmorál és elitmorál: fenntartó egyének és 

világtörténeti egyének 
 Kiselőadás. Irodalmi párhuzamok gyűjtése 

    
1.2. Eszköz vagy cél az ember?  Összevetés: Kant 
    
2. Kierkegaard: Vagy-vagy (1843), Félelem és reszketés 

(1843) 
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3. Schopenhauer: A halálról (1844), A nemi szerelem 

metafizikája (1844) 
  

    
3.1. Életakarat és ismeret, magánvaló és jelenség, faj és 

egyén 
 Összevetés: Kant és Darwin 

    
3.2. A halálfélelem és a kéj mint az életakarat produktumai  Kiselőadások 
    
3.3. Az ismeret mint az életakarat legyőzése  Összevetés: buddhizmus 
    
4.1. A világ megváltoztatásának parancsa és a történelmi 

szükségszerűség 
 Értelmezések. Vita. 

    
4.2. Osztályerkölcs és általános emberi szempontok  Értelmezések. Vita. 
    
5.1. Intuitív és induktív etika megkülönböztetése  Előadás. Példák gyűjtése 
    
5.2. A legnagyobb boldogság elve  Tételmondat kikeresése. Az elv kipróbálása példákon 
    
5.3. Alacsonyabbrendű és magasabbrendű élvezetek  Összevetés: Epikurosz, La Mettrie 
    
6. Nietzsche   
    
6.1. Isten halála és ennek etikai következményei  Kiselőadás az Imígyen szóla Zarathustra (1883-85) részletei 

alapján 
    
6.2. Az emberfölötti ember és az utolsó ember  Kiselőadás az Imígyen szóla Zarathustra (1883-85) részletei 

alapján 
    
6.3. A morál genealógiája  Kiselőadások a Túl jón és rosszon (1886) és az Adalékok a 

morál genealógiájához (1887) részletei alapján 
    
6.4. Nietzsche kereszténységkritikája  Kiselőadások az Ecce homo (1888) és az Antikrisztus (1888) 

részletei alapján 
    
6.5. Minden érték átértékelése  Kielőadás Nietzsche hátrahagyott töredékei alapján 
    
VI. A 20. századi morálfilozófia   
    
1.1. Az etika tárgya nem csak magatartás, hanem a “jó” 

általában (a dolgok inherens értékének meghatározása 
és összehasonlítása) 

  

    
1.2. A “jó” a dolgok definiálhatatlan és nem-természeti 

tulajdonsága 
 Összevetés: Strawson: Etikai intuicionizmus (1949). Előadás, 

jegyzetelés. 
    
2. Lukács   
    
2.1. Kiűzhető-e Belzebúbbal a Sátán?  Kiselőadás Lukács A bolsevizmus mint erkölcsi probléma 

(1918) c. írása alapján 
    
2.2. A gazdasági és az erkölcsi dimenziók 

megkülönböztetése 
 Kiselőadás Lukács A kommunizmus erkölcsi alapja (1919) c. 

írása alapján 
    
2.3. A bűnvállalás tragikus hősiessége  Kiselőadás Lukács Taktika és etika (…) c. írása alapján 
    
3. Heidegger: Lét és idő (1927)   
    
3.1.1. Beszéd és fecsegés   
    
3.1.2. Megértés és kíváncsiság   
    
3.1.3. Szorongás a haláltól és nyugtatás   
    
3.2. A lelkiismeret hangja   
    
4. Bergyajev: Az ember rabságáról és szabadságáról 

(1939) 
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4.1. Az úr, a szolga és a szabad ember   
    
4.2. A szellemi rabság formái   
    
4.3. Az ember szellemi felszabadulása   
    
5. Sartre: Az egzisztencializmus humanizmus (1946)   
    
5.1. A sartre-i etika alapfogalmai: elhagyatottság és 

szabadság, felelősség és rettegés, választás és 
kétségbeesés, rosszhiszeműség 

 Többféleképpen értelmezhető szöveg jelentésrétegeinek 
feltárása. Kiselőadások az egyes témákról. 

    
5.2. Sartre viszonya az általa egzisztencialistáknak 

minősített gondolkodókhoz (Kierkegaardhoz, 
Dosztojevszkijhez, Heideggerhez) 

 Többféleképpen értelmezhető szöveg jelentésrétegeinek 
feltárása. Kiselőadások az egyes témákról. 

    
5.3. Sartre és a marxizmus  Többféleképpen értelmezhető szöveg jelentésrétegeinek 

feltárása. Kiselőadások az egyes témákról. 
    
5.4. Sartre és a kereszténység  Többféleképpen értelmezhető szöveg jelentésrétegeinek 

feltárása. Kiselőadások az egyes témákról. 
    
6.1. A kérdés hatféle értelmének megkülönböztetése és 

megválaszolása 
 Kiselőadások 

    
6.2. Az emotivizmus kritikája  A szöveg átfogalmazása adott szempont szerint: házidolgozat 
    
6.3. Wittgenstein hatása  Előadás, jegyzetelés 
    
7. Searle: Hogyan vezethető le a “kell” a “van”-ból? 

(1964) 
  

    
7.1. Egy példa bemutatása négy lépésben  Drámajáték: vita Searle és Hare között Hare Az “ígéret”-játék 

(1964) c. írásának felhasználásával 
    
8.3. A helyes és a jó megkülönböztetése   
    
8.4. Az etikák tipológiája   
    
9. Mackie: Etika (1977)   
    
9.1. Az erkölcsi szkepticizmus mint az értékek 

objektivitását cáfoló tévedéselmélet 
  

    
9.1.1. A relativitásból merített érv   
    
9.1.2. A különösségből merített érv   
    
10. Kognitivizmus és szkepticizmus vitája.  Dramatizált viták témánként 2-2 diák előadásában  
    
11. Kis János: Vannak-e emberi jogaink?  (1986), Az 

igazságosság elmélete. John Rawls magyarul (1998) 
  

    
11.1. A relativizmus kritikája   
    
11.1.1. Az ismeretelméleti relativizmus kritikája   
    
11.1.2. A konvencionalista relativizmus kritikája   
    
11.1.3. A decizionista relativizmus kritikája   
    
12. Fukuyama: Poszthumán jövendőnk (2002)   
    
12.1. A biotechnológia fajtái   
    
12.2. Morálfilozófiai érvek a génmanipuláció ellen (Hume 

újraértelmezése, az emberi természet fogalmának 
rehabilitálása és a relativizáló felfogások cáfolata) 

 Összevetés: Habermas: Az emberi természet jövője. A liberális 
eugenika útján? (2002). Kiselőadások. 
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Tárgyi feltételek 

 Video 
 Magnó 
 A témakört képviselő könyv- és folyóiratállomány 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Bohár András: Antropológiai és etikai vázlatok. Budapest, 1993. Keraban Kiadó – PSzM Projekt 
 Kamarás István: Etika. (Megjelenés alatt) 
 Kamarás István–Vörös Klára: Embertan III. (Megjelenés alatt) 
 Lányi András–Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok. Alternatív Közgazdasági Gimnázium 

 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tények és tapasztalatok össze-
gyűjtése, felidézése és 
megbeszélése, feldolgozása, 
értelmezése 

 Szépirodalmi, ismeretközlő és 
szakirodalmi szöveg elolvasása és 
feldolgozása 

 Egyszerűbb képességvizsgálatok 
elvégzése 

 Tudatosítás szituációs és szerep-
játékokkal és ezek elemzése, 
vélemények ütköztetése 

 Konfliktus-megoldási módok 
kipróbálása 

 Szépirodalmi, ismeretközlő és 
szakirodalmi szöveg elolvasása és 
feldolgozása 

 Képek és filmek megnézése és 
elemzése, vélemények felszínre 
hozása és ütköztetése, megbeszé-
lése és elemzése 

 Könyvtári kutatás, referálás, 
bibliográfia készítés 

 Vizuális megjelenítés 
 Elmélkedés 
 Napló (munka-, olvasmány-, 

esemény- belső történés napló) 
vezetése 

 Sajtófigyelés 
 Írásművek készítése (jegyzet, 

ismertetés, összegezés, 
tanulmány, esszé) 

 Tanulói előadás 
 Kiállítások rendezése 
 Akadályozottak, segítségre 

szorulók, szenvedők 
meglátogatása és megsegítése, 
valamint e tevékenységek 
felidézése és elemzése 

 Önmaguk, események, helyzetek 
megfigyelése és elemzése 

 Társadalomtudományi tényeket 
tartalmazó táblázatok, diagramok 
készítése 

 Napló- és önmegfigyelési 
jegyzőkönyv írása 

 Kisebb lélektani vizsgálatok és 
szociológiai (szociográfiai) 
kutatások elvégzése 

 Vitákban való kompetens 
részvétel 

 Feladatlap 
 Mérőlap 
 Beszámoló 
 Vizsga 
 Esszé írása 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 

 Szöveges írásbeli formatív 
értékelés 

 Félévi és év végi szummatív 
értékelés 

 Önértékelés: minősítő 
kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk)  
 Összekapcsolásuk más tényekkel, 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben, 
 A fogalmak összekapcsolása más 

fogalmakkal, 
 Az összefüggések alkalmazása 

 
 Lásd még:  

Megjegyzések az értékeléshez 
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Megjegyzések az értékeléshez 
 

A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 
teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a „sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a faladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
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AZ 
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A TERMÉSZETBEN 

 
 MŰVELTSÉGI TERÜLET  

KERETTANTERVEI 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv Központja mintegy másfél évtizedes tanterv- és 
taneszközfejlesztési praxis, kutatási és kísérleti eredmény, gyakorlati kipróbálási tapasztalat felhasználásával, 
Zsolnai József pedagógiai koncepciója alapján dolgoztatta ki részletes tanterveit az Ember a természetben  
műveltségi területre. 
 
Biológia és egészségtan: a gimnázium 9–11. évfolyama számára 
Ökológia, környezettan: a gimnázium 12. évfolyama számára  
Fizika: a gimnázium 9–11. évfolyama számára 
Kémia: a gimnázium 9–11. évfolyama számára 
 
A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Biológia és egészségtan 1,5 1,5 1 - 
Ökológia, környezettan - - - 3 
Fizika 1,5 1,5 1 - 
Kémia 1 1,5 1 - 

 
 

 Az egyes tantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi tantervi ismertetők 
tartalmazzák. 
 
E részletes tantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi tantervhez pedagógiai 
segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök tartoznak. A 
taneszközök egy része a tankönyvpiacon már megtalálható. A tantárgyi tanterveken túl minden egyes 
tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. Ezek az alábbiak: 
 
     tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
     feladatgyűjtemény, 
     időterv (tanmenet), 
     mérőlap és értékelési útmutató. 
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BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 
 

9–11. évfolyam 
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A Biológia és egészségtan kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
gimnázium 9–11. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettantervet és 
taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző 
kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Biológia és egészségtan kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 
Heti óraszám 1,5 1,5 1 

 
 

A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Biológia és egészségtan kerettanterv a NAT Ember és természet műveltségi terület Biológia és 
egészségtan műveltségi részterületére terjed ki. A kerettanterv a műveltségi területek követelményeinek, 
valamint a kerettanterv tantárgyleírásában közölt továbbhaladási feltételeknek megfelel. 
 
A Biológia és egészségtan kerettanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a 
Környezeti nevelés és Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra, továbbá a Testi és lelki egészség 
követelményeinek teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret és a Tanulás és a 
Felkészülés a felnőtté válásra közös követelményeinek teljesítését. 
 
 

A kerettanterv jellemzői 
 
A Biológia és egészségtan kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. 
Az egyes kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: 
tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához 
és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A kerettanterv szorgalmazza a 
természetben való munkálkodást, a terepgyakorlatok keretében való tanulást. Az ökológiai, természetvédelmi és 
tudománytörténeti témáknak fontos szerepet szán valamennyi évfolyamon. 
 
 

A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Biológia és egészségtan kerettantervet biológia-földrajz vagy biológia-kémia szakos egyetemi szintű tanári 
diplomával rendelkező, tereptani ismeretekben felkészült pedagógus eredményesen taníthatja. A kerettanterv 
különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A természettudományi szaktanterem, jól felszerelt biológia szertár 
és iskolakert megléte viszont fontos feltétel. 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2227 

 
 

A Biológia tanulásának céljai a 9–11. évfolyamon  
 
A szemléletformálás a fizikai és a kémiai ismeretekkel való szoros kapcsolatban történjen. A tanuló fedezze fel a 
maga számára a természettudományok közös mondanivalóját, a természeti törvények egyetemes üzenetét, illetve 
annak értelmezési kereteit, korlátjait. Különösen fontos ez az élet jelenségével, az emberi élet értékével etikai 
megalapozásával kapcsolatban. 
A tanuló a biológiai tudományok bevezető tanulmányait követően a diszciplináris tartalom megismeréséhez 
érkezik, melyben arra törekszünk, hogy megkedvelje a biológiai gondolkodásmódot. A tanuló szerezzen 
ismereteket a biológiai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A 
diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet 
megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság biológiai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen 
elmélyedni adott probléma biológiai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető 
információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon 
megnyilatkozni mások előtt biológiai témában, használja a biológia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a 
biológiai gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, 
gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink 
jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a 
környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a biológiai 
tudomány nyelvezetének helyes használatát a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult 
műveleti tudását, vegye észre a biológia egész társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet 
formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a biológia világa között, a tudósok 
életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A biológia informatikát 
megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és a biológia által 
létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport 
biológiai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki 
érzéket, állandó figyelmet. – A 11. év végére a tanuló jusson el arra a döntésre, hogy milyen módon vállal 
szerepet az élővilág feladatainak ellátásában, problémáinak megoldásában, milyen foglalkozást szeretne végezni, 
milyen irányban orientálódik a továbbtanulás során. 
 
 
Ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás 
 
Váljon a tanulók igényévé az önálló ismeretszerzés. Legyenek képesek a biológiai jelenségek, folyamatok, 
változások, kölcsönhatások tudatos megfigyelésére. A természet vizsgálatakor vegyék figyelembe, hogy a 
természet egységes egész, és csak a megismerése során tagoljuk részekre. Tudjanak természettudományi 
vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket önállóan megtervezni és végrehajtani. Legyen gyakorlatuk a taneszközök, 
kísérleti és vizsgálati eszközök, anyagok balesetmentes használatában. Szerezzenek jártasságot az 
ismeretszerzés, a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen tulajdonságok, jellemzők, tényezők 
elkülönítésében. Legyenek képesek megállapítani, hogy a kísérletek során az egyik tényező, mennyiség 
változása következtében miként változik meg a másik tényező, mennyiség. Tudják a megfigyelések, mérések, 
kísérletek során nyert adatokat áttekinthetően rendezni. Legyenek gyakorlottak az élőlények, jelenségek, adatok 
osztályozásában, rendszerezésében. Ismerjék fel a rendszer tagjai közötti összefüggéseket. Legyenek képesek a 
kísérletek és vizsgálatok eredményeit értelmezni, azokból következtetéseket levonni és általánosítani. Ismerjék a 
legfontosabb szakkifejezéseket. A megfigyeléseik, kísérleteik, vizsgálataik során szerzett ismereteket, 
tapasztalatokat pontosan tudják megfogalmazni és írásban rögzíteni. Szerezzenek gyakorlatot a tananyaggal 
kapcsolatos egyszerűbb vázlatrajzok, sematikus ábrák készítésében és a kész ábrák, rajzok értelmezésében. 
Legyenek képesek önállóan használni szaklexikonokat, szakszótárakat, enciklopédiákat, határozókat. Értsék az 
életkoruknak megfelelő természettudományos ismeretterjesztő könyvek, cikkek, televízióműsorok, videofilmek 
információit. Lássák be, hogy környezetének állapota saját egészségükre is hatással van, hogy az egészség érték. 
Legyenek képesek fizikai és pszichés egészségük és az egészséges környezet megőrzésére. Igényeljék az 
egészséges életkörülményeket. Ismereteik és tapasztalataik ébresszék rá őket, hogy felelősek a természet 
jövőjéért, fenntarthatóságáért. Becsüljék meg környezetük értékeit, alakuljon ki pozitív attitűdjük a természeti 
környezet esztétikai és gazdasági értékei iránt. 
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Tájékozódás a környezet anyagairól 
 
Ismerjék fel a tanulók az élő szervezetet felépítő szerves és szervetlen anyagokat, azok legfontosabb 
tulajdonságait, valamint az élő anyag jellemzőit. Legyen áttekintésük az élő anyag magasabb szerveződési 
szintjeinek jellemzőiről. Ismerjék az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést. Ismerjék az 
emberi szervezetet veszélyeztető anyagok (alkohol, nikotin, drog, gyógyszerek) szervezetre gyakorolt hatását. 
Törekedjenek a mikrokörnyezetükben a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozásának megelőzésére, 
illetve csökkentésére. 
 
 
Tájékozódás a térben 
 
Legyen áttekintésük a tanulóknak a természetben található méretek nagyságrendjéről, tudják ezeket 
összehasonlítani. Legyen áttekintésük az egyes éghajlati övek, kontinensek jellegzetes növényeiről és állatairól. 
 
 
Tájékozódás az időben 
 
Tudják a tanulók, hogy a természeti jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az idő.  Legyen 
áttekintésük a földi élet időbeni változásairól, fejlődéséről. Legyen áttekintésük az élőlények egyedfejlődéséről, 
az emberi élet szakaszainak főbb jellemzőiről.  Ismerjék fel, hogy egyes esetekben a jelenségek 
"megfordíthatók" (fordított sorrendben is lejátszódnak), más esetekben nem. Ismerjék fel az életfolyamatokban a 
visszafordíthatatlanságot. 
 
 
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről 
 
Értsék meg a tanulók, hogy a megismerési folyamat közelítés a valóság felé. Lássák be, hogy a 
természettudomány egyes ágainak kutatói ugyanazt az anyagi világot vizsgálják és írják le különböző 
szempontból és különböző módszerekkel. Így közöttük szoros kapcsolat van, egymás munkáját segítik. Tudják, 
hogy mely történelmi korokban születtek a nagyobb jelentőségű természeti felfedezések, és kik voltak azok a 
természettudósok, akiknek a nevéhez  a fontosabb felfedezések, törvények fűződnek. Ismerjék a kiemelkedő 
tudományos eredményeket elért magyar orvosok, természettudósok munkásságát. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 
 
Óraszám 
(hetente) 
 

1,5 1,5 1 
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Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
MK-574-
CA-0031 

Kropog Erzsébet–Mándics Dezső–dr. Molnár Katalin: Biológia-sejtbiológia, 
növényélettan, az ember szervezete, genetika. 9-10. 

MK-590-
AK-0005/1 

Dr. Berend Mihály–dr. Szerényi Gábor: Biológia I. – Növénytan. 

MK-591-ak-
0005/2 

Dr. Berend Mihály–dr. Szerényi Gábor: Biológia II. – Állattan, ökológia. 

MK-592-
AK-0005/3 

Dr. Berend Mihály–Gömöry András–dr. Kiss János–dr. Müller Erzsébet–dr. Tóth 
Géza: Biológia III. – A sejtbiológia, az állat és az emberi szövetek, szaporodás és 
egyedfejlődés, öröklődés. 

9–11. 

MK-593-
AK-0005/4 

Dr. Berend Mihály–Gömöry András–dr. Szerényi Gábor: Biológia IV. – Az 
emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai, önszabályozás. 

 
 

Tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–11. MK-605-

CAE-060 
Kropog Erzsébet–Mándics Dezső–dr. Molnár Katalin: 5000 feladat biológiából. 
9–12. 

 MK-594-
AK-0021 

Dr. Berend Mihály (szerk.): Biológiai feladatsorok felvételizőknek. 9–12. 

 NT-81425 Dr. Berend Mihály–dr. Berendné Németh Éva: Biológiai feladatgyűjtemény 
középiskolásoknak. 9–12. 

 NT-13235 Dr. Lénárd Gábor: Biológiai album a gimnáziumok II., III. és IV. osztálya 
számára. 9–12. 

 
 

Jelmagyarázat 
 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 
b  = lehetőség szerint csoportbontással 

           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. ANYAGCSEREÉLETTAN  ANYAGCSEREÉLETTANI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. A fotoszintézis  Ismeretek tanulása  a 

fotoszintézisről 
    

        
1.1. a fényenergia felvétele és 

átalakulása 
 a fényenergia felvételéről és 

átalakulásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a fényenergia felvételét és 
átalakulását magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a 
fényenergia felvételéről 
és átalakításáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fényenergia-felvételről 
és -átalakulásról. 

        
1.2. a szén-dioxid redukciója  a szén-dioxid redukciójáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a széndioxid redukcióját 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a szén-
dioxid redukciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a szén-
dioxid redukciójáról. 

        
2. A biológiai  oxidáció  Ismeretek tanulása a biológiai 

oxidációról 
    

        
2.1. a légzésben felhasználódó 

szénhidrátok képződése és 
átalakulása 

 ismeretek tanulása a légzésben 
felhasználódó szénhidrátok 
képződéséről és átalakulásáról 

    

        
2.1.1. a szénhidrátok jellemzői, 

élettani szerepe 
 a szénhidrátok jellemzőiről, 

élettani szerepéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
szénhidrátok tulajdonságainak 
vizsgálata 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
szénhidrátok 
jellemzőiről, élettani 
szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szénhidrátok 
jellemzőiről, élettani 
szerepéről. 

        
2.1.2. a szacharóz, a keményítő és 

a cellulóz bioszintézise 
 a szacharóz, a keményítő és a 

cellulóz bioszintéziséről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a szénhidrátok bioszintézisét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni a 
szacharóz bioszintézisét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szacharóz, a keményítő 
és a cellulóz 
bioszintéziséről. 

        
2.1.3. a szacharóz, a keményítő és 

a cellulóz bontódása 
 a szacharóz, a keményítő és a 

cellulóz bontódásáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a szénhidrátok bontódását 
magyarázó folyamatábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni a 
szacharóz bontódását. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szacharóz, a keményítő 
és a cellulóz 
bontódásáról. 

        
2.2. a biológiai oxidáció 

folyamata 
 a biológiai oxidáció folyamatáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a biológiai oxidáció folyamatát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, hogy mi a 
biológiai oxidáció 
lényege. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
biológiai oxidáció tanult 
folyamatáról. 
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3. A lipidek anyagcseréje  Ismeretek tanulása a lipidek 

anyagcseréjéről 
    

        
3.1. a lipidek tulajdonságai, 

élettani szerepe 
 a lipidek tulajdonságairól, élettani 

szerepéről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
lipidek tulajdonságainak 
vizsgálata 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
lipidek tulajdonságairól, 
élettani szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
lipidek tulajdonságairól, 
élettani szerepéről. 

        
3.2. a lipidek bioszintézise  a lipidek bioszintéziséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a lipidek bioszintézisét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a lipidek 
bioszintézisének főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
lipidek tanult 
bioszintéziséről. 

        
3.3. a lipidek lebontása  a lipidek lebontásáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a lipidek lebontását magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a lipidek 
lebontásának főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
lipidek tanult 
lebontásáról. 

        
4. Az aminosavak 

anyagcseréje 
 Ismeretek tanulása az 

aminosavak anyagcseréjéről 
    

        
4.1. az aminosavak 

tulajdonságai, élettani 
szerepe 

 az aminosavak tulajdonságairól, 
élettani szerepéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
aminosavak 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
aminosavak 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

        
4.2. az aminosavak bioszintézise  az aminosavak bioszintéziséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az aminosavak bioszintézisét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja az 
aminosavak 
bioszintézisének főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
aminosavak tanult 
bioszintéziséről. 

        
4.3. az aminosavak lebontása  az aminosavak lebontásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az aminosavak lebontását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja az 
aminosavak 
lebontásának főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
aminosavak tanult 
lebontásáról. 

        
5. A nukleotidok anyagcseréje  Ismeretek tanulása a nukleotidok 

anyagcseréjéről 
    

        
5.1. a nukleotidok tulajdonságai, 

élettani szerepe 
 a nukleotidok tulajdonságairól, 

élettani szerepéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
nukleotidok 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleotidok  tanult 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

        
5.2. a nukleotidok bioszintézise  a nukleotidok bioszintéziséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nukleotidok bioszintézisét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
nukleotidok 
bioszintézisének főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleotidok tanult 
bioszintéziséről. 

        
5.3. a nukleotidok lebontása  a nukleotidok lebontásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nukleotidok lebontását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
nukleotidok 
lebontásának főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleotidok tanult 
lebontásáról. 
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6. A nukleinsavak 

anyagcseréje 
 Ismeretek tanulása a 

nukleinsavak anyagcseréjéről 
    

        
6.1. a nukleinsavak (a DNS és az 

RNS) tulajdonságai, élettani 
szerepe 
 

 a nukleinsavak tulajdonságairól, 
élettani szerepéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
nukleinsavak szerkezetét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
nukleinsavak 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleinsavak tanult 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

        
6.2. a nukleinsavak bioszintézise  a nukleinsavak bioszintéziséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nukleinsavak bioszintézisét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
nukleinsavak 
bioszintézisének főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleinsavak tanult 
bioszintéziséről. 

        
6.3. a nukleinsavak lebontása  a nukleinsavak lebontásáról  

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
nukleinsavak lebontását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
nukleinsavak 
lebontásának főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleinsavak tanult 
lebontásáról. 

        
7. A fehérjék anyagcseréje  Ismeretek tanulása a fehérjék 

anyagcseréjéről 
    

        
7.1. a fehérjék tulajdonságai, 

élettani szerepe 
 a fehérjék tulajdonságairól, 

élettani szerepéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fehérjék szerkezetét magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
fehérjék 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fehérjék tanult 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

        
7.2. a fehérjeszintézis  a fehérjeszintézisről  informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fehérjeszintézist magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
fehérjeszintézis főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fehérjék tanult 
szintéziséről. 

        
7.3. a fehérjék lebomlása  a fehérjék lebomlásáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fehérjék lebomlását magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
fehérjék lebomlásának 
főbb fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fehérjék tanult 
lebomlásáról. 

        
II. NÖVÉNYÉLETTAN  NÖVÉNYÉLETTANI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. A növény vízforgalma és 

vízgazdálkodása 
 Ismeretek tanulása  a növények 

vízforgalmáról és 
vízgazdálkodásáról 

    

        
1.1. a növényi sejt vízfelvétele 

(duzzadás, diffúzió, 
ozmózis, plazmolízis) 

 a növényi sejt vízfelvételéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a vízfelvétel folyamatait 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
növényi sejt 
vízfelvételét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növényi sejt 
vízfelvételének tanult 
jelenségeiről. 

        
1.2. a növényi test vízfelvétele, a 

vízfelvételt befolyásoló 
környezeti  tényezők 

 a növényi test vízfelvételéről, a 
vízfelvételt befolyásoló 
környezeti  tényezőkről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a növényi vízfelvevő szervek 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
növényi test 
vízfelvételét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növényi test 
vízfelvételének tanult 
jelenségeiről. 
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1.3. a növények vízleadása 

párologtatás útján 
 a növények párologtatás útján 

történő vízleadásáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a növények vízleadását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
növények párologtatás 
útján történő vízleadását.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növények párologtatás 
útján történő 
vízleadásáról . 

        
1.4. a víz szállítása a növényben  a növényben történő 

vízszállításról informáló szöveg 
elolvasása; 
a vízszállítást magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
növényben történő 
vízszállítás folyamatát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növényben történő 
vízszállítás tanult 
folyamatáról. 

        
2. A növények ásványos 

táplálkozása 
 Ismeretek tanulása a növények 

ásványos táplálkozásáról 
    

        
2.1. a növények elemi 

tápanyagai (a nitrogén, a 
foszfor, a kén, a kálium, a 
kalcium, a magnézium, a 
vas, a bór, a mangán, a cink, 
a réz, a molibdén) 

 a növények elemi tápanyagairól 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az elemi tápanyagok 
jellemzésének gyakorlása 

 Meg tud nevezni és 
jellemezni képes 
legalább három elemi 
növényi tápanyagot. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növények tanult elemi 
tápanyagairól. 

        
2.2. a táplálóanyagok felvétele  a táplálóanyagok felvételéről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a táplálóanyagok felvételét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
növények táplálóanyag-
felvételét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növények tanult 
táplálóanyag-
felvételéről. 

        
3. A növény anyag- és 

energiacseréjének felépítő 
és lebontó folyamatai 

 Ismeretek tanulása a növény 
anyag- és energiacseréjének 
felépítő és lebontó folyamatairól 

    

        
3.1. a fotoszintézis  a fotoszintézisről tanult ismeretek 

áttekintése a fotoszintézist 
magyarázó folyamatábra 
segítségével 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a  
fotoszintézisről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fényenergia-felvételről 
és -átalakulásról, 
valamint a szén-dioxid 
redukciójáról. 

        
3.2. a kemoszintézis  a kemoszintézisről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a kemoszintézist magyarázó ábra 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, hogy a 
kemoszintézis az 
autotróf baktériumok 
asszimilációs folyamata, 
amelyhez a szükséges 
energiát a 
termőhelyükön 
előforduló szervetlen 
vegyületek 
eloxidálásával nyerik. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kemoszintézis tanult 
formáiról. 

        
3.3. a lebontás (a disszimiláció)  ismeretek tanulása a lebontásról  

(a disszimilációról) 
    

        
3.3.1. az erjedés (a fermentáció)  az erjedésről (fermentációról) 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az erjedés folyamatát magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Folyamatábra 
segítségével ismertetni 
tudja az erjedés egyik 
formáját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
erjedés tanult formáiról. 

        
3.3.2. az oxidációs légzés  az oxidációs légzésről tanult 

ismeretek áttekintése; a citrátkör 
értelmezése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
oxidációs légzésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
oxidációs légzésről.  
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3.4. a nitrogén asszimilációja  a nitrogén asszimilációjáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nitrogén asszimilációját 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ismeri a nitrogén élettani 
jelentőségét. Tudja, 
hogy a nitrogén az élő 
anyag alapvegyületei, a 
fehérjék számára 
nélkülözhetetlen 
alkotóelem. Ábra 
segítségével ismertetni 
tudja a nitrogén 
asszimilációját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nitrogén 
asszimilációjáról. 

        
4. A tápanyag-asszimilálás 

egyéb útjai,  folyamata és a 
kiválasztás 

 Ismeretek tanulása a tápanyag-
asszimilálás egyéb útjairól, 
folyamatairól és a kiválasztásról 

    

        
4.1. a heterotróf táplálkozás  a heterotróf táplálkozásról 

informáló szöveg elolvasása 
feldolgozása; 
élősködő életmódú, 
rovaremésztő, illetve 
szimbiózisban élő növények 
számbavétele, táplálkozásuk 
jellemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
heterotróf táplálkozásról.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
heterotróf táplálkozás 
tanult módjairól. 

        
4.2. a tápanyagok szállítása, 

átalakítása és raktározása 
 a tápanyagok szállításáról, 

átalakításáról és raktározásáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a tápanyagszállítást, -átalakítást 
és -raktározást magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése. 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
tápanyagszállítás, -
átalakítás és -raktározás 
folyamatát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tápanyagszállítás, -
átalakítás és raktározás 
tanult módjairól. 

        
4.3. a kiválasztás, a  növényi 

kiválasztó folyamat fő 
formái (a szekréció, az 
exkréció és a rekréció) 

 a kiválasztásról, a  növényi 
kiválasztó folyamat fő formáiról 
(a szekrécióról, az exkrécióról és 
a rekrécióról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
szekrétumok megfigyelése, 
vizsgálata 

 Jellemezni tud egy-két 
tanult szekrétumot. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növényi kiválasztás 
tanult formáiról. 

        
5. A növények növekedése és 

fejlődése 
 Ismeretek tanulása a növények 

növekedéséről és fejlődéséről 
    

        
5.1. a növekedés és a fejlődés 

lényege, egymáshoz  való  
viszonyuk 

 a növekedés és a fejlődés 
lényegéről, egymáshoz  való  
viszonyukról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a növekedés és a fejlődés 
viszonyának eseteit szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Különbséget tud tenni a 
növekedés és a fejlődés 
között. 

 Ismeri a növekedés és 
fejlődés lényegét, 
egymáshoz való 
viszonyuk alapeseteit. 

        
5.2. a növények növekedését és 

fejlődését szabályozó 
növényi hormonok  
(a bioszanyagok, a kinetin, 
az auxinok, a gibberellinek)  
és hormonhatású anyagok 

 a növények növekedését és 
fejlődését szabályozó növényi 
hormonokról (a bioszanyagokról, 
a kinetinről, az auxinokról és a 
gibberellinekről), valamint a 
hormonhatású anyagokról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az egyes hormonok hatásait 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Jellemezni tud legalább 
egy növényi növekedést 
szabályozó hormont. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növények növekedését 
és fejlődését szabályozó 
tanult növényi 
hormonokról. 

        
5.3. az egyedi fejlődés 

alapjelenségei  
(a polaritás, a korreláció és a 
fejlődés inhomogén jellege) 

 az egyedi fejlődés alapjelenségei- 
ről (a polaritásról, a korrelációról 
és a fejlődés inhomogén 
jellegéről) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az alapjelenségeket szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése. 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni az egyedi 
fejlődés legalább egy 
alapjelenségét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
egyedi fejlődés tanult 
jelenségeiről. 
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5.4. a növekedés jelenségei  

(a hosszanti növekedés és a 
vastagodás) 

 a növekedés jelenségeiről (a 
hosszanti növekedésről és a 
vastagodásról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
hosszanti növekedést és 
vastagodást szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni a hosszanti 
növekedést és a 
vastagodást. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növekedés tanult 
jelenségeiről. 

        
5.5. a fejlődési  folyamat főbb 

szakaszai (nyugalmi állapot, 
csírázás, vegetatív fejlődés, 
virágképzés, 
megtermékenyítés, embrió- 
és magképzés); a fejlődést 
befolyásoló környezeti 
tényezők 

 a fejlődési folyamat főbb 
szakaszairól (a nyugalmi 
állapotról, a csírázásról,  
a vegetatív fejlődésről, 
virágképzésről,  
a megtermékenyítésről,  
az embrió- és magképzésről), 
valamint a fejlődést befolyásoló 
környezeti tényezőkről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az egyes szakaszokban lévő 
növények megfigyelése, 
jellemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni a fejlődési 
folyamat főbb 
szakaszait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fejlődési folyamat főbb 
szakaszairól, a fejlődést 
befolyásoló  tanult 
környezeti tényezőkről. 

        
5.6. az ivartalan és az ivaros 

szaporodás 
 az ivartalan és az ivaros 

szaporodásról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
ivartalan és ivaros szaporodási 
formákat szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
növények ivartalan és  
ivaros szaporodásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ivartalan és az ivaros 
szaporodás tanult 
formáiról. 

        
6. A növényi mozgások  Ismeretek tanulása a növényi 

mozgásokról 
    

        
6.1. a tropizmusok 

(fototropizmus, 
geotropizmus, 
tigmotropizmus, 
hidrotropizmus, 
kemotropizmus) 

 a tropizmusokról  
(a fototropizmusról,  
a geotropizmusról,  
a tigmotropizmusról,  
a hidrotropizmusról  
és a kemotropizmusról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
tropizmusok kísérleti vizsgálata 

 Be tud mutatni legalább 
egy tropizmust. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult tropizmusokról. 

        
6.2. a nasztiás mozgások 

(termonasztia, fotonasztia, 
szeizmonasztia, 
tigmonasztia, kemonasztia) 

 a nasztiás mozgásokról (a 
termonasztiáról, a fotonasztiáról, 
a szeizmonasztiáról,  
a tigmonasztiáról  
és a kemonasztiáról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
nasztiás mozgások megfigyelése 
növényeken 

 Be tud mutatni legalább 
egy nasztiás mozgást. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult nasztiás 
mozgásokról. 

        
6.3. az autonóm, a higroszkópos, 

a kohéziós és az explóziós 
lövő mozgások 

 az autonóm, a higroszkópos, a 
kohéziós és az explóziós lövő 
mozgásokról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a mozgásformák megfigyelése 
növényeken 

 Be tud mutatni legalább 
egy autonóm, 
higroszkópos, kohéziós 
vagy  explóziós lövő 
mozgást. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult autonóm, 
higroszkópos, kohéziós 
és  explóziós lövő 
mozgásokról.  

        
7. A növényélettan 

kutatásában meghatározó 
szerepet játszó tudósok 
tudományos eredményei 

 A növényélettan kutatásában 
meghatározó szerepet játszó 
tudósok tudományos 
eredményeinek  tanulása 

    

        
7.1. Hooke tudományos 

eredményei 
 Hooke tudományos 

eredményeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

   Ismertetni tudja Hooke 
tudományos 
eredményeit. 

        
7.2. Liebig tudományos  

eredményei 
 Liebig tudományos 

eredményeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

   Ismertetni tudja Liebig 
tudományos 
eredményeit. 
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7.3. Paál Árpád tudományos 

eredményei 
 Paál Árpád tudományos 

eredményeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Meg tudja nevezni Paál 
Árpád tudományos 
felfedezését. 

 Ismertetni tudja Paál 
Árpád tudományos 
eredményeit. 

        
III. ÁLLATÉLETTAN  ÁLLATÉLETTANI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. A belső védekezés és  a 

védekezőrendszer 
 Ismeretek tanulása a belső 

védekezésről és a 
védekezőrendszerről 

    

        
1.1. a nem-specifikus 

rezisztencia 
(a nem-specifikus humorális 
védekezés  
/a lizozim, az interferon,  
a komplementrendszer,  
a properdinek szerepe/,  
a nem-specifikus celluláris 
védekezés) 

 a nem-specifikus rezisztenciáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nem-specifikus humorális és 
celluláris védekezést magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ismeri a cellulári 
védekezés 
alapfolyamatát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a nem-
specifikus humorális és 
celluláris védekezés 
tanult módjairól. 

        
1.2. a specifikus humorális 

védekezés; 
a gerincesek 
immunrendszere  
(az antitestek, a limfoid 
sejtek és szervek 
összessége); 
a specifikus celluláris 
védekezés 

 a specifikus humorális és 
celluláris védekezésről, a 
gerincesek immunrendszeréről és 
annak működéséről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az immunrendszer működését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gerincesek 
immunrendszeréről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
specifikus humorális 
védekezés tanult 
módjairól. 

        
1.3. az immunitás és az 

immuntolerancia; 
az aktív és a passzív 
védőoltás 

 az immunitásról, az 
immuntoleranciáról, az aktív és a 
passzív védőoltásról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az immunitást és az 
immuntoleranciát magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
immunitásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
immunitásról, az 
immuntoleranciáról, az 
aktív és a passzív 
védőoltás funkciójáról. 

        
1.4. a vércsoportok  a vércsoportokról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
vércsoportokat szemléltető ábrák, 
vércsoportgyakoriságot bemutató 
táblázatok megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi a vércsoport. 
Ismeri saját 
vércsoportját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vércsoportokról. Ismeri 
saját vércsoportját. 

        
2. A  vér  Ismeretek tanulása a vérről     
        
2.1. a vér funkciói 

(oxigénszállítás, széndioxid 
elszállítás, 
tápanyagszállítás, 
anyagcseretermékek 
elszállítása, a hidrogénion-
koncentráció szintentartása, 
hőmérséklet-kiegyenlítés) 

 a vér funkcióiról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a vér funkcióit magyarázó ábrák, 
megfigyelése, elemzése 

 Fel tudja sorolni a vér 
főbb funkcióit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a vér 
tanult funkcióiról. 

        
2.2. a vér alkotórészei (vértestek, 

vérplazma) 
 a vér alkotórészeiről (a 

vértestekről és a vérplazmáról) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a vér alkotórészeit szemléltető 
ábrák, megfigyelése, elemzése 

 Fel tudja sorolni a vér 
főbb alkotórészeit és 
azok funkcióit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a vér 
tanult alkotórészeiről. 

        
2.3. a véralvadás  a véralvadásról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a véralvadás folyamatát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi a véralvadás 
élettani funkciója. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
véralvadásról. 
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3. Az anyagszállítás  Ismeretek tanulása az 

anyagszállításról 
    

        
3.1. a sejttől sejtig transzport,  

a diffúzió,  
a vándorsejtekkel történő 
transzport és a távolsági 
transzport elágazó 
transzportrendszerekkel 

 a sejttől sejtig transzportról,  
a diffúzióról,  
a vándorsejtekkel történő 
transzportról és az elágazó 
transzportrendszerekkel működő 
távolsági transzportról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az anyagszállítás különböző 
mechanizmusait szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével be tud 
mutatni legalább egy 
egyszerűbb 
anyagszállítási 
mechanizmust. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
anyagszállítás tanult 
mechanizmusairól. 

        
3.2. a keringési rendszer  ismeretek tanulása a keringési 

rendszerről 
    

        
3.2.1. a nyílt véredényrendszer  a nyílt véredényrendszerről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nyílt véredényrendszer 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével be tud 
mutatni egy nyílt 
véredényrendszert. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a nyílt 
véredényrendszerről. 

        
3.2.2. a zárt véredényrendszer  a zárt véredényrendszerről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a zárt véredényrendszer 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével be tud 
mutatni egy zárt 
véredényrendszert. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a zárt 
véredényrendszerről. 

        
3.3. a vérkeringést szabályozó 

folyamatok 
 a vérkeringést szabályozó 

folyamatokról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a szabályozási folyamatokat 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni az 
emlősszív önszabályozó 
mechanizmusát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vérkeringésszabályozás 
tanult folyamatairól. 

        
4. A légzés  Ismeretek tanulása a légzésről     
        
4.1. az állatok oxigénigénye és 

oxigénellátása 
 az állatok oxigénigényéről és 

oxigénellátásáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a különböző szervezetek és 
szervek oxigénigényét 
szemléltető grafikonok, az 
oxigénellátást magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
állatok oxigénigényéről 
és oxigénellátásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
állatok oxigénigényéről 
és oxigénellátásáról. 

        
4.2. a légzési gázok szállításának 

típusai   
 a légzési gázok szállításának 

típusairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a szállítás típusait szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
légzési gázok 
szállításáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
légzési gázok 
szállításának tanult 
típusairól. 

        
4.3. a légzőmozgások típusai  a  légzőmozgások típusairól 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a légzőmozgások típusait 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
légzőmozgásokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
légzőmozgások tanult 
típusairól. 

        
4.4. a légzőmozgások 

szabályozása 
 a légzőmozgások szabályozásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a légzőmozgások szabályozását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
légzőmozgások 
szabályozásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
légzőmozgások 
szabályozásáról. 
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5. A táplálkozás  Ismeretek tanulása a 

táplálkozásról 
    

        
5.1. a táplálék, a táplálék 

alkotórészei (a táp- és 
kiegészítő anyagok) 

 a táplálékról, a táplálék 
alkotórészeiről (a táp- és 
kiegészítő anyagokról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
tápanyagok vizsgálata, 
tulajdonságaik leírásának 
gyakorlása; 
adatok gyűjtése táplálékok 
tápanyag-összetételéről 

 Fel tudja sorolni a főbb 
tápanyagokat és azok 
élettani funkcióit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult táp- és kiegészítő 
anyagokról. 

        
5.2. a táplálkozás folyamata  ismeretek tanulása a táplálkozás 

folyamatáról 
    

        
5.2.1. a táplálékfelvétel  a táplálékfelvételről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a táplálékfelvételt magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
táplálékfelvételről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
táplálékfelvételről. 

        
5.2.2. az emésztés  ismeretek tanulása az emésztésről     
        
5.2.2.1. az intracelluláris emésztés  az intracelluláris emésztésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az intracelluláris emésztést 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
intracelluláris 
emésztésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
intracelluláris 
emésztésről. 

        
5.2.2.2. az extracelluláris emésztés  az extracelluláris emésztésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az extracelluláris emésztést 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
extracelluláris 
emésztésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
extracelluláris 
emésztésről. 

        
5.2.3. a reszorpció  ismeretek tanulása a reszorpcióról     
        
5.2.3.1. a reszorpció fajtái  

(a parenterális és az 
enterális reszorpció) 

 a reszorpció fajtáiról 
(a parenterális és az enterális 
reszorpcióról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a reszorpció egyes fajtáinak 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábrák segítségével el 
tudja különíteni 
egymástól a reszorpció 
fajtáit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
reszorpció tanult 
fajtáiról. 

        
5.2.3.2. a reszorpció mechanizmusai 

(a passzív és az aktív 
transzport) 

 a reszorpció mechanizmusairól 
(az passzív és az aktív 
transzportról) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a reszorpció mechanizmusait 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábrák segítségével el 
tudja különíteni 
egymástól a reszorpció 
mechanizmusait, 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
reszorpció tanult 
mechanizmusairól. 

        
5.2.3.3. az emésztési termékek 

reszorpciója 
 az emésztési termékek 

reszorpciójáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az emésztési termékek 
reszorpcióját magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
emésztési termékek 
reszorpciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
emésztési termékek 
reszorpciójáról. 

        
5.2.4. a kiválasztás (a defekáció)  a kiválasztásról (a defekációról) 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a defekáció folyamatát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
defekációról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
defekációról. 
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5.3. a táplálkozási folyamat 

szabályozása 
 a táplálkozási folyamat 

szabályozásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a táplálkozási folyamat 
szabályozását magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
táplálkozási folyamat 
szabályozásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
táplálkozási folyamat 
szabályozásáról. 

        
6. A kiválasztás  Ismeretek tanulása a 

kiválasztásról 
    

        
6.1. a kiválasztott anyagok 

(exkrétumok, szekrétumok, 
rekrétumok) 

 a kiválasztott anyagokról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
kiválasztott anyagok 
megfigyelése mikroszkóppal 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
kiválasztott anyagokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult kiválasztott 
anyagokról. 

        
6.2. a kiválasztószervek típusai  a kiválasztószervek típusairól 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a kiválasztó szervek típusait 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Be tudja mutatni a 
kiválasztószervek  
legalább egy típusát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kiválasztószervek 
típusairól. 

        
6.3. a nefron felépítése és 

működése 
 a nefron felépítéséről és 

működéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a nefron felépítését és működését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
nefron felépítéséről és 
működéséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nefron felépítéséről és 
működéséről. 

        
6.4. a kiválasztás szabályozása  a kiválasztás szabályozásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a kiválasztás szabályozását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a 
kiválasztás 
szabályozásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kiválasztás 
szabályozásáról. 

        
7. Az energiaforgalom  

(a működési 
anyagforgalom) 

 Ismeretek tanulása az 
energiaforgalomról 

    

        
7.1. az energiaátalakítás  

(az alapanyagcsere és a 
teljesítménynövekedés) 

 az energiaátalakításról 
(az alapanyagcseréről és a 
teljesítménynövekedésről) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az energiaátalakítást  magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni az 
energiaátalakításról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
energiaátalakításról. 

        
7.2. az energianyerés  fő 

folyamata: a biológiai 
oxidáció 

 az energianyerés  fő 
folyamatáról: a biológiai 
oxidációról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a biológiai oxidációt magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
biológiai oxidációról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
biológiai oxidációról. 

        
7.3. a hőháztartás  a hőháztartásról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a hőháztartást szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a 
hőháztartásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hőháztartásról. 
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8. A  mozgás   Ismeretek tanulása a mozgásról     
        
8.1. autonóm mozgások (a 

vékonybél mozgásai, az 
emlősszív autonómiája, a 
vázizomzat endogén 
aktivációja) 

 az autonóm mozgásokról 
(a vékonybél mozgásairól, az 
emlősszív autonómiájáról, a 
vázizomzat endogén 
aktivációjáról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
autonóm mozgásokat magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Be tud mutatni legalább 
egy autonóm mozgást. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult autonóm 
mozgásokról. 

        
8.2. indukált mozgások  az indukált mozgásokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
indukált mozgásokat magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni az 
indukált mozgásokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult indukált 
mozgásokról. 

        
8.3. a mozgásformák (úszás, 

kígyózás, ásás, repülés, 
kúszás, csúszás, araszolás, 
ugrás, futás, stb.) 

 a mozgásformákról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
mozgásformákat szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Meg tud nevezni 
legalább négy-öt 
mozgásformát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult mozgásformákról. 

        
8.4. a mozgás szabályozása  

(a reflexek) 
 a mozgás szabályozásáról  

(a reflexekről) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a reflexeket mayarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
reflexekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
reflexekről. 

        
9. A szaporodás  Ismeretek tanulása a 

szaporodásról 
    

        
9.1. az ivartalan szaporodás 

(osztódás, bimbózás) 
 az ivartalan szaporodásról  

(az osztódásról és a bimbózásról) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az ivartalan szaporodást  
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi az osztódás és 
a bimbózás. Példákat tud 
mondani az állatvilág 
ivartalan szaporodására. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ivartalan szaporodás 
tanult módjairól. 

        
9.2. az ivaros szaporodás  ismeretek tanulása az ivaros 

szaporodásról 
    

        
9.2.1. a meiózis  a meiózisról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a meiózist  magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
meiózisról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
meiózisról. 

        
9.2.2. a csírasejtképzés  a csírasejtképzésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a csírasejtképzést magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
csírasejtképzésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
csírasejtképzésről. 

        
9.2.3. a megtermékenyítés  a megtermékenyítésről  informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a megtermékenyítést  mayarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
megtermékenyítésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
megtermékenyítésről. 

        
9.3. a szaporodási ciklusok  a szaporodási ciklusokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a szaporodási ciklusokat 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
szaporodási ciklusokról 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szaporodási ciklusokról. 

        
9.4. szaporodásbiológiai 

ismeretek 
 szaporodásbiológiai ismeretek 

tanulása 
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9.4.1. a nemek közötti 

különbségek 
 a nemek közötti különbségekről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nemek közötti különbségeket 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Fel tud sorolni négy-öt, a 
nemek különbözőségét 
jelző tulajdonságot. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult nemek közötti 
különbségekről. 

        
9.4.2. szexuális magatartások  a szexuális magatartásokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
szexuális magatartásokat 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Két-három példát tud 
mondani, írni a 
különböző szexuális 
magatartásokra. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult szexuális 
magatartásokról. 

        
9.4.3. az ondóátvitel  az ondóátvitelről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ondóátvitelt magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Be tud mutatni két-
három ondóátviteli 
módot. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult ondóátviteli 
módokról. 

        
9.4.4. az ivadékról való 

gondoskodás 
 az ivadékról való gondoskodásról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az ivadékról való gondoskodást  
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Le tud írni két-három 
ivadékról való 
gondoskodási formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult ivadékról való 
gondoskodási formákról. 

        
9.4.5. az ivadékgondozás  az ivadékgondozásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ivadékgondozást szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Le tud írni két-három 
ivadékgondozási módot. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult ivadékgondozási 
módokról. 

        
10. A fejlődés  Ismeretek tanulása a fejlődésről     
        
10.1. a mikroorganizmusok 

fejlődése 
 a mikroorganizmusok 

fejlődéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a mikroorganizmusok fejlődését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
mikroorganizmusok 
fejlődéséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
mikroorganizmusok 
tanult fejlődéséről. 

        
10.2. a soksejtűek fejlődése  a soksejtűek fejlődéséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a soksejtűek fejlődését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
soksejtűek fejlődéséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
soksejtűek tanult 
fejlődéséről. 

        
10.3. a fejlődés feltételei  a fejlődés feltételeiről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fejlődés feltételeit szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
fejlődés feltételeiről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fejlődés tanult 
feltételeiről. 

        
11. A szabályozás  Ismeretek tanulása a 

szabályozásról 
    

        
11.1. a nyugalmi potenciál,  

az elektromos potenciál  
és az akciós potenciál 

 a nyugalmi potenciálról, az 
elektromos potenciálról  és az 
akciós potenciálról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a potenciálokat magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
nyugalmi potenciálról, 
az elektromos 
potenciálról  és az akciós 
potenciálról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nyugalmi potenciálról, 
az elektromos 
potenciálról  és az akciós 
potenciálról. 

        
11.2. az ingerületátvitel, 

átkapcsolások az 
idegrendszerben 

 az ingerületátvitelről és az 
idegrendszerben történő 
átkapcsolásokról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ingerületátvitelt és az 
idegrendszerben történő 
átkapcsolásokat  magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni az 
ingerületátvitelről és az 
idegrendszerben történő 
átkapcsolásokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ingerületátvitelről és az 
idegrendszerben történő 
átkapcsolásokról. 
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11.3. a hálózatos és a központi 

idegrendszer 
 a hálózatos és a központi 

idegrendszerről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a hálózatos és a központi 
idegrendszert szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
hálózatos és a központi 
idegrendszerről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hálózatos és a központi 
idegrendszerről. 

        
11.4. a vegetatív idegrendszer  a vegetatív idegrendszerről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a vegetatív idegrendszert és 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni vegetatív 
idegrendszerről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vegetatív 
idegrendszerről. 

        
11.5. pályák, érzőrendszerek a 

központi idegrendszerben 
 a központi idegrendszerben 

működő pályákról és 
érzőrendszerekről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a pályákat és érzőrendszereket 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a központi 
idegrendszerben működő 
pályákról és 
érzőrendszerekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
központi 
idegrendszerben működő 
pályákról és 
érzőrendszerekről. 

        
11.6. a gerincvelő  a gerincvelőről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a gerincvelőt szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
gerincvelőről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gerincvelőről. 

        
11.7. az agytörzs  az agytörzsről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
az agytörzset szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni az 
agytörzsről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
agytörzsről. 

        
11.8. a hipotalamusz  a hipotalamuszról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a hipotalamuszt szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
hipotalamuszról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hipotalamuszról. 

        
11.9. a nagyagy  a nagyagyról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a nagyagyat szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
nagyagyról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nagyagyról. 

        
11.10. a törzsdúcok  a törzsdúcokról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a törzsdúcokat szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
törzsdúcokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
törzsdúcokról. 

        
11.11. a kisagy  a kisagyról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a kisagyat szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
kisagyról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kisagyról. 

        
12. A receptorműködés  Ismeretek tanulása a 

receptorműködésről 
    

        
12.1. a kémiai érzékelés (az íz- és 

szagérzékelés) 
 a kémiai érzékelésről (az íz- és 

szagérzékelésről) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az íz- és a szagérzékelés 
mechanizmusát magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni  a kémiai 
érzékelésről (az íz- és 
szagérzékelésről). 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult kémiai 
érzékelésről (az íz- és 
szagérzékelésről). 
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12.2. a fényérzékelés  

(a világosság-, az irány-,  
a mozgás- és a színlátás) 

 a fényérzékelésről (a világosság-, 
az irány-, a mozgás- és a 
színlátásról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a világosság-, a mozgás- és a 
színlátás mechanizmusát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
világosság-, az irány-, a 
mozgás- és a 
színlátásról). 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult fényérzékelésről 
(a világosság-, az irány-, 
a mozgás- és a 
színlátásról). 

        
12.3. az egyensúly-, a  forgás- és 

a hangérzékelés 
 az egyensúly-, a  forgás- és a 

hangérzékelésről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az egyensúly-, a forgás- és a 
hangérzékelés  mechanizmusát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni  az 
egyensúly-, a  forgás- és 
a hangérzékelésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult  egyensúly-,  
forgás- és  
hangérzékelésről. 

        
12.4. a tapintás-, a hő- és a 

fájdalomérzékelés 
 a tapintás-, a hő- és a 

fájdalomérzékelésről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a tapintás-, a hő- és a 
fájdalomérzékelés 
mechanizmusát magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a tapintás-, 
a hő- és a 
fájdalomérzékelésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult  tapintás-, hő- és  
fájdalomérzékelésről. 

        
13. A hormonális szabályozás  Ismeretek tanulása a hormonális 

szabályozásról 
    

        
13.1. a hormonok osztályozása, 

funkcionális jelentőségük és 
hatásmódjaik 

 a  hormonok osztályozásáról, a 
hormonok funkcionális 
jelentőségéről és hatásmódjairól 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a hormonok osztályozását, 
funkcióikat és hatásmódjaikat 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a  
hormonok 
osztályozásáról, a 
hormonok funkcionális 
jelentőségéről és 
hatásmódjairól. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
hormonok tanult 
osztályozásáról, a 
hormonok funkcionális 
jelentőségéről és 
hatásmódjairól. 

        
13.2. a gerinctelen állatok 

hormonjai 
 a gerinctelen állatok hormonjairól 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a gerinctelen állatok 
hormonműködését magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gerinctelen állatok 
hormonjairól. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gerinctelen állatok tanult 
hormonjairól. 

        
13.3. a hipotalamo-hipofízis 

rendszer 
 a hipotalamo-hipofízis 

rendszerről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a hipotalamo-hipofízis rendszer 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
hipotalamo-hipofízis 
rendszerről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hipotalamo-hipofízis 
rendszerről. 

        
13.4. az ivarmirigyek  az ivarmirigyekről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ivarmirigyek működését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  az 
ivarmirigyekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ivarmirigyekről. 

        
13.5. a pajzsmirigy és a 

mellékvesevelő 
 a pajzsmirigyről és a 

mellékvesevelőről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a pajzsmirigy és a 
mellékvesevelő működését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
pajzsmirigyről és a 
mellékvesevelőről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
pajzsmirigyről és a 
mellékvesevelőről. 
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14. Az élettanitól eltérő 

működések  
 Ismeretek rendszerezése az 

élettanitól eltérő működésekről 
 Ismeri az életműködések 

élettani és élettanitól 
eltérő fogalmának helyes 
alkalmazását a 
tanultakkal 
kapcsolatban, azt 
bemutatja egy 
életfunkció esetében. 

 Valamennyi tanult 
élettani funkciót és 
annak eltérő élettani 
változatát ismeri. 

        
15. Az epidemiológia 

életfunkciókhoz kapcsolható 
adatai a népesség 
egészében.  

 Ismeretek átadása a tanult 
életfunkciók  népesség egészére 
vonatkozó adatairól. 

 A tanultakat legalább 
egy példán helyesen 
értelmezi. 

 Érti az életfunkciókkal 
kapcsolatos 
epidemiológiai adatokat, 
grafikonról azokat 
helyesen értelmezi. 

        
16. A WHO adatainak az 

emberiség életfunkcióival és 
a tanultakhoz kötődő 
legfontosabb betegségekkel 
kapcsolatban 

 A WHO adatainak ismertetése az 
emberiség életfunkcióival és a 
tanultakhoz kötődő legfontosabb 
betegségekkel kapcsolatban 

 Ismeri a WHO szerepét, 
az ismertetett adatokat 
grafikonról értelmezni 
tudja. 

 Az adatok helyes 
értelmezésén túl, az 
emberiség nagy 
valamely nagy 
problémájáról írásos 
beszámolót készít a 
média cikkei, képanyaga 
alapján 

        
17. a mellékvesekéreg és  a 

hasnyálmirigy 
 a mellékvesekéregről és  a 

hasnyálmirigyről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a mellékvesekéreg és a 
hasnyálmirigy működését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
mellékvesekéregről és  a 
hasnyálmirigyről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban  a 
mellékvesekéregről és  a 
hasnyálmirigyről. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 
a) Ismerje meg az anyagcsere és a növényélettan legfontosabb folyamatait, azokról önállóan tudjon beszámolni a 
tanultak szerint. 
b) A demonstrációban szereplő kísérletet tudja értelmezni, az egyszerű bemutatást képes legyen reprodukálni, 
vezessen jegyzőkönyvet a gyakorlati munkáról. 
c) Készítsen önálló dolgozatot választott témájáról, vázlata szerint korszerű módon illusztrálja, tartson előadást 
osztálytársainak. 
d) A tudománytörténet vonatkozó eseményeiről a könyvtárban szerezzen további ismereteket, tájékozottságának 
megfelelően alakítsa ki véleményét, álláspontját indokolja. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. ETOLÓGIA  ETOLÓGIAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Az etológia tárgya és 

kutatási területei 
 Ismeretek tanulása az etológia 

tárgyáról és kutatási területeiről 
    

        
1.1. az etológia tárgya: az állatok 

és az ember viselkedése 
(mozgás, hangadás, 
színváltozás, illatanyag-
kibocsátás) 

 az etológia tárgyáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, hogy az etológia 
az állatok és az ember 
viselkedésével 
foglalkozó tudomány. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
etológia tárgyáról. 

        
1.2. az etológia kutatási 

területei: a leíró etológia, az 
oknyomozó etológia és a 
viselkedésfiziológia) 

 az etológia kutatási területeiről  
(a leíró etológiáról, az 
oknyomozó etológiáról és a 
viselkedésfiziológiáról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
sorolni az etológia 
kutatási területeit. 

 Fel tudja sorolni az 
etológia kutatási 
területeit és azok főbb 
témáit. 

        
2. Az öröklött (veleszületett, 

ösztönös) magatartásforma 
 Ismeretek tanulása az öröklött 

(veleszületett, ösztönös) 
magatartásformákról 

    

        
2.1. az öröklött mozgási sémák 

(az  ösztönös 
mozgáskombinációk) 

 az öröklött mozgási sémákról 
(ösztönös 
mozgáskombinációkról) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
ösztönös mozgáskombinációkat 
szemléltető ábrák, képek, 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése) 

 Két-három  igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az öröklött mozgási 
sémákról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult öröklött mozgási 
sémákról. 

        
2.2. a taxis (a tájékozódó 

magatartás); 
a taxisok és az öröklött 
mozgási sémák 
összekapcsolódása 

 a taxisról és a taxisok, valamint 
az öröklött mozgási sémák 
összekapcsolódásáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
taxisokat, illetve a taxisok és az 
ösztönös mozgáskombinációk 
összekapcsolódását szemléltető 
ábrák, képek, videofelvételek 
megfigyelése, elemzése) 

 Két-három  igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a taxisokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult taxisokról és a 
taxisok és öröklött 
mozgási formák 
összekapcsolódásáról. 

        
2.3. az ösztönös cselekvés belső 

és külső tényezők hatására; 
a cselekvésláncolatok; 
a hierarchikus szerveződés 

 a belső és külső tényezők 
hatására kiváltódó ösztönös 
cselekvésekről, a 
cselekvésláncolatokról és a 
hierarchikus szerveződésről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
ösztönös cselekvéseket, 
cselekvésláncolatokat, 
hierarchikus szerveződéseket 
szemléltető ábrák, képek, 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a belső 
és külső tényezők 
hatására kiváltható tanult 
ösztönös cselekvésekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a belső 
és külső tényezők 
hatására  kiváltható 
tanult ösztönös 
cselekvésekről, 
cselekvésláncolatokról 
és hierarchikus 
szerveződésekről. 
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3. A tanult viselkedés  Ismeretek tanulása a tanult 

viselkedésről 
    

        
3.1. a tanulási folyamat típusai: 

a habituáció, a 
szenzibilizáció, a 
kondicionálás; 
a pozitív és a negatív 
tapasztalat által  kiváltott 
viselkedések 

 a tanulási folyamat típusairól 
(a habituációról, a 
szenzibilizációról és  a 
kondicionálásról, valamint a 
pozitív és a negatív tapasztalat 
által  kiváltott viselkedésekről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a tanulási folyamat típusait, 
valamint a pozitív és negatív 
tapasztalat által kiváltott 
viselkedéseket szemléltető ábrák, 
képek és videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
tanulási folyamat 
típusairól. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanulási folyamat  tanult 
típusairól. 

        
3.2. a tanulás típusai: 

próba-szerencse tanulás, 
motorikus tanulás, 
utánzásos tanulás, belátásos 
tanulás 

 a tanulás típusairól: a próba-
szerencse tanulásról, a motorikus 
tanulásról, az  utánzásos 
tanulásról és a belátásos 
tanulásról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
tanulási típusokat  szemléltető 
ábrák, képek és videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével felismer és 
meg tud nevezni 
legalább két tanulási 
típust. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanulás tanult típusairól. 

        
4. A viselkedésmódok és az 

állatok kommunikációja 
 Ismeretek tanulása a 

viselkedésmódokról és az állatok 
kommunikációjáról 

    

        
4.1. viselkedés a táplálékszerzés 

során 
 a táplálékszerzés 

viselkedésformáiról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a táplálékszerzés viselkedési 
formáit  szemléltető ábrák, képek 
és videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel  tud 
sorolni két-három 
táplálékszerzési 
viselkedési formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
táplálékszerzés  tanult 
viselkedésformáiról. 

        
4.2. viselkedés a védekezés 

során 
 a védekezés viselkedésformáiról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a védekezés viselkedésformáit   
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel  tud 
sorolni két-három társas 
védekezési formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
védekezésről, a 
védekezés  tanult 
viselkedésformáiról. 

        
4.3. a társas viselkedés  a társas viselkedésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a társas viselkedést szemléltető 
ábrák, képek és videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel  tud 
sorolni két-három társas 
viselkedési formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
társas viselkedésről, a 
társas viselkedés tanult 
formáiról. 

        
4.4. a territoriális viselkedés  a territoriális viselkedésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a territoriális viselkedést   
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel tud 
sorolni két-három 
territoriális viselkedési 
formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
territoriális 
viselkedésről, a 
territoriális viselkedés 
tanult formáiról. 

        
4.5. az agresszió  az agresszív viselkedésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
agresszív  viselkedésformákat   
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel  tud 
sorolni két-három 
agresszív viselkedési 
formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
agresszív viselkedésről 
és a tanult agresszív 
viselkedési formákról. 
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4.6. a szexuális viselkedés  a szexuális viselkedésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
szexuális  viselkedésformákat  
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel tud 
sorolni két-három 
szexuális viselkedési 
formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szexuális viselkedésről 
és a tanult szexuális 
viselkedési formákról. 

        
4.7. az állatok kommunikációja   az állatok kommunikációjáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az állatok kommunikációját 
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
állatok 
kommunikációjáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
állatok tanult 
kommunikációjáról. 

        
5. Humánetológiai ismeretek  Humánetológiai ismeretek 

tanulása 
    

        
5.1. a humánetológia módszerei 

(összehasonlítás az állati 
viselkedéssel; különböző 
kultúrák összehasonlítása; 
Kaspar-Hauser-szituációk 
tanulmányozása) 

 a humánetológia módszereiről  
(az állati viselkedéssel történő 
összehasonlításról;  különböző 
kultúrák összehasonlításáról; 
Kaspar-Hauser-szituációk 
tanulmányozásáról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Segítséggel meg tudja 
nevezni a humánetológia 
legalább egy vizsgálati 
módszerét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
humánetológia tanult 
módszereiről. 

        
5.2. az öröklött mozgások és az 

öröklött felismerés (kiváltó 
sémák) 

 az öröklött mozgásokról és az 
öröklött felismerésről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
öröklött mozgásokat és kiváltó 
sémákat szemléltető ábrák, képek 
és videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Fel tud sorolni két-
három öröklött mozgást. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult öröklött 
mozgásokról és  öröklött 
felismerésről. 

        
5.3. a késztetések és a tanulási 

prediszpozíciók 
 a késztetésekről és a tanulási 

prediszpozíciókról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a 
késztetésekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult késztetésekről és a 
tanulási 
prediszpozíciókról. 

        
5.4. a társas viselkedés  a társas viselkedésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
társas viselkedési formákat 
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Szituációban felismer és 
meg tud nevezni két-
három társas viselkedési 
formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
társas viselkedésről. 
Szituációban felismeri és 
meg tudja nevezni a 
főbb társas viselkedési 
formákat. 

        
5.5. az emberi viselkedés 

szabályozása 
 az emberi viselkedés 

szabályozásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az emberi viselkedés 
szabályozását magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
emberi viselkedés 
szabályozásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
emberi viselkedés tanult 
szabályozásáról. 

        
5.6. Az ember önnevelés, 

személyes tulajdonságok, a 
személy érettsége 

 Ismeretek az ember 
önnevelésével, személyes 
tulajdonságaival és személyes 
érettségével kapcsolatban. 

 Ismerje az autonómia 
megszerzésében az 
önnevelés szerepét, 
valamint a személyes 
tulajdonságok tárgyalt 
rendszerét. 

 Ismerje az autonómia 
megszerzésének 
fejlődéslélektani 
szakaszait a tanultak 
szerint, helyesen 
értelmezze a 
tulajdonságok és 
készségek fejlesztésének 
általános kötelezettségét. 

        
6. Az etológia kutatásában 

jelentős eredményeket elért 
tudósok  munkássága 

 Az etológia kutatásában jelentős 
eredményeket elért tudósok  
munkásságának tanulása 

    

        



 
 
 
 
2248 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
6.1. Konrad Lorenz munkássága, 

tudományos eredményei 
 Konrad Lorenz munkásságáról, 

tudományos eredményeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt Konrad 
Lorenz. 

 Olvasta Lorenz: 
Salamon király gyűrűje 
című munkáját. Tudja 
mely területeken végzett 
kísérleteket és ért el 
tudományos 
eredményeket Konrad 
Lorenz. 

        
II. GENETIKA  GENETIKAI  ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Genetikai alapfogalmak  Genetikai alapfogalmak tanulása     
        
1.1. a fének, a gének és az 

allélek 
 a fénekről, a génekről és az 

allélekről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a féneket, a géneket és az 
alléleket szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mik a fének, a 
gének és az allélek. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fénekről, a génekről és 
az allélekről. 

        
1.2. a fenotípus és a genotípus  a fenotípusról és a genotípusról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a fenotípust és a genotípust 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi a fenotípus és, 
hogy mi a genotípus. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fenotípusról és a 
genotípusról. 

        
1.3. a keresztezés és a hibridek 

(monohibridek és 
dihibridek) 

 a keresztezésről és a  hibridekről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a keresztezést és a hibrideket 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi a 
kereszteződés és, hogy 
mi a hibrid. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
keresztezésről és a 
hibridekről. 

        
1.4. a mutáció  a mutációról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a mutációt magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a mutáció.  Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
mutációról. 

        
1.5. a génmanipuláció  a génmanipulációról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a génmanipulációt magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a 
génmanipuláció. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
génmanipulációról. 

        
2. A Mendel-törvények  A Mendel-törvények tanulása     
        
2.1. az uniformitás szabálya  az uniformitás szabályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az uniformitás szabályát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
uniformitás szabályáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
uniformitás szabályáról. 

        
2.2. a hasadás szabálya  a hasadás szabályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a hasadás szabályát magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
hasadás szabályáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hasadás szabályáról. 

        
2.3. a gének független 

kombinációja 
 a gének független 

kombinációjáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a gének független kombinációját 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gének független 
kombinációjáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gének független 
kombinációjáról. 

        
3. Az öröklődés 

kromoszómaelmélete 
 Az öröklődés 

kromoszómaelméletének tanulása 
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3.1. a gének kapcsoltsága  a gének kapcsoltságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a gének kapcsoltságát magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gének kapcsoltságáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gének kapcsoltságáról. 

        
3.2. a gének kapcsoltságának 

megszűnése 
 a gének kapcsoltságának 

megszűnéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a gének kapcsoltságának 
megszűnését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gének kapcsoltságának 
megszűnéséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gének kapcsoltságának 
megszűnéséről. 

        
4. A valódi sejttel rendelkező 

élőlények (eukarióták) 
öröklődése 

 Ismeretek tanulása a valódi 
sejttel rendelkező élőlények 
(eukarióták) öröklődéséről 

    

        
4.1. a többszörös allélia  a többszörös alléliáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a többszörös alléliát  magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a többszörös 
allélia. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
többszörös alléliáról. 

        
4.2. a polifénia  a poliféniáról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a poliféniát  magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a polifénia.  Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
poliféniáról. 

        
4.3. a poligénia  a poligéniáról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a poligéniát  magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a poligénia.  Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
poligéniáról. 

        
5. Az ivar öröklődése  Ismeretek tanulása az ivar 

öröklődéséről 
    

        
5.1. a fenotípusos 

ivarmeghatározás 
 a fenotípusos 

ivarmeghatározásról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fenotípusos ivarmeghatározást 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
fenotípusos 
ivarmeghatározásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fenotípusos 
ivarmeghatározásról. 

        
5.2. a genotípusos 

ivarmeghatározás 
 a genotípusos 

ivarmeghatározásról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a genotípusos ivarmeghatározást 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni   a 
genotípusos 
ivarmeghatározásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
genotípusos 
ivarmeghatározásról. 

        
6. Humángenetikai ismeretek  Humángenetikai ismeretek 

tanulása 
    

        
6.1. az ivarmeghatározás  az ivarmeghatározásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ivarmeghatározást magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
ivarmeghatározásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ivarmeghatározásról. 

        
6.2. az ikerkutatás  az ikerkutatásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ikerkutatást  magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
ikerkutatásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ikerkutatásról. 

        
6.3. az öröklődő betegségek  az öröklődő betegségekről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
öröklődő betegségeket 
szemléltető  ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
öröklődő betegségekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
öröklődő betegségekről. 
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6.4. a családtervezés  a családtervezésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a családtervezést  magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
családtervezésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
családtervezésről. 

        
7. Az öröklődés törvényeinek 

feltárásában meghatározó 
szerepet játszó kutatók 
munkássága 

 Az öröklődés törvényeinek 
feltárásában meghatározó 
szerepet játszó kutatók 
munkásságának tanulása 

    

        
7.1. Mendel munkássága  Mendel munkásságáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Négy-öt igaz kijelentést 

tud mondani, írni 
Mendel munkásságáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Mendel munkásságáról. 

        
7.2. Morgan munkássága  Morgan munkásságáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Négy-öt igaz kijelentést 

tud mondani, írni 
Morgan munkásságáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Morgan munkásságáról. 

        
III.. EVOLÚCIÓ  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

EVOLÚCIÓRÓL 
    

        
1. Evolúciós elméletek  Evolúciós elméletek tanulása     
        
1.1. a lamarckizmus  a lamarckizmusról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Négy-öt igaz  kijelentést 

tud mondani, írni a 
lamarckizmusról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
lamarckizmusról. 

        
1.2. a darwinizmus  a darwinizmusról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Négy-öt igaz  kijelentést 

tud mondani, írni a 
darwinizmusról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
darwinizmusról. 

        
1.3. a szintetikus 

evolúcióelmélet 
 a szintetikus evolúcióelméletről  

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a 
szintetikus 
evolúcióelméletről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szintetikus 
evolúcióelméletről. 

        
2. Mikroevolúció  Ismeretek tanulása a 

mikroevolúcióról 
    

        
2.1. a populáció  a populációról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
populációt szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a populáció.  Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
populációról. 

        
2.2. a változat, az alfaj, a faj  a változatról, az alfajról és a 

fajról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
változatot, alfajt és fajt 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja,  mi a változat, az 
alfaj és a faj. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
változatról, az alfajról és 
a fajról. 

        
2.3. az evolúciós tényezők  

(a mutáció, a migráció, a 
szelekció és  a genetikai 
sodródás) 

 az evolúciós tényezőkről 
(a mutációról, a migrációról,  
a szelekcióról és  a genetikai 
sodródásról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az evolúciós tényezőket 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
evolúciós tényezőkről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult evolúciós 
tényezőkről. 

        
2.4. az alfaj- és a fajképződés  az alfaj- és a fajképződésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az alfaj- és a fajtaképződést 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
alfaj- és a 
fajképződésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
alfaj- és a 
fajképződésről. 

        
3. Makroevolúció  Ismeretek tanulása a 

makroevolúcióról 
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3.1. a származás közvetett 

bizonyítékai (rendszertani, 
etológiai, parazitológiai, 
élettani, biokémiai, 
szerológiai, embriológiai, 
alaktani, őslénytani, állat- és 
növényföldrajztani 
bizonyítékok) 

 a származás közvetett 
bizonyítékairól (a rendszertani, az 
etológiai, a parazitológiai, az 
élettani, a biokémiai, a 
szerológiai, az embriológiai, az 
alaktani, az őslénytani és az állat- 
és növényföldrajztani 
bizonyítékokról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a származás közvetett 
bizonyítékait szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
származás közvetett 
bizonyítékairól. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
származás tanult 
közvetett 
bizonyítékairól. 

        
3.2. az abiotikus evolúció  az abiotikus evolúcióról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az abiotikus evolúciót szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  az 
abiotikus evolúcióról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
abiotikus evolúcióról. 

        
3.3. a biológiai evolúció 

kezdetei (a prokarióták és az 
eukarióták evolúciója) 

 a biológiai evolúció kezdeteiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a prokarióták és az eukarióták 
evolúcióját szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
biológiai evolúció 
kezdeteiről (a 
prokarióták és az 
eukarióták 
evolúciójáról). 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
biológiai evolúció 
kezdeteiről (a 
prokarióták és az 
eukarióták 
evolúciójáról). 

        
3.4. az élővilág kibontakozása   ismeretek tanulása az élővilág 

kibontakozásáról 
    

        
3.4.1. az élőlények evolúciója a 

földtörténeti őskorban 
 az élőlények földtörténeti őskori 

evolúciójáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az élőlények földtörténeti ókori 
evolúcióját szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
élőlények földtörténeti 
őskori evolúciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
élőlények földtörténeti 
őskori evolúciójáról. 

        
3.4.2. az élőlények evolúciója a 

földtörténeti ókorban 
 az élőlények földtörténeti ókori 

evolúciójáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az élőlények földtörténeti ókori 
evolúcióját szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
élőlények földtörténeti 
ókori  evolúciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
élőlények földtörténeti 
ókori  evolúciójáról. 

        
3.4.3. az élőlények evolúciója a 

földtörténeti középkorban 
 az élőlények földtörténeti 

középkori evolúciójáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az élőlények földtörténeti 
középkori evolúcióját szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
élőlények földtörténeti 
középkori evolúciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
élőlények földtörténeti 
középkori evolúciójáról. 

        
3.5. az ember evolúciója  az ember evolúciójáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ember evolúcióját szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  az 
ember evolúciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ember evolúciójáról. 

 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
a) Ismerje meg az állatélettan és az emberi szervezet legfontosabb élettani folyamatait, azokról önállóan tudjon 
beszámolni a tanultak szerint. 
b) A demonstrációban szereplő kísérletet tudja értelmezni, az egyszerű bemutatást képes legyen reprodukálni, 
vezessen jegyzőkönyvet a gyakorlati munkáról. 
c) Készítsen önálló dolgozatot választott témájáról, vázlata szerint korszerű módon illusztrálja, tartson előadást 
osztálytársainak. 
d) A tudománytörténet vonatkozó eseményeiről a könyvtárban szerezzen további ismereteket, tájékozottságának 
megfelelően alakítsa ki véleményét, álláspontját indokolja. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. RENDSZERTAN  RENDSZERTANI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. A rendszertan funkciója, 

irányzatai 
 Ismeretek tanulása a rendszertan 

funkciójáról, irányzatairól 
    

        
1.1. a rendszertan jelentősége 

(képnyerés az élőlények 
sokféleségéről, morfológiai 
és élettani hasonlóságú 
csoportok létrehozása) 

 a rendszertan jelentőségéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, hogy a 
rendszertan az élőlények 
hasonló tulajdonságai 
alapján hoz létre 
növény- és 
állatcsoportokat. 

 Tudja, hogy mi a 
funkciója és jelentősége 
a rendszertannak. 

        
1.2. a rendszertan kutatási 

irányzatai (leíró növénytan 
és állattan, taxonómia, 
rendszertan) 

 a rendszertan kutatási 
irányzatairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

   Fel tud sorolni egy-két 
rendszertani kutatási 
irányzatot. Ismeri ezek 
főbb témáit. 

        
1.3. a rendszertani nevezéktan;  

az állat- és növénytan 
rendszertani kategóriái 

 a rendszertani nevezéktanról;  
az állat- és növénytan 
rendszertani kategóriáiról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
nemzetség- és fajnevek keresése 
növény- és állatrendszertani 
könyvekben; 
rendszertani kategóriákat 
szemléltető táblázatok 
megfigyelése, elemzése 

 Fel tudja sorolni a 
növény- és 
állatrendszertan két-
három  főbb 
kategóriáját. 

 Tudja, hogy az élőlény 
rendszerben elfoglalt 
helyét a nemzetség- és a 
fajnév határozza meg. 
Fel tudja sorolni a 
növény- és 
állatrendszertan 
kategóriáit. 

        
2. Az élőlények rendszere  Ismeretek tanulása az élőlények 

rendszeréről 
    

        
2.1. a vírusok  a vírusokról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
vírusok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vírusok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.2. a prokarióták  rendszertani ismeretek tanulása a 

prokariótákról 
    

        
2.2.1. a baktériumok törzse  a baktériumokról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
baktériumok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
baktériumok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 
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2.2.2. a kékmoszatok törzse  a kékmoszatokról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
kékmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kékmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.3. az eukarióták  rendszertani ismeretek tanulása 

az eukariótákról 
    

        
2.3.1. az egysejtű eukarióták  rendszertani ismeretek tanulása 

az egysejtű eukariótákról 
    

        
2.3.1.1. az ostorosmoszatok törzse  az ostorosmoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
ostorosmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
ostorosmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.3.1.2. a barázdásmoszatok törzse  a barázdásmoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
barázdásmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
barázdásmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.3.1.3. az egyféle magvúak törzse  az egyféle magvúak informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani 
az egyféle magvúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
egyféle magvúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.3.1.4. a kétféle magvúak törzse  a kétféle magvúak törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
kétféle magvúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kétféle magvúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.3.2. a többsejtű eukarióták  rendszertani ismeretek tanulása a 

többsejtű eukariótákról 
    

        
2.3.2.1. a gombák  rendszertani ismeretek tanulása a 

gombákról 
    

 
2.3.2.1.1. a nyálkagombák törzse  a nyálkagombák törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
nyálkagombák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nyálkagombák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 
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2.3.2.1.2. a valódi gombák törzse  a valódi gombák törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
valódi gombák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
valódi gombák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.4. a zuzmók törzse  a zuzmók törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
zuzmók rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
zuzmók rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.5. a többsejtű eukarióta 

növények 
 rendszertani ismeretek tanulása a 

többsejtű eukarióta növényekről 
    

        
2.5.1. a zöldmoszatok törzse  a zöldmoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
zöldmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
zöldmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.5.2. a sárgamoszatok törzse  a sárgamoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
sárgamoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
sárgamoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.5.3. a barnamoszatok törzse  a barnamoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
barnamoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
barnamoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.5.4. a  vörösmoszatok törzse  a vörösmoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
vörösmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vörösmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 
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2.5.5. a mohák törzse  a mohák törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
mohák rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
mohák rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.6. a hajtásos növények  rendszertani ismeretek tanulása a 

hajtásos növényekről 
    

        
2.6.1. a harasztok törzse  a harasztok törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
harasztok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
harasztok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.6.2. a virágos növények  rendszertani ismeretek tanulása a 

virágos növényekről 
    

        
2.6.2.1. a nyitvatermők törzse  a nyitvatermők törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
nyitvatermők 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nyitvatermők 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.6.2.2. a zárvatermők törzse  rendszertani ismeretek tanulása a 

zárvatermők törzséről 
    

        
2.6.2.2.1. a kétszikűek osztálya  a kétszikűek osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
kétszikűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kétszikűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.6.2.2.2. az egyszikűek osztálya  az egyszikűek osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani 
az egyszikűek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
egyszikűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7. az eukarióta többsejtű 

állatok 
 rendszertani ismeretek tanulása 

az eukarióta többsejtű állatokról 
    

        
2.7.1. az álszövetes állatok  az álszövetes állatokról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani 
az álszövetes állatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
álszövetes állatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2. a szövetes állatok  rendszertani ismeretek tanulása a 

szövetes állatokról 
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2.7.2.1. a csalánozók törzse  a csalánozók törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
csalánozók rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
csalánozók rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2. a testüreges állatok  rendszertani ismeretek tanulása a 

testüreges állatokról 
    

        
2.7.2.2.1. az ősszájú állatok  rendszertani ismeretek tanulása 

az ősszájú állatokról 
    

        
2.7.2.2.1.1. a bordás medúzák törzse  a bordás medúzák törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
bordás medúzák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
bordás medúzák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.2. a  laposférgek törzse  a laposférgek törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
laposférgek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
laposférgek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.3. a hengeresférgek törzse  a hengeresférgek törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
hengeresférgek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hengeresférgek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.4. a gyűrűsférgek törzse  a gyűrűsférgek törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
gyűrűsférgek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gyűrűsférgek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.5. az ízeltlábúak törzse  rendszertani ismeretek tanulása 

az ízeltlábúak törzséről 
    

        
2.7.2.2.1.5.1. a rákok osztálya  a rákok osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
rákok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
rákok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 
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2.7.2.2.1.5.2. a pókszabásúak osztálya  a pókszabásúak osztályáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
pókszabásúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
pókszabásúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.5.3. a rovarok osztálya  a rovarok osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
rovarok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
rovarok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.6. a puhatestűek törzse  a puhatestűek törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
puhatestűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
puhatestűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2. az újszájú állatok  rendszertani ismeretek tanulása 

az újszájú állatokról 
    

        
2.7.2.2.2.1. a nyílférgek törzse  a nyílférgek törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
nyílférgek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nyílférgek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.2. a tüskésbőrűek törzse  a tüskésbőrűek törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
tüskésbőrűek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tüskésbőrűek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.3. az előgerinchúrosok törzse  az előgerinchúrosok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani 
az előgerinchúrosok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
előgerinchúrosok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.4. a fejgerinchúrosok törzse  a fejgerinchúrosok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
fejgerinchúrosok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fejgerinchúrosok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5. a gerincesek törzse  rendszertani ismeretek tanulása a 

gerincesek törzséről 
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2.7.2.2.2.5.1. a körszájúak osztálya  a körszájúak osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
körszájúak rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
körszájúak rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5.2. a porcos halak osztálya  a porcos halak osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
porcos halak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
porcos halak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5.3. a csontos halak osztálya  a csontos halak osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
csontos halak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább öt, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
csontos halak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5.4. a kétéltűek osztálya  a kétéltűek osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
kétéltűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább három, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kétéltűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5.5. a hüllők osztálya  a hüllők osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
hüllők rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább három, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hüllők rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5.6. a madarak osztálya  a madarak osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
madarak rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább öt, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
madarak rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5.7. az emlősök osztálya  az emlősök osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
emlősök rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább öt, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
emlősök rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
II. ÁLTALÁNOS 

EGÉSZSÉGTAN 
 ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGTANI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. A mindennapok 

egészségügyi ismeretei 
 A mindennapok egészségügyi 

ismereteinek tanulása, 
egészségügyi ügyintézés 
gyakorlása 
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1.1. az egészségkárosító hatások 

és következményeik 
 az egészségkárosító hatásokról és 

következményeikről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
egészségkárosító hatások 
következményeit szemléltető 
ábrák, képek megfigyelése, 
elemzése 

 Meg tud nevezni 
legalább öt, az ember 
egészségére károsító 
hatást és annak 
következményeit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ember egészségét 
károsító tanult 
hatásokról és 
következményeikről. 

        
1.2. a személyi- és 

környezethigiéné,  
a betegségmegelőzés 
lehetőségei 

 a személyi- és 
környezethigiénéről, valamint a 
betegségmegelőzés lehetőségeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
személyi- és 
környezethigiénéről, 
valamint a 
betegségmegelőzés 
lehetőségeiről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
személyi- és 
környezethigiénéről, 
valamint a 
betegségmegelőzés 
tanult lehetőségeiről. 

        
1.3. az egészségügyi ellátás és 

igénybevételének 
lehetőségei 

 az egészségügyi ellátásról és 
igénybevételének lehetőségeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
egészségügyi ügyintézés 
gyakorlása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
egészségügyi ellátásról 
és igénybevételének 
lehetőségeiről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
egészségügyi ellátásról 
és igénybevételének 
tanult lehetőségeiről. 

        
1.4. Epidemiológiai helyzet   Ismeretek a tárgyaltak 

epidemiológiai adatai kapcsán 
 Ismeri az ANTSZ 

szerepét, az 
epidemiológia fogalmát 
és a haláloki, 
elhalálozási adatokat 
grafikonról helyesen 
értelmezi. 

 Az alapfokú 
követelményeket túl a 
betegségek 
elhalálozással 
kapcsolatos 
vonatkozásait és a 
betegségek 
megelőzésének ÁNTSZ 
által megjelölt 
irányelveit ismeri, arról 
írásban is összefoglalót 
készít a tanultak alapján. 

        
2. Általános egészségügyi 

ismeretek 
 Általános egészségügyi ismeretek 

tanulása 
    

        
2.1. az orvosi ellátás (háziorvosi 

ellátás, szűrővizsgálat, 
szakvizsgálat, 
terhesgondozás, 
gyermekgyógyászat) 

 az orvosi ellátásról (a háziorvosi 
ellátásról, a szűrővizsgálatról, a 
szakvizsgálatról, a 
terhesgondozásról és a 
gyermekgyógyászatról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
orvosi ellátásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
orvosi ellátásról (a 
háziorvosi ellátásról, a 
szűrővizsgálatról, a 
szakvizsgálatról, a 
terhesgondozásról és a 
gyermekgyógyászatról). 

        
2.2. a természetes gyógymódok, 

a természetgyógyászat 
 a természetes gyógymódokról, a 

természetgyógyászatról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
természetes 
gyógymódokról és a 
természetgyógyászatról 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
tanult természetes 
gyógymódokról és a 
természetgyógyászatról. 

        
2.3. az egészségügy 

intézményrendszere 
 az egészségügy 

intézményrendszeréről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
egészségügyi intézmények 
meglátogatása, a látogatás 
tapasztalatainak feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
egészségügy 
intézményrendszeréről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
egészségügy 
intézményrendszeréről. 

        
3. Az utódvállalás 

egészségügyi ismeretei 
 Az utódvállalás egészségügyi 

ismereteinek tanulása 
    

        
3.1. a fogamzásgátlás  a fogamzásgátlásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Tudja, mi a 

fogamzásgátlás. 
 Pontos leírást tud adni 

szóban és írásban a 
fogamzásgátlás. 

        
3.2. a családtervezés  a családtervezésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Tudja, mi a 

családtervezés. 
 Pontos leírást tud adni 

szóban és írásban a 
családtervezésről. 
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3.3. az utódnemzésre való 

alkalmasság vizsgálatai, a 
terhességi vizsgálatok és a 
terhesgondozás 

 az utódnemzésre való 
alkalmasság vizsgálatairól, a 
terhességi vizsgálatokról és a 
terhesgondozásról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
utódnemzésre való 
alkalmasság 
vizsgálatairól, a 
terhességi vizsgálatokról 
és a terhesgondozásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
utódnemzésre való 
alkalmasság 
vizsgálatairól, a 
terhességi vizsgálatokról 
és a terhesgondozásról. 

        
3.4. a gyermekszülés, a szülés 

módjai 
 a gyermekszülésről, a szülés 

módjairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gyermekszülésről, a 
szülés módjairól 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gyermekszülésről, a 
szülés tanult módjairól. 

        
3.5. a csecsemőgondozás  a csecsemőgondozásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Négy-öt igaz kijelentést 

tud mondani, írni  a 
csecsemőgondozásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
csecsemőgondozásról. 

        
4. A betegségek leküzdésében 

jelentős eredményeket elért 
kutatók, orvosok   
munkássága, tudományos 
eredményei 

 A betegségek leküzdésében 
jelentős eredményeket elért 
kutatók, orvosok   
munkásságának, tudományos 
eredményeinek számbavétele 

    

        
4.1. Pasteur munkássága, 

tudományos eredményei 
 Pasteur munkásságáról, 

tudományos eredményeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Meg tudja nevezni 
Pasteur legfontosabb 
tudományos eredményét.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Pasteur munkásságáról, 
tudományos 
eredményeiről. 

        
4.2. Jenner munkássága, 

tudományos eredményei 
 Jenner munkásságáról, 

tudományos eredményeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Meg tudja nevezni 
Jenner legfontosabb 
tudományos eredményét.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban Jenner 
munkásságáról, 
tudományos 
eredményeiről. 

        
4.3. Semmelweis Ignác 

munkássága, tudományos 
eredményei 

 Semmelweis Ignác 
munkásságáról, tudományos 
eredményeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Meg tudja nevezni 
Semmelweis Ignác 
legfontosabb 
tudományos eredményét.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Semmelweis Ignác 
munkásságáról, 
tudományos 
eredményeiről. 

        
4.4. Koch munkássága, 

tudományos eredményei 
 Koch munkásságáról, 

tudományos eredményeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Meg tudja nevezni Koch 
legfontosabb 
tudományos eredményét.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban Koch 
munkásságáról, 
tudományos 
eredményeiről. 

        
4.5. Virchow munkássága, 

tudományos eredményei 
 Virchow munkásságáról, 

tudományos eredményeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Meg tudja nevezni 
Virchow legfontosabb 
tudományos eredményét.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Virchow munkásságáról, 
tudományos 
eredményeiről. 

 

Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 
a) Ismerje meg az etológia, a genetika, tudományából tanított ismereteket, az etológia legfontosabb folyamatait, 
legyen véleménye az evolúcióról, ezekről önállóan tudjon beszámolni a tanultak szerint. 
b) A demonstrációban szereplő kísérletet tudja értelmezni, az egyszerű bemutatást képes legyen reprodukálni, 
vezessen jegyzőkönyvet a gyakorlati munkáról. 
c) A biológiai tanulmányok során megtanult rendszertani egységek összesítésekor a korábbiakra összefoglaló 
formában térünk vissza a spiralitás elvének megfelelően, ezért azok felidézését is megkívánjuk  tanulótól 
rövidebb formában. A tanuló tehát ismertesse az élővilág legfontosabb csoportjait. 
d) Készítsen önálló dolgozatot választott témájáról, vázlata szerint korszerű módon illusztrálja, tartson előadást 
osztálytársainak. 
e) Az egészségtani ismereteket az ismertetett mélységben sajátítsa el, arról helyesen számoljon be. 
f) A tudománytörténet vonatkozó eseményeiről a könyvtárban szerezzen további ismereteket, tájékozottságának 
megfelelően alakítsa ki véleményét, álláspontját indokolja. 
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Tárgyi feltételek 

 Termek: 
 tanterem (szaktanterem) 
 szertár (modellek tartására) 

 Vegyszerek: egyéni beszerzés  
 Üvegeszközök:  

 tanulói kísérleti készlet egységcsomag / 4 fő 
 tanári kísérleti készlet  

 Modellek, ábrák: a sejttani, szövettani, anyagcsere-élettani, növényélettani, állatélettani, ökológiai, növény- 
és állatföldrajzi, etológiai, genetikai, evolúciós (mikro- és makroevolúció), rendszertani, általános egész-
ségtani, biológiai embertani és egészségtani ismeretek tanulásához, elemzéséhez szükséges folyamatábrák, 
modellek. 
 Szemléltetők: 

 írásvetítő fóliakészlet  9–10. osztály 
 ökológiai problémák 
 a drogoknak a szervezetre és a személyiségre gyakorolt hatása 
 az egészségvédő és károsító anyagok 
 a háztartási szerves anyagok, vegyszerek hatása az élőlényekre 
 az ipari környezet termékeinek hatása az élettelen és az élő környezetre 

 Videofilmek: a választott tankönyvhöz kapcsolódó videofilmek   
 CD anyagok: a választott tankönyvhöz kapcsolható CD-k 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Kropog Erzsébet–Mándics Dezső–dr. Molnár Katalin: Biológia-sejtbiológia, 
növényélettan, az ember szervezete, genetika. 9-10. 

MK-574-CA-0031 

 Dr. Berend Mihály–dr. Szerényi Gábor: Biológia I. – Növénytan. MK-590-AK-0005/1
 Dr. Berend Mihály–dr. Szerényi Gábor: Biológia II. – Állattan, ökológia. MK-591-ak-0005/2 
 Dr. Berend Mihály–Gömöry András–dr. Kiss János–dr. Müller Erzsébet–dr. Tóth 

Géza: Biológia III. – A sejtbiológia, az állat és az emberi szövetek, szaporodás és 
egyedfejlődés, öröklődés. 

MK-592-AK-0005/3

 Dr. Berend Mihály–Gömöry András–dr. Szerényi Gábor: Biológia IV. – Az emberi 
szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai, önszabályozás. 

MK-593-AK-0005/4

 Kropog Erzsébet–Mándics Dezső–dr. Molnár Katalin: 5000 feladat biológiából. 
        9–12. 

MK-605-CAE-060 

 Dr. Berend Mihály (szerk.): Biológiai feladatsorok felvételizőknek. 9–12. MK-594-AK-0021 
 Dr. Berend Mihály–dr. Berendné Németh Éva: Biológiai feladatgyűjtemény 

középiskolásoknak. 9–12. 
NT-81425 

 Dr. Lénárd Gábor: Biológiai album a gimnáziumok II., III. és IV. osztálya számára.  
       9–12. 

NT-13235 

 
 
 



 
 
 
 
2262 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 

A tananyag elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A biológia tananyagának 
elsajátítását szolgáló módszerek 
 Szövegfeldolgozás 

(adatkeresés, lényegkiemelés, 
vázlatkészítés, fogalomábra 
készítése, táblázat készítése) 
 Modellezés (a modellek 

vizsgálata a funkcionális 
anatómia szemszögéből) 
 Kísérletezés (mérés, vizsgálat, 

reproduktív kísérlet, 
problémamegoldó kísérlet) 
 Médiák műsorainak 

meghallgatása, megtekintése és 
a videofilmek, CD-k 
megtekintése (a sugárzott és a 
multimédiás ismeretterjesztő 
filmek megtekintése, adott 
szempontok szerinti 
feldolgozása) 
 Szövegalkotás (reproduktív, 

félreproduktív, produktív) 
 Team munka (a tananyag 

feldolgozása differenciált 
képességeken alapuló csoportos 
munkában) 
 Aktuális epidemiológiai 

ismeretek az ország, tájegység, 
megye egészségügyi állapotáról 
az ÁNTSZ jelentéseinek éves 
összefoglalója alapján 
 Statisztikai Hivatal által kiadott 

országadatok felhasználása 

 Írásbeli ellenőrzés (a 
szövegértés ellenőrzése a 
munkafüzet és a tankönyv 
feladatainak megoldásával) 
 Ellenőrzés szóban (a modellek, 

a médiák műsorainak és 
videofilmek értelmezésének és 
bemutatásának ellenőrzése) 
 Ellenőrzés gyakorlatban (a 

mérés, a vizsgálat, a kísérlet 
elvégzése, bemutatása) 
 Ellenőrzés szóban és írásban (a 

meghatározások, szabályok szó 
szerinti ellenőrzése; a tanultak 
jegyzet alapján történő 
elmondása; a kutatói munka 
eredményének kiselőadás 
formájában történő bemutatása) 
 Statisztikai adatok értelmezése, 

grafikonok helyes értése. 

 Tanulói értékelés (önértékelés, 
diáktárs értékelése) 
 Tanári értékelés (formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó 
szummatív: témazáró, félévzáró 
és tanévzáró dolgozat 
diagnosztikus mérés zárt és 
nyíltvégű tesztek) 
 Zsűri értékelése (házi és iskolán 

kívüli versenyek) 
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ÖKOLÓGIA, KÖRNYEZETTAN 
 

12. évfolyam 
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Az Ökológia, környezettan kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
gimnázium 12. évfolyama számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettantervet és 
taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző 
kerettanterv szerint dolgoznak.  
Az Ökológia, környezettan kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
Évfolyam 12. 

Heti 
óraszám 

3 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Ökológia, környezettan kerettanterv az Ember és természet műveltségi terület Természetismeret műveltségi 
részterületére terjed ki. A kerettanterv a műveltségi részterület követelményeit a Kölcsönhatások és 
energiaváltozások, valamint a Természetföldrajzi környezetünk kivételével lefedi.  
 
A Ökológia, környezettan kerettanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a 
Környezeti nevelés és az Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra, továbbá a Testi és lelki egészség 
követelményeinek teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret és a Tanulás 
közös követelményeinek teljesítését. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Ökológia, környezettan kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv  tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. 
Az egyes kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: 
tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához 
és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulás segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A kerettanterv szorgalmazza a 
természetben való munkálkodást, a terepgyakorlatok keretében történő tanulást. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Ökológia, környezettan kerettantervet biológia-földrajz vagy biológia-kémia szakos tanári diplomával 
rendelkező, tereptani ismeretekben felkészült pedagógus eredményesen taníthatja. A kerettanterv különösebb tér- 
és időszervezést nem igényel. A természettudományi szaktanterem segítheti a tanulásszervezést.  Jól felszerelt 
biológia szertár és iskolakert megléte viszont fontos feltétel. 
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Az Ökológia, környezettan tanulásának céljai a 12. évfolyamon  
 
Ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás 
 
Legyenek képesek a tanulók a természet jelenségeit és folyamatait észrevenni és azokat megfigyelni. Tudjanak 
egyszerű megfigyeléseket végezni növényeken, állatokon és az emberen, illetve a természeti környezetben. 
Legyenek képesek anyagokat megfigyelni, megvizsgálni kísérleti körülmények között és a környezetükben. 
Ismerjék és tudják használni az e megfigyelésekhez, vizsgálatokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket. 
Tudjanak különböző jelenségeket összehasonlítani, csoportosítani. Megfigyeléseiket, tapasztalataikat, szerzett 
információikat tudják megfogalmazni szóban és  írásban. Ismerjék és használják helyesen a tanult 
szakkifejezéseket. Vegyék észre a valóság és annak képi ábrázolása közti kapcsolatot. Tudják a kevésbé 
bonyolult szöveges és képi információkat értelmezni. Tudjanak a térképen tájékozódni, egyszerű térképvázlatot 
készíteni. Tudjanak tájékozódni természettudományi lexikonokban, enciklopédiákban, atlaszokban. Értsék az 
életkoruknak megfelelő természettudományos ismeretterjesztő könyvek, cikkek, televíziós műsorok, videofilmek 
információit. Legyenek képesek belátni, hogy környezetük állapota saját egészségükre is hatással van. Igényeljék 
az egészséges életkörülményeket. Ismereteik és tapasztalataik ébresszék rá őket, hogy felelősek a természet 
jövőjéért, fenntarthatóságáért. Becsüljék meg környezetük értékeit, alakuljon ki pozitív attitűdjük a természeti 
környezet esztétikai és gazdasági értékei iránt. 
 
Tájékozódás a környezet anyagairól 
 
Vizsgálódások révén ismerjék a tanulók a környezetükben előforduló fontosabb – különböző szerveződési szintű 
– élő és élettelen anyagok néhány tulajdonságát. Legyenek tájékozott arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása 
szükséges az emberi szervezet egészséges fejlődéséhez. Tudják, hogy mely anyagok szennyezik a leggyakrabban 
a környezetet. 
 
Tájékozódás a térben 
 
Ismerjék a tanulók a világtájakat. Tudják megmutatni a világtájakat a terepen és a térképen. Tudjanak 
tájékozódni a lakóhelyükön és annak környékén. Tudják olvasni a domborzati és a tematikus földrajzi térképet. 
Legyen képzetük a térkép és a valóság kapcsolatáról, értsék a térképen való ábrázolás korlátait. Legyen helyes 
képzetük a környezet elemeinek méretéről, a számszerűen kifejezhető adatok nagyságrendjéről. Tudják a tárgyak 
helyét, valamint a mozgásokat különböző nézőpontból jellemezni. Tudják a környezetükben előforduló tárgyak 
méretét saját testméretükhöz viszonyítani. Ismerjék a környezetükben előforduló növények és állatok elterjedési 
területét. 
 
Tájékozódás az időben 
 
Szerezzenek gyakorlatot a tanulók az idő mérésében és becslésében. Ismerjék a napszakok és az évszakok 
változását és a változások okát. Lássák be, hogy az idő múlásával az élőlények is változnak. 
 
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről 
 
Tudatosuljon a tanulókban, hogy a természetről szerzett ismereteinket megfigyelések, vizsgálódás, kísérletezés, 
mérés útján szerezzük meg. Tudják, hogy a természettel kapcsolatos ismereteiket természettudományos 
könyvek, cikkek olvasása, televízió- és rádióműsorok, videofelvételek hallgatása, nézése révén is fejleszthetik. 
Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány – más tudományok mellett – meghatározó szerepet 
töltött be az emberiség problémáinak megoldásában és az életfeltételek javításában. Értékeljék, tiszteljék a 
természettudósok munkásságát, felfedezéseiket, kutatási eredményeiket. 
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Javasolt óraszám 

 
Évfolyam 12. 
Óraszám 
(hetente) 
 

3 

 
Jelmagyarázat 

 
  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 
b  = lehetőség szerint csoportbontással 

           

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
 

 
 

Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS   OPTIMÁLIS 

        
I. TERMÉSZETVÉDELEM, 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 ISMERETEK TANULÁSA, 

TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A TERMÉSZETVÉDELEMRŐL 

    

        
I.  KÖRNYEZETBARÁT 

TERMÉKEK 
 ISMERTEK TANULÁSA A 

KÖRNYEZETBARÁT 
TERMÉKEKRŐL 

    

        
1. Környezetbarát termék  Ismeretek tanulása a 

környezetbarát termékekről 
    

        
1.1. Szerves anyagok első és  

reciklizált feldolgozása 
 Ismeretek tanulása a termékek 

első és további feldolgozásáról 
 Ismerje a nyersanyag és 

a termék fogalmát  
 Tudjon példákat mondani 

az első és a további 
feldolgozásra  

        
1.2. A környezettudatos 

magatartás 
 Attitűdformálás  Ismerje a környezetbarát 

anyagok használatának 
előnyeit, részesítse 
azokat előnyben 

 Ismertessen több példát a 
köznapi és ipari 
gyakorlatból, vegyen 
fontolóra további 
szokásokat mindennapi 
életünkből 

        
1.3. Környezetbarát eljárások a 

házban, a kertben, az utcán 
 Ismeretek tanulása a 

környezetbarát eljárások 
alkalmazásáról a házban, a 
kertben, az utcán 

 Néhány mondatban 
helyesen számol be a 
környezetbarát technikák 
alkalmazásáról 

 Példákkal és 
indoklásokkal 
alátámasztva írásban és 
szóban be tud számolni a 
környezetbarát technikák 
közvetlen 
környezetünkben való 
alkalmazásáról 

        
1.4. Környezetbarát eljárások a 

távolabbi környezetünkben 
 Ismeretek tanulása a távolabbi 

környezetünkre ható 
környezetbarát eljárásokról 

 Néhány mondatban 
helyesen számol be a 
távolabbi környezetre 
ható környezetbarát 
technikák 
alkalmazásáról 

 Példákkal és 
indoklásokkal 
alátámasztva írásban és 
szóban be tud számolni a 
távolabbi környezetre ható 
környezetbarát technikák 
alkalmazásáról 
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II. KÖRNYEZETGAZDÁL-

KODÁS 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KÖRNYZETGAZDÁLKODÁS-
RÓL 

    

        
1. Környezetgazdálkodás  Ismeretek tanulása a 

környezetgazdálkodásról 
    

        
1.1. Környezetgazdálkodás 

fogalma, megvalósulása 
 Ismeretet tanulása a 

környezetgazdálkodás 
fogalmáról, gyakorlatáról 

 Ismerje a 
környezetgazdálkodás 
fogalmát 

 Tudjon konkrét példákat 
mondani a 
környezetgazdálkodásra, 
arról egyéni dolgozatot 
készítsen saját gyűjtése 
keretében 

 
III. KÖRNYEZETÜNK 

KÁROSODÁSA 
 Ismeretek tanulása a környezet 

épségéről és annak 
következményiről 

    

        
1. A környezeti károsodások  Ismeretek tanulása a környezeti 

ártalomról 
    

        
1.1. A környezeti terhelés  Ismeretek tanulása a környezeti 

terhelésről 
 Ismeri a környezeti 

terhelés fogalmát 
 Példával illusztrálni tudja 

a környezeti terhelés 
eseményét, érvelni tud 
annak megszüntetése 
érdekében 

        
1.2. A környezetszennyezés  Ismeretek tanulása a 

környezetszennyezéssel 
kapcsolatban 

 Ismeri a 
környezetszennyezés 
fogalmát 

 Példával illusztrálni tudja 
a környezeti szennyezés 
eseményét, érvelni tud 
annak megszüntetése 
érdekében 

        
1.3. A környezeti ártalom  Ismeretek tanulása a környezeti 

ártalomról 
 Ismeri a környezeti 

ártalom fogalmát 
 Példával illusztrálni tudja 

a környezeti ártalom 
eseményét, érvelni tud 
annak megszüntetése 
érdekében 

        
1.4. A környezeti háború  Ismeretek szerzése a környezeti 

háborúról 
 Ismeri a környezeti 

háború fogalmát 
 Példával illusztrálni tudja 

a környezeti háború 
eseményét, érvelni tud 
annak megszüntetése 
érdekében 

        
IV. KÖRNYEZETKULTÚRA  Ismeretek tanulása a környezeti 

kultúráról 
    

        
1. A környezetkultúra fogalma   Ismeretek tanulása a 

környezetkultúra fogalmáról 
    

        
1.1. Környezetkultúra  Ismeretek tanulása a környezeti 

kultúra fogalmáról és 
megvalósulásáról 

 Ismeri és helyesen 
használja a 
környezetkultúra 
fogalmát 
beszámolójában 

 Példát tud mondani arra, 
hogy a környezeti kultúra 
milyen módon jelenik meg 
gyakorlatunkban és milyen 
visszaélések nehezítik az 
ép, teljes emberi 
tevékenység 
eredményeinek 
megjelenését. 

        
V. KÖRNYEZETTERVEZÉS  ISMERETEK TANULÁSA A 

KÖRNYEZETTERVEZÉSRŐL 
    

        
1. Környezettervezés  Ismeretek tanulása a 

környezettervezésről 
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1.1. Környezettervezés  Ismeretek tanulása 

környezettervezésről 
 A környezettervezés 

fogalmát helyesen 
ismeri, a tanult példával 
illusztrálja 

 A tanult példákon túl 
olvasmányaiból, gyűjtött 
anyagából további 
példákat tud felsorolni, 
azokat további 
szempontok szerint 
csoportosítja 

        
VI.  KÖRNYEZETÉPÍTÉS  ISMERTEK 

TANULÁSAKÖRNYEZETÉPÍ-
TÉSRŐL 

    

        
1. Környezetépítés  Ismeretek tanulása a 

környezetépítésről 
    

        
1.1. Környezetépítés  Ismeretek tanulása a 

környezetépítésről 
 Ismeri az épített 

környezet fogalmát, 
beszámolójában az 
helyesen használja 

 A tanult példákon túl 
olvasmányaiból, gyűjtött 
anyagából további 
példákat tud felsorolni, 
azokat további 
szempontok szerint 
csoportosítja 

        
1.2. Antropogén hatás  Ismeretek tanulása az antropogén 

hatásról 
 Ismeri az antropogén 

hatás fogalmát, 
beszámolójában az 
helyesen használja 

 A tanult példákon túl 
olvasmányaiból, gyűjtött 
anyagából további 
példákat tud felsorolni, 
azokat további 
szempontok szerint 
csoportosítja 

        
VI. A HUMÁN SZFÉRA, A 

SZELLEMI ERŐ  
ÉRTÉKELÉSE A 
TERÉSZET 
FORMÁLÁSÁBAN 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
EMBERI GONDOLKODÁS 
FÖLDI ÉLETTERET ALAKÍTÓ 
JELENTŐSÉGÉRŐL 

    

        
1. Az emberi energia 

jelentősége a környezet 
formálásában 

 Ismeretek tanulása az emberi 
energia jelentőségéről 

    

        
1.1. Az emberi energia 

jelentősége 
 Ismeretek tanulása az ember 

természetre gyakorolt hatásáról 
 Tudjon példát mondani 

az emberi erő 
alkalmazására, a tudatos 
tevékenység célszerű 
eredményeire. 

 Példákkal támassza alá az 
emberi értelem 
hatékonyságát, és 
mérlegelje annak korlátait 
a földi élettér 
átalakításában. 

 
 

Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 
a) Helyesen használja egymással való összefüggésüknek megfelelően a természetvédelem és a környezetvédelem 
fogalmat. 
b) Legyen tisztában a környezetbarát jelző tartalmával, az annak megfelelő technikák hasznával. 
c) Ismerje a környezetgazdálkodás fogalmát, arról saját gyűjtése alapján írjon esszéjellegű dolgozatot. 
d) Tudja a környezetkárosodásról tanultakat, figyelje meg saját szűkebb és tágabb környezetének állapotát, 
osztálytársai előtt számoljon be arról, mit lát fontos teendőnek a látottak alapján, álláspontját érvekkel támassza 
alá. 
e) A környezetkultúra egészében értelmezze saját tevékenységét, az évek során tanultakkal indokolja meg az 
emberi tevékenység értelmét. 
f) Lássa meg, összegezze olvasmányai az emberi tervezés és építő tevékenységet, annak fontosságát, 
otthonteremtő mivoltát. 
g) Lássa be és példával támassza alá azt a tényt, hogy az emberi erő korlátozott a természetformálás 
vonatkozásában. Az ember és a természet viszonyát helyesen értelmezze, indokolja egyéni álláspontját az emberi 
energia hatásaival, jelentőségével kapcsolatban, láttassa az emberi tevékenység jelentőségét. 
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FIZIKA 
 

9–11. évfolyam 
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A Fizika kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 9–11. 
évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított és a Kerettantervvel összevetett részletes kerettanterv. A 
kerettantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Fizika kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 
Heti óraszám 1,5 1,5 1 

 
 
Az KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Fizika kerettanterv az Ember és természet műveltségi terület Fizika műveltségi részterületére terjed ki. A 
kerettanterv az Ember és természet műveltségi terület követelményeinek, valamint a kerettanterv Fizika 
tantárgyleírásában közölt továbbhaladási feltételeknek teljesen megfelel. 
 
A Fizika kerettanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Környezeti nevelés 
és a Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra  követelményeinek teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen 
kívül segíti a Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését, továbbá a Tanulás és a Felkészülés a felnőtt lét 
szerepeire közös követelményeinek teljesítését. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Fizika kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak struktúrájához – 
az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az 
adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A kerettanterv szorgalmazza a 
természetben való munkálkodást, a terepgyakorlatok keretében való tanulást. Az ökológiai, természetvédelmi és 
tudománytörténeti témáknak fontos szerepet szán valamennyi évfolyamon. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Fizika kerettantervet matematika–fizika szakos középiskolai tanári diplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja. A kerettanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A természettudományi 
szaktanterem szerencsés, a jól felszerelt fizika szertár megléte fontos feltétel.  
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A Fizika tanulásának céljai a 9–11. évfolyamon
 
Ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás 
 
Váljon a tanulók igényévé az önálló ismeretszerzés. Váljanak képessé a fizikai jelenségek, folyamatok, 
változások, kölcsönhatások tudatos megfigyelésére. A természet vizsgálatakor vegyék figyelembe, hogy a 
természet egységes egész, és csak a megismerése során tagoljuk részekre. Tanuljanak meg természettudományi 
vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket önállóan megszervezni és kivitelezni. Szerezzenek jártasságot az 
ismeretszerzés, a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők elkülönítésében. 
Tanulják meg megállapítani, hogy a kísérletek során az egyik tényező, mennyiség változása következtében 
miként változik meg a vele összefüggésben lévő másik tényező, mennyiség. Tanulják meg a megfigyelések, 
mérések, kísérletek során nyert adatokat áttekinthetően rendezni. Szerezzenek gyakorlottságot a tárgyak, 
anyagok, jelenségek, adatok osztályozásában, rendezésében. Ismerjék fel a rendszer tagjai közötti 
összefüggéseket. Tanulják meg a vizsgálatok, kísérletek, mérések eredményeit értelmezni, azokból 
következtetéseket levonni és általánosítani. Tanulják meg a vizsgálatok, kísérletek, mérések során nyert adatokat 
különféle diagramon, grafikonon ábrázolni, illetve a kész grafikonok, diagramok adatait leolvasni, értelmezni. 
Szerezzenek gyakorlottságot a tananyaggal kapcsolatos egyszerűbb vázlatrajzok, sematikus ábrák, kapcsolási 
rajzok készítésében és a kész ábrák, rajzok értelmezésében. Tanuljanak meg mindennapi természeti jelenségeket 
értelmezni. Tanulják meg a környezetükben előforduló gyakoribb eszközök, gépek, felszerelési tárgyak 
működését – szükség esetén modellek segítségével – magyarázni. Törekedjenek a környezet- és 
természetvédelmi problémák enyhítésére, megoldására. Ehhez használják fel a természettudományi tantárgyak 
tanulása során megszerzett ismereteiket és képességeiket. Szerezzenek gyakorlottságot a taneszközök, vizsgálati 
és kísérleti eszközök balesetmentes használatában. Ismerjék meg a legfontosabb szakkifejezéseket. A 
megfigyeléseik, vizsgálataik, kísérleteik során szerzett ismereteiket tanulják meg pontosan megfogalmazni és 
írásban rögzíteni. Használják az anyagok, mennyiségek konvencionális jeleit. Szerezzenek jártasságot a 
tananyagban szereplő SI és a gyakorlatban használt, SI-n kívüli mértékegységek, azok törtrészeinek és 
többszöröseinek használatában. Tanulják meg önállóan használni különböző szaklexikonokat, szakszótárakat, 
enciklopédiákat, jegyzékeket, képlet- és táblázatgyűjteményeket, példatárakat. Értsék meg az életkoruknak 
megfelelő szintű természettudományi ismeretterjesztő könyvek, cikkek, rádió- és televízióadások, videofilmek 
információit.  
 
Tájékozódás a környezet anyagairól 
 
Ismerjék meg és ismerjék fel a tanulók a természetben és a technikai környezetben előforduló legfontosabb 
anyagok főbb  érzékelhető és mérhető tulajdonságait. Szerezzenek elemi szintű tájékozottságot az anyag 
részecskeszerkezetéről, a részecskék kölcsönhatásáról. 
 
Tájékozódás az időben 
 
Vegyék észre a tanulók, hogy a természeti jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az idő. Tanulják 
meg, hogy az idő alapmennyiség, és felhasználása révén meghatározható néhány más mennyiség is. Ismerjék fel, 
hogy egyes esetekben a jelenségek "megfordíthatók" (fordított sorrendben is lejátszódhatnak), más esetekben 
nem. 
 
 
Tájékozódás a térben 
 
Ismerjék meg a tanulók a nyugalom és a mozgás viszonylagosságát. Tapasztalják meg, hogy a jelenségek 
vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek helyét, mozgását, de más vonatkoztatási rendszert is lehet 
választani. Szerezzenek áttekintést a természetben található méretek nagyságrendjéről, tanulják meg ezeket 
összehasonlítani. 
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Tájékozottság a természettudományos megismerésben, a természettudomány fejlődésében 
 
Értsék meg a tanulók, hogy a megismerési folyamat nem más, mint közelítés a valóság felé. Tapasztalják meg, 
hogy a természettudomány egyes ágainak kutatói ugyanazt az anyagi világot vizsgálják és írják le különböző 
szempontokból és különböző módszerekkel. Így közöttük szoros kapcsolat van, egymás munkáját segítik. 
Tanulják meg, hogy mely történelmi korban születtek a nagyobb jelentőségű természeti felfedezések, és kik 
voltak azok a természettudósok, akiknek a nevéhez a legfontosabb felfedezések, törvények fűződnek. Ismerjék 
meg a kiemelkedő tudományos eredményeket elért magyar természettudósok munkásságát. 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 
Óraszám 
(hetente) 

1,5 1,5 1 
 

 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–11. NT-13101/2 Bakányi–Fodor: Fizika. I. 

 NT-13201/1 Dede–Isza: Fizika. II. 

 NT-13301/M/1 Holics László: Fizika. III. 

 NT-13401 Tóth Eszter: Fizika. IV. 

 NT-13129/1 Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések. 
 
 

Tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–11. EÉ-0115 Takács Viola: Fizika. Tantárgyi útmutató. 9–10. 

 
 

Egyéb taneszközök 
 
 

Tanári demonstrációs eszközök 
 
Mérőhengerek 
Stopperóra 
Lemezjátszó (feliratokkal) 
Az erő dinamikai mérésére kísérleti eszköz 
Holics-féle kiskocsik szerelvényekkel, csigákkal 
Rugós erőmérő 
Hőtágulást bemutató gömb és gyűrű 
Vonalas hőtágulást bemutató eszköz 
Üveg elrendezés a Gay-Lussac törvények bemutatására 
Belsőégésű motor modellje 
Kiskocsis eszköz a rezgőmozgás bemutatására 
Egymásra merőleges rezgéseket bemutató eszköz Mikola nyomán 
Ingasor a longitudinális és transzverzális hullám bemutatására 
Hullámtál vízhullámok bemutatására 
Quincke-cső 
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Tanulókísérleti eszközök 

 
Zsebszámológép 
Hőtani készlet 
 
 

Falitáblák 
 
Mértékegységek táblázata 
Tudósok arcképei 
Gépek működési modelljei 
 
 

Audiovizuális anyagok 
 
Filmek: A hőmérséklet fogalma 
Írásvetítő transzparens sorozatok a szakközépiskolák számára 
Diaképek 
 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

9. évfolyam 
 
 

A Fizika tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
A korábban tanultak hasznosítására törekedve összetettebb jelenségek magyarázatára is kell törekedni. A 
forgómozgás, a dinamika, a hőtan, a rezgések és a hullámok fizikai tartalmát megtanítva azok szélesebb 
értelmezésére, általánosítására is kell törekedni, annak a magatartásnak a kialakítását szem előtt tartva, hogy egy 
általánosítás milyen kiterjesztésű lehet, és milyen esetekben már kellő megalapozás nélküli. A fizikai szempont 
kiterjesztése nem szűnteti meg más szempontok alkalmazásának érvényességét, szükségességét. A tanuló 
szerezzen ismereteket a fizikai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A 
diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a 
természet megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság fizikai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen 
elmélyedni adott probléma fizikai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető 
információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon 
megnyilatkozni mások előtt fizikai témában, használja a fizika nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a fizikai 
gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal 
kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. 
Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az 
információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a fizikai nyelvezet helyes használatát a 
tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a fizika egész 
társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen 
kapcsolatot a művészet és a fizika világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben 
megörökített események kapcsán. A fizika informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége 
észrevenni és rácsodálkozni a technika és a fizika által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló 
tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport fizikai vonatkozásait vegye észre, az emberre is 
vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
 

     
MINIMÁLIS 

 

  
OPTIMÁLIS 

 
 

1. A TERMÉSZETBEN 
FELISMERHETŐ 
JELENSÉGEK, 
HÉTKÖZNAPI 
TAPASZTALATAINK  

 FIZIKAI JELENSÉGEK ÉS 
HÉTKÖZNAPI PROBLÉMÁK 
TUDATOSÍTÁSA 

    

 
1. A jelenségek 

fizikatudományhoz kapcsolódó 
vonatkozásai 

 Ismeretek tanulása a megismert 
esemény fizikai természetéről  

    

 
1.1. A mozgás, a fény köznapi 

megtapasztalása, tudományos 
diszciplínához sorolása 

 A mozgó test és a mozgás 
rendszere, a fény és a képalkotás 
vonatkozásában események 
számba vétele. 

 Le tudja írni a mozgás 
és a fény közötti 
különbséget. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a mozgás és a 
fény 
megtapasztalhatóságáról, 
a tapasztalatokat képes 
tovább kifejteni. 
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II. KINEMATIKA  KINEMATIKAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. Vonatkoztatási rendszerek  Ismeretek tanulása a 

vonatkoztatási rendszerekről 
    

 
1.1. A hely és a mozgás 

viszonylagossága; a 
koordinátarendszer 

 A hely és a mozgás 
viszonylagosságának felismerése 
konkrét példákon 

 Felismeri a hely 
viszonylagosságát. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a hely és a mozgás 
viszonylagosságáról. 

 
1.2. A vonatkoztatási rendszer; a 

Galilei-féle relativitás 
 A vonatkoztatási rendszer 

megadása 
 Felismeri az 

egymáshoz képest 
mozgó rendszereket. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vonatkoztatási 
rendszerről, illetve a 
Galilei-féle relativitásról. 

 
2. Az egyenesvonalú egyenletes 

mozgás 
 Ismeretek tanulása az 

egyenesvonalú egyenletes 
mozgásról 

    

 
2.1. A mozgásállapot  A mozgásállapot felismerése 

konkrét példákon 
 Felismeri a 

mozgásállapotot a 
megismert példákon. 

  Ismerettel rendelkezik a 
Galilei-féle 
transzformációról. 

 
2.2. A sebesség kiszámítása  A sebesség kiszámításának 

gyakorlása, 
sebességértékegységek 
átváltásának gyakorlása 

 Ismeri a sebesség 
mértékegységeit. Ki 
tudja számítani a 
sebességet. 

 Ki tudja számítani a 
sebességet. Át tudja 
váltani a sebesség 
mértékegységeit. 

 
2.3. Az út- és idő számítása  Az út- és idő kiszámításának 

gyakorlása 
 Egyszerűbb 

feladatokban ki tudja 
számítani az utat és az 
időt. 

 Ki tudja számítani az utat 
és az időt. 

 
3. A változó mozgás  Ismeretek tanulása a változó 

mozgásról 
    

 
3.1 Az átlagsebesség és a 

pillanatnyi sebesség 
 A sebességváltozás értelmezése, 

felismerésének gyakorlása; az 
átlag- és pillanatnyi sebesség 
értelmezése konkrét példákon; 
az átlag- és pillanatnyi sebesség 
kiszámításának gyakorlása 

 Felismeri a változó 
mozgást konkrét 
példákon. Tudja, mi az 
átlagsebesség és mi a 
pillanatnyi sebesség. 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni a változó 
mozgást. Ki tudja 
számítani az 
átlagsebességet és a 
pillanatnyi sebességet. 

 
3.2. Az egyenletesen változó 

mozgás; a gyorsulás 
 Az egyenletesen változó mozgás 

kísérleti vizsgálata, az 
egyenletesen változó mozgás 
leírása 

 Ismeri az egyenletesen 
változó mozgást. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az egyenletesen 
változó mozgásról és a 
gyorsulásról. 

 
3.3. A gyorsulásszámítás  A gyorsulás kiszámításának 

gyakorlása 
 Ki tudja számítani a 

gyorsulást a 
begyakorolt példák 
esetében. 

 Ki tudja számítani a 
gyorsulást. 

 
3.4 A szabadesés  A szabadesés kísérleti 

vizsgálata; szabadeséssel 
kapcsolatos feladatok 
megoldásának gyakorlása 

 Ismeri a szabadesés 
jelenségét. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a szabadesésről. 
Meg tud oldani 
szabadesésre vonatkozó 
feladatokat. 

 
3.5. A pillanatnyi sebesség 0 és 

nem 0 kezdősebességnél 
 A pillanatnyi sebesség 

kiszámításának gyakorlása 
azokra az esetekre tekintettel, ha 
a kezdősebesség 0 illetve, ha 
nem 0. 

 Érti, hogy mi a kezdő 
sebesség. 

 A 0 és nem  
0 kezdősebességű változó 
mozgásokra vonatkozó 
feladatokat önállóan meg 
tud oldani. 

 
3.6. Útszámítás gyorsulás és idő 

ismeretében; a négyzetes 
úttörvény 

 A négyzetes úttörvény 
bemutatása kísérlettel (Galilei 
lejtő); az út kiszámításának 
gyakorlása a gyorsulás és az idő 
ismeretében 

 Algoritmus 
segítségével ki tudja 
számítani az utat a 
begyakorolt példák 
esetében. 

 Önállóan meg tud oldani 
útszámításra vonatkozó 
feladatokat. Értelmezni 
tudja a négyzetes 
úttörvényt. 
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3.7. Az egyenletesen változó 

mozgás grafikus ábrázolása 
 Az egyenletesen változó mozgás 

grafikus ábrázolásának 
gyakorlása 

 Képes értelmezni az 
egyenletesen változó 
mozgást ábrázoló 
grafikont. 

 Tudja ábrázolni 
grafikonon az 
egyenletesen változó 
mozgást.. 

 
III. DINAMIKA  DINAMIKAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. A tömeg dinamikai mérése  Ismeretek tanulása a tömeg 

dinamikai méréséről 
    

 
1.1. A tehetetlenség törvénye  A tehetetlenségről és a 

vonatkoztatási rendszerről 
tanultak áttekintése; a 
tehetetlenség törvényének 
vizsgálata; egy egyenesbe eső 
mozgások vizsgálata 

 Ismeri a tehetetlenség 
törvényét. Felismeri a 
vonatkoztatási 
rendszereket.  

 Ismeri a tehetetlenség 
törvényét mint 
absztrakciót. 

 
1.2. Az inerciarendszer  Az inerciarendszer fogalmának 

megismerése 
 Ismeri az 

inerciarendszer 
fogalmát. 

 Meg tudja fogalmazni az 
inerciarendszer 
defínicióját. 

 
1.3. A tehetetlenség; a tömeg mint 

a tehetetlenség mértéke; 
m1∆v1=m2∆v2 
; a tömeg mértékegységei  
(g, dkg, kg, t) 

 A tömeg fogalmának újra 
értelmezése, a tömeg mint a 
tehetetlenség fogalmának 
értelmezése 

 Ismeri a tömeg 
mértékegységeit. 

 Ismeri a tömeg, mint a 
tehetetlenség mértékének 
fogalmát. 

 
1.4. A tömeg, mint két test 

mechanikai kölcsönhatásakor 
a testpárra jellemző állandó; a 
dinamikai tömegmérés 

 A dinamikai tömegmérés 
elvégzése 

 Tudja, mi a dinamikai 
tömegmérés. 

 Ismeri a tömeg fogalmát, 
mint két test mechanikai 
kölcsönhatásakor a 
testpárra jellemző 
állandót.. 

 
IV. SZTATIKA   SZTATITKUS ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. A nyomás  Ismeretek tanulása a nyomásról     

 
1.1. A nyomás, a nyomás jele (p),  

A nyomás mértékegysége 
(Pa), a nyomás kiszámítása  
P=F/A 

 A nyomás kísérleti vizsgálata: a 
nyomás növelése, illetve 
csökkentése a nyomóerő, illetve 
a nyomott felület változtatásával, 
a kísérletek elemzése és a 
felismert összefüggések 
matematikai megfogalmazása; a 
nyomás kiszámításának 
gyakorlása 

 Ki tudja számítani a 
nyomást,  
nyomóerőt vagy a 
nyomott felületet 
egyszerűbb 
feladatokban.   

 Ki tudja számítani a 
nyomást vagy a 
nyomóerőt vagy a 
nyomott felületet  
összetett feladatokban is. 

 
1.2. A nyomóerő és a nyomott 

felület kiszámítása 
 A nyomóerő és a nyomott felület 

kiszámításának gyakorlása. 
 Ki tudja számítani a 

nyomóerőt és a 
nyomott felületet. 

 Ki tudja számítani a 
nyomóerőt és a nyomott 
felületet bonyolultabb 
feladatokban is. 

 
1.3. Pascal törvénye  Pascal törvényének kísérleti 

vizsgálata 
 Ismeri és fel tudja 

idézni Pascal törvényét. 
 Tudja Pascal törvényét, 

ismeri gyakorlati 
következményeit. 

 
1.4. A nyomásnövelés és 

csökkentés gyakorlati 
alkalmazásai 

 A nyomásnövelés és -csökkentés 
gyakorlati alkalmazásainak 
vizsgálata néhány eszközön 
(hidraulikus sajtó, 
szívónyomókút) 

 Két-három példát tud 
mondani, írni a 
nyomásnövelés és -
csökkentés gyakorlati 
alkalmazásaira.  
Ismeri a gyakorlatban 
használatos eszközöket.

 Ismeri és meg tudja 
magyarázni a 
nyomásnövelésen és –
csökkentésen alapuló 
eszközök működését. 
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2. A hidrosztatikai nyomás  Ismeretek tanulása a 

hidrosztatikai nyomásról 
    

 
2.1. A hidrosztatikai nyomás  A hidrosztatikai nyomás kísérleti 

vizsgálata 
 Felismeri a 

hidrosztatikai nyomás 
hatásait 

 Ismeri a hidrosztatikai 
nyomást, annak kísérleti 
vizsgálatát. 

 
2.2. Összefüggés a hidrosztatikai 

nyomás és a folyadékoszlop 
magassága, illetve a folyadék 
sűrűsége között 
p = ρ x g x h 

 A hidrosztatikai nyomás és a 
folyadékoszlop magassága, 
illetve a folyadék sűrűsége 
közötti összefüggés kísérleti 
vizsgálata 

 Érti a hidrosztatikai 
nyomás és a 
folyadékoszlop 
magassága, illetve a 
folyadék sűrűsége 
közötti összefüggést.  
Tudja alkalmazni az 
összefüggéseket 
egyszerűbb számítási 
feladatokban. 

 Ismeri és tudja alkalmazni 
a  
p = ρ x g x h egyenletet. 

 
2.3. A közlekedőedények; az 

egyfolyadékos 
közlekedőedények; a 
közlekedőedények száraiban 
lévő folyadékok közötti 
egyensúly; a 
vízvezetékrendszer 

 A közlekedőedények (az 
egyfolyadékos és a 
kétfolyadékos 
közlekedőedények), valamint a 
közlekedőedények száraiban 
lévő folyadékok közötti 
egyensúly kísérleti vizsgálata; a 
vízvezetékrendszerről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Ismeri és röviden le 
tudja írni az 
egyfolyadékos 
közlekedőedények 
működését 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
közlekedőedényekről (az 
egyfolyadékos és a 
kétfolyadékos 
közlekedőedényekről), 
valamint a 
közlekedőedények 
száraiban lévő folyadékok 
közötti egyensúlyról. 
Tudja és másoknak el 
tudja magyarázni, hogy 
hogyan működik a 
vízvezetékrendszer. 

 
3. Arkhimédész törvénye  Ismeretek tanulása Arkhimédész 

törvényéről 
    

 
3.1. A felhajtóerő a folyadékokban 

és a gázokban; Arkhimédész 
törvénye 

 A felhajtóerő kísérleti vizsgálata, 
Arkhimédész törvényének 
levezetése 

 Felismeri a hajtóerő 
hatásait. Ismeri 
Arkhimédész törvényét. 

 Le tudja vezetni 
Arkhimédész törvényét. 

 
3.2. Az úszás, a lebegés és a 

merülés 
 Az úszás, a lebegés és a merülés 

feltételeinek kísérleti vizsgálata 
 Tudja, mi az úszás, 

lebegés, merülés 
 Tudja, mi az úszás, 

lebegés, merülés feltétele. 
 
3.3. A folyadékban lévő testre ható 

erők egyensúlya 
 A folyadékban lévő testre ható 

erők egyensúlyának vizsgálata, 
feladatok gyakorlása 
Arkhimédész törvényére; 
összetett hidrosztatikai feladatok 
megoldásának gyakorlása. 

 Meg tud oldani 
egyszerű, Arkhimédész 
törvényére vonatkozó 
és hidrosztatikai 
feladatokat. 

 Meg tud oldani 
Arkhimédész törvényére 
és a hidrosztatikai 
nyomásra vonatkozó 
összetett feladatokat. 

 
4. A légnyomás  Ismeretek tanulása a 

légnyomásról 
    

 
4.1. A levegő súlyából származó 

nyomás 
 A levegő súlyából származó 

nyomás vizsgálata 
 Tudja értelmezni a 

levegő súlyát és 
nyomását.  
ismeri a légnyomást 
mérő eszközöket. 

 Tudja mi a légnyomás. 
Ismeri a légnyomást mérő 
eszközök működési elvét. 

 
4.2. Torricelli kísérlete  Torricelli kisérletének elemzése  Ismeri a Torricelli 

kísérletet 
 Ismeri és tudja értelmezni 

a Torricelli kísérletet. 
 
4.3. Felhajtóerő a levegőben  A levegő felhajtóerejének 

kísérleti vizsgálata 
 Tudja, mi a felhajtóerő 

a levegőben. 
 A levegő felhajtóerejére 

vonatkozó feladatokat is 
meg tud oldani. 
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5. A hajszálcsövesség  Ismeretek tanulása a 

hajszálcsövességről 
    

 
5.1. A hajszálcsövesség jelensége 

és magyarázata 
 A hajszálcsövesség kísérleti 

vizsgálata 
 Felismeri a 

hajszálcsövesség 
jelenségét. 

 Ismeri és meg tudja 
magyarázni a 
hajszálcsövesség 
jelenségét. 

 
V. FÉNYTAN  FÉNYTANI ISMERETEK 

TANULÁSA  
    

 
1. A fény terjedése  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a fény 
terjedéséről 

    

 
1.1. Fényforrások  Fényforrások csoportosítása  Felismer és meg tud 

nevezni két-három 
fényforrást. Ezeket 
tudja csoportosítani is. 

 Felismeri, meg tudja 
nevezni és tudja 
csoportosítani a 
fényforrásokat. 

 
1.2. A fény  

egyenes vonalú 
 terjedése, árnyék jelenségek, 
lyukkamera 

 A fény  
egyenes vonalú 
 terjedését bemutató kísérlet 
értékelése 

 Ismeri a fény 
 egyenes vonalú 
 terjedését.  

 Ismeri, hogy a fény  
egyenes vonalúan  
terjed. 

 
 
1.3. A fény sebessége  A fény sebességének mérését 

szolgáló kísérlet elolvasása, 
feldolgozása 

 Ismeri a fény terjedési 
sebességét levegőben. 

 Ismeri a fénysebesség 
mérés kísérletét. Tudja  
fény terjedési sebességét 
levegőben. 

 
2. A fény visszaverődése  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a fény 
visszaverődéséről 

    

 
2.1. A fényvisszaverődés törvénye; 

a beesési szög és a 
visszaverődési szög 
egyenlősége 

 A fényvisszaverődés, a beesési 
szög és a visszaverődési szög 
kísérleti vizsgálata 

 Ismeri a 
fényvisszaverődés 
törvényét.  
Ábrázolni tudja a fény  
útját visszaverődés 
esetén. 

 Tudja a fényvisszaverődés 
törvényét, a beesési szög 
és a visszaverődési szög 
egyenlőségét. 
Ábrával szemléltetni tudja 
a törvényt. 

 
2.2. Az anyagok fénnyel 

kapcsolatos kölcsönhatásai 
 Az anyagok csoportosítása a 

fénnyel kapcsolatos 
kölcsönhatások alapján 

 Meg tud nevezni 
néhány fényáteresztő, 
illetve fényvisszaverő 
anyagot. 

 Tudja csoportosítani az 
anyagokat a fénnyel 
kapcsolatos 
kölcsönhatásaik alapján. 

 
2.3. A síktükör  A síktükör képalkotásának 

kísérleti vizsgálata 
 Ismeri a síktükör 

képalkotását. 
 Ábrázolni tudja a fény 
útját síktükör esetén 
 

 Meg tudja szerkeszteni a 
síktükör által alkotott 
képet. 

 
3. A gömbtükrök  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
gömbtükrökről 

    

 
3.1. A domború gömbtükör  Kísérletek domború 

gömbtükörrel; a domború 
gömbtükör fő adatainak 
megismerése; nevezetes 
sugármenetek megismerése 

 Ismeri a domború 
gömbtükör 
képalkotását. 

 Meg tudja szerkeszteni a 
gömbtükör által alkotott 
képet, ismeri a kép 
tulajdonságait. 

 
3.2. A homorú gömbtükör  Kísérletek homorú 

gömbtükörrel, a nevezetes 
sugármenetek vizsgálata 

 Ismeri a homorú 
gömbtükröt. 

 Ismeri a virtuális kép 
keletkezésének 
magyarázatát. 

 
3.3. A tükörkép tulajdonságai  A kép állásának, nagyságának, 

távolságának és valódiságának 
megállapítása 

 Ismeri a tükrök néhány 
gyakorlati 
alkalmazását. 

 Ismeri és meg tudja 
magyarázni a tükrök 
gyakorlati alkalmazását. 
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3.4. A tükrök gyakorlati 

alkalmazása a gyógyászatban 
és a közlekedésben. 

 Alkalmazások (orvosi tükör, 
visszapillantó tükör) 
megismerése; a tükrök 
vizsgálata 

 Ismeri a tükrök néhány 
gyakorlati 
alkalmazását. 

 Ismeri és meg tudja 
magyarázni a tükrök 
gyakorlati alkalmazását. 

 
4. A fénytörés  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
fénytörésről 

    

 
4.1. A fénytörés jelensége  A fénytörés jelenségének 

kísérleti vizsgálata Hartl-
korongon 

 Ismeri a fénytörés 
jelenségét 

 Ismeri a fénytörés 
jelenségét. 

 
4.2. A beesési szög és a törési szög  A beesési szög és a törési szög, 

valamint a beesési merőleges 
megismerése 

 Ábráról le tudja olvasni 
a beesési szöget és a 
törési szöget. 

 Ismeri a beesési és törési 
szöget, a beesési 
merőlegest.  
Feladatokat tud 
megoldani a beesési és 
törési szögre valamint a 
törés mutatóra 
vonatkozóan. 

 
4.3. A törésmutató  A törésmutató vizsgálata 

különböző anyagoknál; a 
Snellius-Descartes törvény 
megismerése. 

 Ismeri a törésmutató 
fogalmát, ismeri a 
szükséges táblázat 
használatát. 

 Ismeri és alkalmazni tudja 
a Snellius-Descartes 
törvényt. Ismeri a 
Schlieren effektust. 

 
4.4. A fénytörés párhuzamos falú 

üveglemezen 
 A párhuzamos üveglemezen 

történő fénytörés kísérleti 
vizsgálata 

 Fel tudja rajzolni a 
párhuzamos 
üveglemezen áthaladó 
fénysugár útját. 

 Feladatokat tud 
megoldani a plánparallel 
lemezen áthaladó 
fénysugárral 
kapcsolatban. 

 
4.5. A teljes visszaverődés  A teljes visszaverődés kísérleti 

vizsgálata; a teljes visszaverődés 
értelmezése a természetben és a 
technikában 

 Tudja, mi a teljes 
visszaverődés. 

 Ismeri a teljes 
visszaverődés jelenségét, 
tudja, mi a délibáb, a 
fénykábel. 

 
5. A lencsék  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
lencsékről 

    

 
5.1. A domború lencse  A domború lencse kísérleti 

vizsgálata optikai padon; a 
domború lencse jellemzőinek 
megismerése; nevezetes 
sugármenetek megismerése 

 Ismeri a domború 
lencsét, nevezetes 
sugármeneteit, 
képalkotását. 

 Ismeri a domború lencsét, 
a nevezetes 
sugármeneteket, a lencse 
fő adatait, képalkotását. 

 
5.2. A homorú lencse  Homorú lencse kísérleti 

vizsgálata optikai padon; a 
nevezetes sugármenetek 
megismerése, a lencse fő 
adatainak megismerése 

 Ismeri a kép 
tulajdonságait. 
Feladatokat tud 
megoldani a 
távolságtörvény 
alkalmazásával 
egyszerűbb esetekben. 

 Ismeri és meg tudja 
határozni szerkesztés 
alapján a kép 
tulajdonságait. Tudja és 
alkalmazni is tudja a 
távolságtörvényt. 

 
5.3. A kép tulajdonságai (hely, 

állás, nagyság, természet), a 
távolságtörvény 

 A kép tulajdonságainak 
megmerése a kísérletek alapján; 
a távolságtörvény levezetése 

 Ismeri a kép 
tulajdonságait. 
Feladatokat tud 
megoldani a 
távolságtörvény 
alkalmazásával 
egyszerűbb esetekben. 

 Ismeri és meg tudja 
határozni szerkesztés 
alapján a kép 
tulajdonságait. Tudja, és 
alkalmazni is tudja a 
távolságtörvényt. 

 
5.4. A szem és a látás; a dioptria, a 

rövidlátás és a távollátás 
 A szemről és a látásról, valamint 

a rövidlátásról és a távollátásról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása a dioptria 
megismerése 

 Ismeri a szem 
működésének alapelvét, 
és a látáshibákat. Tudja, 
mi a dioptria. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a szemről és a 
látásról, valamint a 
dioptriáról, a rövidlátásról 
és a távollátásról. 
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5.5. A lencsék gyakorlati 

alkalmazásai (nagyító, 
fényképezőgép, szemüveg, 
vetítőgép, mikroszkóp, távcső 
stb.) 

 A lencsék gyakorlati 
alkalmazásainak megismerése 
modellek alapján 

 Ismeri a nagyító, a 
fényképezőgép 
működését. 

 Ismeri a tanult optikai 
eszközök működését 

 
6. A színek  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
színekről 

    

 
6.1. A fehér fény felbontása 

üvegprizmával 
 Az üvegprizmával való 

fénytörési kísérlet elvégzése, a 
tapasztaltak leírása. 

 El tudja mondani, le 
tudja írni, hogyan kell 
üvegprizmával 
felbontani a fehér fényt. 

 Önállóan el tudja végezni 
a prizmán való fénytörés 
kísérletét. 

 
6.2. A fények egymásra vetítése, 

az additív színkeverés 
 Additív színkeverés vizsgálata  El tudja mondani, le 

tudja írni, hogyan kell a 
színes fényeket keverni. 

 Ismeri az additív 
színkeverés törvényeit. 

 
VI. A VÁLTOZÁSOKRA, 

FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLTOZÁSOKRA, 
FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ KVALITATÍV 
ÉS KVANTITATÍV 
ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL 

    

 
1. Törvényszerűségek a 

folyamatokra vonatkozó 
összefüggésekről 

 A tanultak tudatosítása, 
általánosítása a folyamatokra 
vonatkozó összefüggések 
szemléletformáló értelmezése 

    

 
1.1 A mozgásra, sztatikára, 

képalkotásra vonatkozó 
felismerések, 
törvényszerűségek  

 A mozgásra, sztatikára, 
képalkotásra vonatkozó 
felismerések és 
törvényszerűségek értelmezése 

 Legalább egy tanult 
törvényszerűség 
elméleti jelentőségének 
értelmezése 

 Valamennyi tanult 
törvényszerűség elméleti 
jelentőségének 
értelmezése, és a 
törvényszerűség 
gyakorlati alkalmazása 
jelentőségének 
kiértékelése. 

 
VII. A FIZIKATÖRTÉNET 

KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEI 

 ISMERETEK TANULÁSA  
A FIZIKATÖRTÉNET 
KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEIRŐL  

    

 
1. Arkhimédész munkássága  Arkhimédész munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt 
Arkhimédész. 

 Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni 
Arkhimédész 
munkásságáról. 

 
2. Pascal munkássága  Pascal munkásságáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása l
 Tudja, ki volt Pascal.  Rövid, lényegretörő 

ismertetést tud adni Pascal 
munkásságáról. 

 
3. Torricelli munkássága  Torricelli munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása l 

 Tudja, ki volt 
Torricelli. 

 Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni 
Torricelli munkásságáról. 

 
4. Eötvös Loránd munkássága  Eötvös Loránd munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása l 

 Tudja, ki volt Eötvös 
Loránd. 

 Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni 
Eötvös Loránd 
munkásságáról. 

 
5. Kopernikusz munkássága  Kopernikusz munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása l 

 Tudja, ki volt 
Kopernikusz. 

 Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni 
Kopernikusz 
munkásságáról. 

 
6. Kepler munkássága  Kepler munkásságáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása l
 Tudja, ki volt Kepler.  Rövid, lényegretörő 

ismertetést tud adni 
Kepler munkásságáról. 
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Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 
a) Ismerje meg a forgómozgás fogalmát, jelenségét, egyszerű számításokat tudjon végezni a tanultak alapján. 
b) Használja helyesen a szakkifejezéseket, ismerje a köznapi jelentéstől való eltérésüket. 
c) Ismerje meg a dinamika fogalmát, a hozzátartozó jelenségeket, egyszerű számításokat tudjon végezni a 
tanultak alapján. 
d) A bemutatott kísérleteket értse,  helyesen magyarázza, arról összefüggően is tudjon beszélni. 
e) A feladatként adott egyszerű kísérletet tervezze meg, mutassa be. A munka fegyelmezett végzésekor a 
szükséges formában a közös munkavégzésben aktívan vegyen részt. 
f) A hőtan, a rezgések és a hullámok, valamint a fénytan fogalmait, számítási feladatait képes legyen helyesen 
reprodukálni, szükség esetén önállóan oldja meg a kapott új feladatot, végezze el a demonstrációs kísérletet, a 
jelenséget értelmezze, kijelentésit helyesen  indokolja. 
g ) A tudománytörténet vonatkozó eseményének ismertetéséről  készítsen előadási vázlatot, máshonnan szerzett 
értesüléseit, olvasmányait  dolgozza bele. 
 
 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 
 

A Fizika tanulásának céljai a 10. évfolyamon
 
A tanuló ismerje meg a korszerű energiatermelés veszélyeit és előnyeit. Legyen képes egyéni állásfoglalásra 
eljutni a év során. A fizika tudomány életünket formáló stúdiumai környezeti eseményeket is befolyásolnak az 
emberi tevékenység következtében. Érezze sajátjának a tanuló azt a felelősséget, melyet az egyetemes 
tudományos gondolkodás minden ember életével kapcsolatban hordoz. Legyen képes saját életével kapcsolatba 
hozni a fizika tudomány szerepvállalását, művelését, benne való részvételét vagy attól való elhatárolódásának 
mértékét. Szerezzen ismereteket a fizikai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, 
eszközeiről. A diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje 
meg a természet megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság fizikai szemlélésére. Kitartó módon 
törekedjen elmélyedni adott probléma fizikai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a 
fellelhető információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon 
megnyilatkozni mások előtt fizikai témában, használja a fizika nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a fizikai 
gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal 
kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. 
Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az 
információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a fizikai nyelvezet helyes használatát a 
tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a fizika egész 
társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen 
kapcsolatot a művészet és a fizika világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben 
megörökített események kapcsán. A fizika informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége 
észrevenni és rácsodálkozni a technika és a fizika által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló 
tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport fizikai vonatkozásait vegye észre, az emberre is 
vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet. 
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TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
 

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
 

1. A TERMÉSZETBEN 
FELISMERT, A 
HÉTKÖZNAPOKBAN 
SZERZETT 
TAPASZTALATAINK 

 FIZIKAI JELENSÉGEK ÉS 
HÉTKÖZNAPI PROBLÉMÁK 
TUDATOSÍTÁSA 

    

 
1. A jelenségek 

fizikatudományhoz kapcsolódó 
vonatkozásai 

 Ismeretek tanulása a megismert 
esemény fizikai természetéről 

    

 
1.1. A forgás, a hő köznapi 

megtapasztalása, tudományos 
diszciplínához sorolása  

 A forgás, a hő vonatkozásában 
események számba vétele. 

 Le tudja írni a forgás és 
a hő közötti 
különbséget. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a forgás és a hő 
megtapasztalhatóságáról, 
a tapasztalatokat képes 
tovább kifejteni. 

 
II. A FORGÓMOZGÁS   A FORGÓMOZGÁSRÓL 

SZÓLÓ ISMERETEK 
TANULÁSA 

    

 
1. Az egyenletes körmozgás  Ismeretek tanulása az egyenletes 

körmozgásról 
    

 
1.1. Az egyenletes körmozgás és 

meghatározó adatai 
 A körmozgás kísérleti 

vizsgálata, értelmezése, 
mennyiségi jellemzése 

 Felismeri az egyenletes 
körmozgást 

 Ismeri az egyenletes 
körmozgás fogalmát és 
meghatározó adatait. 

 
1.2. A kerületi sebesség  A kerületi sebesség kísérleti 

vizsgálata, fogalmának 
értelmezése. 

 Tudja mi a kerületi 
sebesség 

 Ismeri és ki tudja 
számítani a kerületi 
sebességet. 

 
1.3. A centripetális gyorsulás  A centripetális gyorsulás 

fogalmának megismerése, 
kifejezésének levezetése 

 Értelmezni tudja 
centripetális erőt. 

 Ismeri a centripetális 
gyorsulás levezetését. 

 
1.4. A szögsebesség; az 

egyenletesen változó 
körmozgás; a szöggyorsulás 

 A szögsebesség forgalmának, a 
kerületi sebességgel való 
összefüggésének megismerése; 
az egyenletesen változó 
körmozgás vizsgálata; a 
szöggyorsulás fogalmának 
értelmezése. 

 Ismeri a 
szögsebességet. 
Felismeri az 
egyenletesen változó 
körmozgást. 

 Ismeri a kerületi és 
szögsebesség közti 
összefüggést, az 
egyenletesen változó 
körmozgást és a 
szöggyorsulást. 

 
2. A forgásállapot és a 

forgásállapot megváltozása 
 Ismeretek tanulása az egyenletes 

körmozgásról 
    

 
2.1. A rögzített tengelyen forgó 

merev test 
szögsebességváltozással 
szembeni tehetetlensége 

 Állandó tengelyállású, mereven 
forgó test forgásállapotának 
kísérleti vizsgálata 

 Felismeri az állandó 
forgásállapotot, illetve 
annak megváltozását 
egyszerűbb esetekben. 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni az állandó 
forgásállapotot, illetve 
annak megváltozását. 

 
2.2. A tehetetlenségi nyomaték; az 

anyagi pont tehetetlenségi 
nyomatéka 

 A tehetetlenségi nyomaték 
kiszámításának gyakorlása 

 Ki tudja számítani a 
tehetetlenségi 
nyomatékot egyszerűbb 
esetekben. 

 Ki tudja számítani a 
tehetetlenségi 
nyomatékot. 

 
3. A perdület és a 

forgatónyomaték 
 Ismeretek tanulása a perdületről 

és a forgatónyomatékról 
    

 
3.1. A perdület mint a 

forgásállapot dinamikai 
jellemzője; a perdület jele (N) 

 A lendület analógiájára a 
perdület mint a forgásállapot 
dinamikai jellemzőjének 
bevezetése 

 Érti, mi a perdület.  Ismeri a perdület fogalmát
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3.2. A perdület kiszámítása  A perdület kiszámításának 

gyakorlása. 
 Értelmezni tudja a 

perdületettel 
kapcsolatos számítási 
feladatokat 

 Ki tudja számítani a 
perdületet. 

 
3.3. A perdületmegmaradás 

törvénye 
 Újabb megmaradási törvény 

felismerése. 
 Ismeri a 

perdületmegmaradás 
törvényét 

 Tudja a 
perdületmegmaradás 
törvényét. 

 
4. A különféle erőhatások és 

következményeik 
 Ismeretek tanulása a különféle 

erőhatásokról és 
következményeikről 

    

 
4.1. Az egyetemes tömegvonzás; a 

gravitációs erő és a súly 
 Az egyetemes tömegvonzás, a 

Cavendish féle kísérlet 
megismerése, a gravitációs erő 
és a súly fogalmának kialakítása 

 Ismeri az egyetemes 
tömegvonzást, a 
gravitációs erőt és a 
súlyt. 

 Ismeri az egyetemes 
tömegvonzás törvényét, 
tudja, mi a különbség a 
gravitációs erő és a súly 
között. 

 
4.2. A bolygómozgás lírása  A bolygómozgás megismerése  Ismeri a bolygókat és 

pályájukat. 
 Tudja, milyen a bolygók 

mozgása. 
 
4.3. Kepler törvényei  Kepler három törvényének 

megismerése 
 Ismeri  

a Kepler törvényeket,  
és el tud mondani 
néhányat. 

 Tudja a  
Kepler törvényeit. 

 
4.4. A mesterséges égitestek és 

mozgásuk 
 A mesterséges égitestekről és 

mozgásukról informáló film 
megtekintése. 

 Elemi ismeretekkel 
rendelkezik a 
mesterséges 
égitestekről. 

 Értelmezni tudja a 
kozmikus sebességeket. 

 
4.5. A súrlódás  A súrlódási erő kísérleti 

vizsgálata 
 Felismeri a 

gyakorlatban a súrlódás 
jelenségét.  

 Ismeri a súrlódási 
együttható, a súrlódási erő 
és a felületre merőleges 
nyomóerő közti 
összefüggést. 

 
4.6. A közegellenállás és a 

közegellenállási erő. 
 A közegellenállási erő 

érzékelése 
 Felismeri a 

gyakorlatban a 
közegellenállás 
jelenségét. 

 Tudja, hogy mely 
adatoktól függ a 
közegellenállási erő. 

 
 

5. A forgatónyomaték  Ismeretek tanulása a 
forgatónyomatékról 

    

 
5.1. A forgatónyomaték mint az 

erőhatás 
forgásállapotváltoztató 
képességének mértéke 

 A forgatónyomaték kísérleti 
vizsgálata 

 Tudja, mi a 
forgatónyomaték 

 Ismeri a forgatónyomaték 
fogalmát. 

 
5.2. A forgatónyomaték mint a 

fizikai mennyiség, a rögzített 
tengelyre merőleges síkban 
lévő erők esetén 

 A forgatónyomaték vizsgálata  Tudja, mi a 
forgatónyomaték. 

 Ismeri a forgatónyomaték 
fogalmát. 

 
5.3. A forgatónyomaték nagysága 

az erő és az erőkar szorzata, a 
forgatónyomaték kiszámítása 

 A forgatónyomaték, az erő és az 
erőkar kísérleti vizsgálata; a 
forgatónyomaték kiszámításának 
gyakorlása. 

 Ki tudja számítani a 
forgatónyomatékot. 

 Ki tudja számítani a 
forgatónyomatékot 
összetett feladatokban is. 

 
6. Az egyszerű gépek  Ismeretek tanulása az egyszerű 

gépekről 
    

 
6.1. Az egyensúly feltétele az 

emelőkön 
 Az egyensúly feltételének 

vizsgálata; az egyensúly 
létesítéséhez szükséges erő 
kiszámításának gyakorlása 

 Ismeri az egyensúly 
feltételét. 

 Ismeri az egyensúly 
feltételét az emelőn, ezzel 
kapcsolatban feladatokat 
tud megoldani. 
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6.2. Az emelőtípusú egyszerű 

gépek 
 Az emelőtípusú egyszerű gépek 

vizsgálata. 
 Egy-két példát tud 

mondani az 
emelőtípusú egyszerű 
gépek gyakorlati 
alkalmazására. 

 Ismeri az emelőtípusú 
egyszerű gépeket és 
gyakorlati 
alkalmazásaikat. 

 
6.3. A lejtőtípusú egyszerű gépek  A lejtőtípusú egyszerű gépek 

vizsgálata. 
 Egy-két példát tud 

mondani a lejtőtípusú 
egyszerű gépek 
gyakorlati 
alkalmazására. 

 Ismeri a lejtőtípusú 
egyszerű gépeket és 
gyakorlati 
alkalmazásaikat. 

 
7. A merev test egyensúlya  Ismeretek tanulása a merev test 

egyensúlyáról 
    

 
7.1. A merev test egyensúlya  Az egyensúly létesítéséhez 

szükséges erő kiszámítása 
 Ismeri az emelőt, az 

állócsigát, a 
hengerkereket, az éket, 
a mozgócsigát, az 
állócsigát, a lejtőt, a 
csavart és az éket. 

 Ismeri az egyszerű gépek 
egyensúlyi feltételeit. 

 
7.2. A kiterjedt merev test 

egyensúlyának feltételei:  
Σ Fi = 0, 
Σ Mi= 0 

 Az egyensúly feltételeinek 
kísérleti vizsgálata; az egyensúly 
létesítéséhez szükséges erő 
kiszámításának gyakorlása 

 Ismeri az egyensúly 
feltételét.  
Ki tudja számítani az 
egyensúly létesítéséhez 
szükséges erőt 
egyszerűbb esetekben. 

 Ismeri és alkalmazni is 
tudja az egyensúly 
feltételét. Ki tudja 
számítani az egyensúly 
létesítéséhez szükséges 
erőt összetettebb 
feladatokban is. 

 
III. DINAMIKA  DINAMIKAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. A lendület  Ismeretek tanulása a lendületről     

 
1.1. A lendület mint a 

mozgásállapot dinamikai 
jellemzője; a lendület jele (p) 
és mértékegysége (kg x m/s) 

 A lendület mérése mechanikai 
kölcsönhatásokban 

 Tudja, mi a lendület és 
mi a mértékegysége. 

 Ismeri a lendületet mint a 
mozgásállapot dinamikai 
jellemzőjét. 

 
1.2. A lendületmegmaradás 

törvénye 
 A lendületmegmaradás törvényét 

igazoló kísérlet (kiskocsik, 
fénykapuk) megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, hogy szól a 
lendületmegmaradás 
törvénye, érti a kísérlet 
lényegét. 

 Pontosan értelmezi a 
lendületmegmaradás 
törvényére bemutatott 
kísérletet. Ismeri a zárt 
rendszer fogalmát. 

 
2. A dinamika alaptörvénye  Ismeretek tanulása a dinamika 

alaptörvényéről 
    

 
2.1. Az erő mint az időegység 

alatti lendületváltozás 
 Az erőről tanultak áttekintése; az 

erőnek, mint az időegység alatti 
lendületváltozásnak értelmezése. 

 Tudja mi az erő és a 
lendület közti 
összefüggés. 

 Le tudja vezetni az erő és 
a lendületváltozás közti 
összefüggést. 

 
2.2. Az erő nagysága mint a tömeg 

és a gyorsulás szorzata. 
 Az erő nagyságának, mint a 

tömeg és a gyorsulás 
szorzatának értelmezése 

 Ki tudja számítani az 
erő nagyságát a tömeg 
és a gyorsulás alapján.  
Ismeri Newton II. 
törvényét. 

 Ki tudja számítani az erő 
nagyságát a tömeg és a 
gyorsulás adatokból 
bonyolultabb esetekben is. 
Ismeri  
és tudja  
Newton II. törvényét, int 
világkép formáló elvet. 

 
3. Newton törvényeinek 

származtatása a lendület-
megmaradás törvényéből 

 Ismeretek tanulása a lendület-
megmaradás törvényéből 
származtatott Newton-
törvényekről 

    

 
3.1. A tehetetlenség törvénye  A tehetetlenség törvényének 

levezetése a lendület-
megmaradás törvényéből 

 Ismeri a tehetetlenség 
törvényét. 

 Ismeri az I. törvény 
lendületmegmaradási 
törvényből való 
levezetését. 
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3.2. A dinamika alaptörvénye 

F= ∆I/∆t = m x a 
 A dinamika alaptörvényének 

levezetése a lendület-
megmaradás törvényéből 

 Ismeri a dinamika 
alaptörvényét. 

 Ismeri a II. törvény 
lendületmegmaradási 
törvényből való 
levezetését. 

 
3.3 A hatás – ellenhatás törvénye 

FA→B = – FA→B 

 A hatás-ellenhatás 
alaptörvényének levezetése a 
lendület-megmaradás 
törvényéből 

 Ismeri a hatás-
ellenhatás törvényét. 

 Ismeri a III. törvény 
lendületmegmaradási 
törvényből való 
levezetését 

 
IV. HŐTAN  HŐTANI ALAPISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. A hőtágulás 

 
 

 Ismeretek tanulása, 
tapasztalatok szerzése a 
hőtágulásról 

    

 
1.1. A szilárd testek hőtágulása  A szilárd testek hőtágulásának 

kísérleti vizsgálata, az észlelt 
jelenség értelmezése 

 Ismeri a szilárd testek 
hőtágulásának 
jelenségét. 

 Ismeri a szilárd test 
hőtágulását. Értelmezni 
tudja a jelenséget a 
molekuláris szemlélet 
alapján. 

 
1.2. A folyadékok hőtágulása  A folyadékok hőtágulásának 

kísérleti vizsgálata, az észlelt 
jelenség értelmezése 

 Ismeri a folyadék 
hőtágulásának 
jelenségét. 

 Ismeri a folyadékok 
hőtágulásának jelenségét, 
és értelmezni tudja azt a 
molekuláris szemlélet 
alapján. 

 
1.3. A gázok hőtágulása  A gázok hőtágulásának kísérleti 

vizsgálata, az észlelt jelenség 
értelmezése 

 Ismeri a gáz 
hőtágulásának 
jelenségét. 

 Ismeri a gázok 
hőtágulásának jelenségét 
és értelmezni tudja azt a 
molekuláris szemlélet 
alapján. 

 
2. A halmazállapotváltozások  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
halmazállapotváltozásokról 

    

 
2.1. Az olvadás, az olvadáspont és 

az olvadáshő 
 Az olvadás kísérleti vizsgálata, 

az olvadáspont és az olvadáshő 
megállapítása; E – T grafikon 
készítése 

 Ismeri az olvadás, az 
olvadáspont és az 
olvadáshő fogalmát.  
Értelmezni tudja az E-T 
grafikont. 

 Feladatokat tud 
megoldani az olvadással 
kapcsolatban, tudja 
használni az 
olvadáspontot, illetve 
olvadáshőt tartalmazó 
táblázatokat. 

 
2.2. A fagyás, a fagyáspont és a 

fagyáshő 
 A fagyás kísérleti vizsgálata, a 

fagyáspont és az olvadáshő 
megállapítása;  E – T grafikon 
készítése 

 Ismeri a fagyás, a 
fagyáspont és a 
fagyáshő fogalmát. 

 Feladatokat tud 
megoldani a fagyással 
kapcsolatban, tudja 
használni a szükséges 
táblázatokat. 

 
2.3. A párolgás  A párolgás kísérleti vizsgálata;  

E – T grafikon készítése 
 Ismeri a párolgás 

jelenségét. 
 Tudja, hogy mely 

adatoktól függ a párolgás. 
 
2.4. A forrás, a forráspont és a 

forráshő. 
 A forrás kísérleti vizsgálata, a 

forráspont és a forráshő 
megállapítása; az E – T grafikon 
elkészítése 

 Ismeri a forrás 
jelenségét. 

 Feladatokat tud 
megoldani a lecsapódással 
kapcsolatban, a szükséges 
táblázatok használatával. 

 
3. A rendezetlen mozgás  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
rendezetlen mozgásról 

    

 
3.1. A belső energia és a 

részecskék kinetikus 
energiájának összefüggése 

 A megismert jelenség 
értelmezése az anyag 
részecskeszerkezete alapján 

 Tudja, hogy a belső 
energia a részecskék 
energiájától függ. 

 Ismeri a belső energia és a 
részecskék kinetikus 
energiájának 
összefüggését. 
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3.2. A rendezetlen mozgás  A rendezetlen mozgás kvalitatív 

leírása modell alapján 
 Kvalitatív leírást tud 

adni a modell alapján 
 Tudja, hogy mi a helyhez 

kötött rendezetlen 
mozgás. 

 
4. A gáztörvények  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
gáztörvényekről 

    

 
4.1. Az ideális gáz és a reális 

gázok 
 Az ideális gáz és a reális gáz 

absztrakciójának megismerése. 
 Tudja, hogy mit 

nevezünk gáznak. 
ismeri az ideális gáz 
fogalmát, ismérveit. 

 Tudja, mi a feltétele 
annak, hogy a gázt 
ideálisnak, illetve 
reálisnak nevezzük. 

 
4.2. Gay-Lussac I. törvénye  Állandó nyomáson melegített 

gáz térfogatváltozását bemutató 
kísérlet megfigyelése és 
elemezése 

 Ismeri Gay-Lussac I. 
törvényét. 

 Ismeri és alkalmazni tudja 
Gay-Lussav I. törvényét.. 

 
4.3. Gay-Lussac II. törvénye  Állandó térfogaton melegített 

gáz nyomásváltozását bemutató 
kísérlet megfigyelése és 
elemezése 

 Ismeri Gay-Lussac II. 
törvényét. 

 Ismeri és alkalmazni tudja 
Gay-Lussac II. törvényét. 

 
4.4. Boyle-Mariotte törvénye  Állandó hőmérsékleten 

összenyomott gáz 
nyomásváltozását bemutató 
kísérlet felidézése a korábbi 
tananyagból 

 Példát tud Boyle-
Mariotte törvényének 
egyszerű 
alkalmazására. 

 Ismeri és alkalmazni tudja 
Boyle-Mariotte törvényét. 

 
4.5. Az egyetemes gáztörvény  A három állapotváltozót 

magában foglaló összefüggés 
levezetése, az egyetemes 
gázállandó megismerése; a 
Kelvin skála értelmezése 

 Ismeri az egyetemes 
gáztörvényt. 

 Ismeri és alkalmazni tudja 
az egyetemes gáztörvényt. 
Tudja, mi az abszolút 
hőmérsékleti skála. 

 
5. A hőtan főtételei  Ismeretek tanulása a hőtan 

főtételeiről 
    

 
5.1. A hőtan nulladik főtétele  Az extenzív és intenzív 

mennyiségek fogalmának 
megismerése, a spontán 
kiegyenlítődés fogalmának 
megismerése 

 Ismeri a hőtan nulladik 
főtételét. 

 Ismeri az extenzív és 
intenzív fizikai 
mennyiségeket, tudja a 
hőtan nulladik főtételét. 

 
5.2. A hőtan I. főtétele  A hőtan I. főtételének felidézése 

a korábban tanultak alapján. 
 Ismeri a hőtan  

I. főtételét. 
 Tudja és alkalmazni is 

képes a hőtan I. főtételét. 
Ismeri a kémiai 
kölcsönhatási tagot is. 

 
5.3. A hőtan II. főtétele  A hőtan II. főtételének 

megismerése; az entrópia 
fenomenologikus fogalmának 
megismerése, ismeretek tanulása 
a hőhalálról. 

 Legalább egy formában 
meg tudja fogalmazni a 
hőtan II. főtételét. 

 Többféle formában is meg 
tudja fogalmazni a hőtan 
II. főtételét (hőhalál, 
entrópia) 

 
5.4. A hőtan III. főtétele  Az abszolút nulla fok 

elérhetetlenségéről szóló állítás 
belátása 

 Ismeri a hőtan III. 
főtételét. Tudja, hogy 
az abszolút nulla fok 
nem érhető el. Tud 
átszámításokat végezni 
az egyes hőmérsékleti 
skálák között. 

 Tudja a hőtan III. 
főtételét. A tanultak 
alapján ezt igazolni is 
tudja. Ismeri és 
alkalmazni tudja a 
hőmérsékleti skálák 
közötti átváltást. 

 
V. A REZGÉSEK ÉS A 

HULLÁMOK 
 A REZGÉSEKRŐL ÉS A 

HULLÁMOKRÓL SZÓLÓ 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

 
1. A rezgések  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
rezgésekről 
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1.1. A harmonikus rezgőmozgás 

jellemzése és dinamikája 
 A harmonikus rezgőmozgás 

kísérleti vizsgálata, grafikus 
ábrázolása 

 Jellemezni tudja a 
harmonikus 
rezgőmozgást. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a harmonikus 
rezgőmozgásról és 
dinamikájáról. 

 
1.2. A csillapított rezgőmozgás  A csillapított rezgőmozgás 

kísérleti vizsgálata, grafikus 
ábrázolása 

 Ismeri a csillapított 
rezgőmozgást. 

 Tudja, mi a csillapított 
rezgőmozgás időbeli 
lefolyása, és mi a 
csillapodás oka. 

 
1.3. A kényszerrezgés, a 

rezonancia; a 
rezonanciaktasztrófa 

 A kényszerrezgés, a rezonancia 
kísérleti vizsgálata 

 Tudja, hogy mi a 
kényszerrezgés, és mi a 
rezonancia 

 Ismeri a kényszerrezgés, a 
rezonancia fogalmait. 
Tudja mi a sajátrezgés. 

 
1.4. Az ingamozgás; a fonalinga  A fonalinga kísérleti vizsgálata, 

a fizikai inga fogalmának 
megismerése. 

 Jellemezni tudja az 
ingamozgást. 

 Ismeri a fonalinga 
lengésidejére vonatkozó 
összefüggést. Tudja, mi a 
feltétele, hogy az ingát 
fonalingának tekinthetjük-
e.. 

 
2. A hullámok  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
hullámokról 

    

 
2.1. A hullámmozgás jellemzése, a 

hullámhossz, a frekvencia 
 A hullámmozgás kísérleti 

vizsgálata, a hullámhossz és 
frekvencia fogalmainak 
megismerése. 

 Tudja a hullámmozgás 
sebessége, 
hullámhossza és 
frekvenciája közti 
összefüggést. 

 Ismeri és alkalmazni is 
tudja a c=λ x ν 
összefüggést. 

 
2.2. A transzverzális hullám  A transzverzális hullámok 

kísérleti vizsgálata 
 Felismeri a 

transzverzális hullámot.  
 Ismeri és ábrázolni is 

tudja a transzverzális 
hullám keletkezését.  

 
2.3. A longitudinális hullám  A longitudinális hullámokat 

bemutató kísérlet megfigyelése 
és elemzés; a transzverzális 
hullámok és longitudinális 
hullámok összehasonlítása 

 Felismeri a 
longitudinális hullámot.

 Ismeri és ábrázolni is 
tudja a longitudinális 
hullámi keletkezését. 

 
2.4. A polarizáció; a polarizáció 

alkalmazásai 
 A polarizációt bemutató kísérlet 

megfigyelése és értelmezése, 
valamint a polarizáció 
alkalmazásairól informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Ismeri a polarizáció 
jelenségét. 

 Ismeri a polarizáció 
jelenségét, és annak 
magyarázatát. Tudja a 
polarizáció néhány 
alkalmazását. 

 
2.5. Az interferencia; az 

állóhullámok 
 Az interferencia jelenségének 

kísérleti vizsgálata, az 
állóhullámok kísérleti vizsgálata 

 Ismeri az interferencia 
jelenségét. Tudja, mi az 
állóhullám. 

 Tudja, mit az interferencia 
feltételei. Ismeri az 
állóhullámok jellemző 
adatait. 

 
2.6. A Huygens-elv  Tanári kísérlet megfigyelése és 

elemzése; hullámtérben a közeg 
minden pontja hullámforrás 

 Ismeri a Huygens-elvet  Ismeri és meg tudja 
magyarázni a Huygens-
elvet. 

 
3. Hangtan  Hangtani ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése 
    

 
3.1. A hang, a hang terjedése és 

jellemzői 
 A hullámmozgásra megismert 

jellemzők alkalmazása a 
hanghullámokra 

 Tudja, hogy a hang 
hullám. Ismeri a hang 
terjedési sebességét 
levegőben. 

 Ismeri a hang terjedési 
sebességét néhány 
közegben. Alkalmazni 
tudja a c=λ x ν 
összefüggést 
hanghullámok esetében is.
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3.2. A hangforrások és a 

hangszerek 
 Hangforrások és  hangszerek 

tanulmányozása (monocord, 
sípok); a hang, mint 
gömbhullám megismerése; 
csomóvonalak, csomósíkok 
megismerése; a Quincke-cső 
működésének megismerése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a hangforrásokról 
és a hangszerekről. 

 Ismeri, hogy a hang 
gömbhullám. Ismeri a 
csomóvonalakat és a 
csomósíkokat. Ismeri a 
Quincke-cső működési 
elvét. 

 
3.3. A fül és a hallás  A fülről és a hallásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fül felépítését és a hallás 
működését magyarázó ábra 
elemzése; ismeretek tanulása 
Békésy Györgyről, az akusztika, 
a hallás Nobel-díjas magyar 
származású kutatójáról 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a fülről és a 
hallásról. 

 Ismeri az emberi fül 
működését, az emberi 
hallás mechanizmusát. 
Tudja, ki volt Békésy 
György 

 
VI. A VÁLTOZÁSOKRA, 

FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLTOZÁSOKRA, 
FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ KVALITATÍV 
ÉS KVANTITATÍV 
ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL 

    

 
1. Törvényszerűségek a 

folyamatokra vonatkozó 
összefüggésekről 

 A tanultak tudatosítása, 
általánosítása a folyamatokra 
vonatkozó összefüggések 
szemléletformáló értelmezése 

    

 
1.1 A mozgásra, hőváltozásokra, 

hullámokra vonatkozó 
felismerések, 
törvényszerűségek  

 A mozgásra, hőváltozásokra, 
hullámokra vonatkozó 
felismerések és 
törvényszerűségek értelmezése 

 Legalább egy tanult 
törvényszerűség 
elméleti jelentőségének 
értelmezése 

 Valamennyi tanult 
törvényszerűség elméleti 
jelentőségének 
értelmezése, és a 
törvényszerűség 
gyakorlati alkalmazása 
jelentőségének 
kiértékelése. 

 
VII. A FIZIKATÖRTÉNET 

KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEI 

 ISMERETEKI TANULÁSA A 
FIZIKATÖRTÉNET 
KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEIRŐL  

    

 
1. Kepler  munkássága  Keplerl munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása l 

 Tudja, ki volt Kepler.  Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni 
Kepler munkásságáról. 

 
2. Gay-Lussac munkássága  Gay-Lussac munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása l 

 Tudja, ki volt Gay-
Lussac 

 Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni Gay-
Lussac munkásságáról. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon  
 
a) Az atomfizika és a magfizika  fogalmait, a sugárzások helyes felfogását sajátítsa el, a filozófiai 
gondolkodással való kapcsolatot érzékelje meg a fizika természetfilozófiai tanulságainak fejtegetésekor. 
b) A makrovilág fizikáját a világmindenség objektumaival kapcsolatban képes legyen értelmezni, lássa a fizikai 
tudás kiterjesztésének módját, értelmét. 
c) A fizikai alapelvek elsajátításakor értse meg a tanultak elméleti jelentőségét, a vonatkoztatási rendszer 
fogalmát. 
d) A fizikatörténet vonatkozó eseményeit ismerje meg, élvezetes irodalmi feldolgozásuk közül két-három 
alkotásban lássa meg a konkrét, súlyos, következményekkel járó emberi tevékenység értékét, felelősségét.  
e) Alakítsa ki egyéni véleményét az emberi felelősség személyes és közösségi mivoltáról. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

11. évfolyam 
 
 

A Fizika tanulásának céljai a 11. évfolyamon
 
A hallgató egy fizikai bevezető tanulmányok utolsó szakaszához érkezik, mely talán élete utolsó fizikai 
tanulmányait jelenti. Itt a tantárgy általános, emberi életre gyakorolt hatását tisztázni, rögzíteni, összefoglalni 
kell. Minthogy mindez az összefoglalás a természettudományok alapjaitól kezdve tanultakra érvényes, a helyi 
tantervben a korábban megtanításra tervezett anyag figyelembe vételére van szükség, hogy tényleges 
összefoglaló, véleményformáló legyen az éves munka. A látszólagos ismétlődés a korábban tanultakra való 
visszatérést magasabb fokon érinti, a spiralitás tanítási alapgondolatát valósítja meg. A tanuló szerezzen 
ismereteket a fizikai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris 
alapokat ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet 
megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság fizikai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen elmélyedni 
adott probléma fizikai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető információkat, 
más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt 
fizikai témában, használja a fizika nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a fizikai gondolkodásmód más területen 
való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, 
beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon 
vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az információs kultúra, az 
egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a fizikai nyelvezet helyes használatát a tanultaknak 
megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a fizika egész társadalomban 
érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és 
a fizika világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események 
kapcsán. A fizika informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a 
technika és a fizika által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi 
tevékenység, a sport fizikai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására 
fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
 

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. ELEKTROMOSSÁG, 
MÁGNESSÉG 

      

 
1.  Elektrosztatika  Ismeretek tanulása az 

elektrtosztaiika témaköréből 
    

 
1.1 Elektrosztatikai alapjelenségek 

Coulomb törvénye 
 A tanult ismeretek átismétlése, 

rendszerezése, a 
töltésmegmaradás 
törvényszerűsége 
Az elektromos töltés definiálása 

 Tudja értelmezni a 
töltésmegmaradást, 
ismerje fel Coulomb 
törvényét 

 Ismerje és számítási 
feladatokban tudja 
alkalmazni Coulomb 
törvéynét. 

 
1.2 Elektromos térerősség, az 

elektromos mező leírása, az 
erőtér 

 Pontszerű töltések által keltett 
erőhatások és azok vektoriális 
összegzése, a térerősség 
fogalma, az erőtér szemléltetése  

 Tudjon egyszerű 
vektorműveleteket 
alkalmazni erőhatások 
összegzésére, ismerje a 
térerősség fogalmát 

 Tudjon erőhatásokat 
összegezni, térerősséggel 
kapcsolatos számolási 
feladatokat végezni 
homogén térben. 
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1.3 Munkavégzés elektromos 

mezőben, a feszültség és a 
potenciál fogalmának 
bevezetése, elektromos töltés , 
térerősség és potenciál fémes 
vezetőn 

 A munkavégzés függetlensége 
az úttól, feszültség, 
munkavégzés definiálása, az 
elektromos töltés eloszlása 
fémes vezetőn  

 Ismerje az elektromos 
tér munkavégzésének 
módjait, a feszültség 
definícióját, fémes 
vezető jellemzőit  

 Munkavégzéssel 
kapcsolatos számolási 
feladatokat tudjon 
végezni, definiálja 
pontosan a feszültséget, 
jellemezze a fémes 
vezetőket 

 
1.4 Kapacitás, kondenzátorok, 

kondenzátorok a gyakorlatban, 
kondenzátorok kapcsolása 

 A test elektromos töltésének és 
potenciáljának aránya, 
összefüggése – kapacitás 
fogalma, a kondenzátor, mint 
elektromos töltés tárolására 
szolgáló eszköz, kondenzátorok 
soros és párhuzamos kapcsolása  

 Ismerje a kapacitás 
fogalmát, ismerjen 
néhány a gyakorlatban 
használt kondenzátort,   

 Végezzen kapacitással 
kapcsolatos számolási 
feladatokat, ismerje a 
kondenzátorok 
kapcsolásának gyakorlati 
hasznát. 

 
2.  Egyenáramok  Az egyenárammal kapcsolatos 

ismeretek rendszerezése, 
bővítése 

    

 
2.1. Az elektromos áram és az 

áramerősség fogalma,  az 
elektromos áram hatásai 

 Az elektromos áram , mint a 
töltéssel rendelkező részecskék 
árama, az áramerősség 
definiálása, az elektromos áram 
hatásainak bemutatása 

 Ismerje az elektromos 
áram és az áramerősség 
fogalmát, valamint 
gyakorlati hatását 
különös tekintettel az 
élő szervezetre.  

 El tudjon végezni 
áramerősséggel 
kapcsolatos számítási 
feladatokat, jellemezni 
tudja az áram hatásait  

 
2.2 Az elektromos áramkör, az 

elektromos ellenállás, az 
ellenállás értékének  
kiszámítása geometriai 
adatainak segítségével 

 Az elektromos áramkör 
bemutatása gyakorlatban, Ohm 
törvényének felismerése, fémes 
vezetők ellenállásának vizsgálata

 Ismerje az áramkör 
elemeit, értse és tudja 
megfogalmazni ohm 
törvényét, egyszerűbb 
számolási feladatokat 
tudjon végezni a 
törvénnyel 
kapcsolatosan. 

 Tudjon áramkört rajzolni, 
tudja értelmezni az 
áramköri ábrákat, 
végezzen el bonyolultabb 
számítási feladatokat 
Ohm törvényével, 
valamint a fémes vezetők 
ellenállásával 
kapcsolatosan. 

 
2.3 Ellenállások soros és 

párhuzamos kapcsolása, eredő 
ellenállás értelmezése, 
értékének meghatározása 

 Feszültség és áramerősség 
mérése különböző kapcsolások 
esetén, ebből az eredő ellenállás 
értékének meghatározása, 
értelmezése 

 Tudjon különbséget 
tenni az egyes 
kapcsolási típusok 
között, ismerje fel azok 
gyakorlati jelentőségét 
és alkalmazását. 
Áramköri ábrán tudjon 
tájékozódni. 

 Tudjon eredő ellenállás 
értéket számolni minden 
típusú kapcsolás esetén. 
Az ismert kapcsolásokat 
áramköri ábrán tudja 
szemléltetni.  

 
2.4 Ohm törvényének kiterjesztése 

teljes áramkörre, áramforrások 
belső ellenállása, kapcsolása, 
galvánelemek működése,  

 Elektromotoros erő, 
kapocsfeszültség, belső 
ellenállás fogalmainak 
értelmezése. Galvánelemek 
megfigyelése, szerkezetének, 
működésének elemzése, 
kapcsolási lehetőségeinek 
áttekintése 

 Ismerje a szükséges 
fogalmakat, 
definíciókat. Ábra 
alapján ismertesse a 
galvánelemek 
szerkezetét, működését. 

 Önállóan tudja 
szemléltetni a 
galvánelemek szerkezetét, 
el tudja magyarázni 
működési elvüket. Tudja 
értelmezni és számítási 
faladatokban alkalmazni 
ohm törvényének 
kiterjesztését teljes 
áramkörre 

 
2.5  Az elektromos áram munkája, 

a fogyasztón leadott 
teljesítmény. 
Az elektromos áram 
folyadékokban és gázokban. 

 Az elektromos berendezések 
munkavégzésének értelmezése, 
gyakorlati életben használt 
berendezések teljesítménye. Az 
elektrolízis megismerése, 
Faraday törvénye, elektromos 
áram normál légköri és ritkított 
gázokban 

 Tudja értelmezni az 
elektromos munkát, 
ismerje a munka –
feszültség-áramerősség 
és az eltelt idő közti 
összefüggéseket. 
Egyszerűbb számítási 
feladatokat végezzen 
elektromos munka, 
teljesítmény, 
elektrokémiai 
mennyiség 
kiszámítására. 

 Pontosan definiálja az 
elektromos 
munkavégzésnek és a 
teljesítménynek a 
feszültség- áramerősség-
idő közötti összefüggését. 
Bonyolultabb számítási 
feladatokat is el tudjon 
végezni. Jellemezze az 
elektrolízist, ismerje és 
alkalmazni tudja Faraday 
törvényét. Ismerje a gázok 
elektromos vezetővé 
tételének lehetőségeit 
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3. Elektromágnesség  Mágneses alapjelenségek, az 
elktromágnesség elvén működő 
berendezések megismerése 

    

 
3.1. Mágneses alapjelenségek 

átismétlése, mágneses 
indukcióvonalak értelmezése, 
áramjárta tekercs mágnese tere 

 Mágnese tér, homogén mágneses 
mező értelmezése. Tekercs és 
elektromágnes vizsgálata 

 Ismerje a mágneses 
mező hatásait. Tudjon 
párhuzamot húzni az 
állandó mágnes és az 
elektromágnes között,  

 Tudja értelmezni a 
mágneses indukciót, tudja 
szemléltetni az 
indukcióvonalakat, 
ismertesse az 
elektromágnes szerkezetét 
és működési elvét. 

 
3.2. Erőhatások mágneses 

mezőben, mágneses 
indukcióvektor, Lorentz-erő 

 Egyenes áramjárta vezető 
mágneses tere, Lorentz-erő 
értelmezése 

 Tudja értelmezni a 
látott kísérleteket, 
jelenségeknél ismerje 
fel a lorentz-erőt 

 Magyarázza el, hogy mi a 
lorentz-erő 

 
 3.3. Az ampermérő működése, 

mágneses mező tekercs 
belsejében, mozgási indukció, 
Lenz-törvénye 

 Az ampermérő működési elve.  
Lenz-törvényének értelmezése  
  

 Tanulói modellen 
ismertetni tudja az 
ampermérő szerkezetét 
és működési elvét. 
Ismerje fel Lenz 
törvényét. 

 Ismerje az ampermérők 
működési elvét az 
egyszerűbbektől a 
bonyolultabb műszerekig. 
Ismerje és tudja Lenz-
törvényét. 

 
4.  Váltakozó áram  A váltakozó áram és feszültség 

megismerése, valamint a 
váltakozó áramot létrehozó és 
alkalmazó berendezések 
szerkezete, működése 

    

 
4.1. A váltakozó áram és 

feszültség fogalma, hatásos 
vagy effektív értéke, a 
váltakozó feszültség 
előállítása 

 A stacionárius és a váltakozó 
áram összevetése, a váltakozó 
feszültség előállítása, 

 Ismerje a váltakozó 
áram és feszültség 
periodicitását és 
jellemzőit 

 El tudja mondani a 
váltakozó áram és 
feszültség jellemzőit, 
ismertetni tudja a 
feszültség előállítási 
módjait 

 
4.2. Fogyasztók váltakozó feszültségű 

áramkörben 
 Áramerősség, feszültség mérése, 

ellenállás számolása 
 Ismerje az egyes mérési 

módokat. 
 Mérések alapján 

következtetéseket tudjon 
megfogalmazni. 

 
4.3. Kapacitív ellenállás, induktív 

ellenállás, impedancia, a 
váltakozó áram teljesítménye 

 Kondenzátor ellenállása, 
impedanciára vonatkozó 
összefüggések, pillanatnyi és 
hatásos teljesítmény 

 Egyszerű feladatokat -
esetleg segítséggel- 
meg tudjon oldani 

 Meg tudjon oldani 
induktív ellenállásra, 
kapacitív ellenállásra 
vonatkozó feladatokat. 

 
II. A TERMÉSZETBEN 

FELISMERT, A 
HÉTKÖZNAPOKBAN 
SZERZETT 
TAPASZTALATAINK 

 FIZIKAI JELENSÉGEK ÉS 
HÉTKÖZNAPI PROBLÉMÁK 
TUDATOSÍTÁSA 

    

 
1. A jelenségek 

fizikatudományhoz kapcsolódó 
vonatkozásai 

 Ismeretek tanulása a megismert 
esemény fizikai természetéről 

    

 
1.1. Az atomok és a csillagok 

köznapi megtapasztalása, 
tudományos diszciplínához 
sorolása  

 Az atomok és a csillagok 
vonatkozásában események 
számba vétele. 

 Le tudja írni az atomok 
és a csillagok közötti 
különbséget. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az atomok és a 
csillagok 
megtapasztalhatóságáról, 
a tapasztalatokat képes 
tovább kifejteni. 

 
III. ATOMFIZIKA  ATOMFIZIKAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. Az atom  Ismeretek tanulása az atomról     
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1.1. Az elektron; az elektron 

töltése és tömege 
 A Millikan-féle mérés 

megismerése, az elektron 
tömegének megismerése 

 Tudja, mennyi az 
elektron töltése és 
tömege 

 Ismeri az elektron töltését 
és tömegét, ismeri a 
Millikan-féle mérést. 

 
1.2. A tömeg és az energia 

összefüggése E = m x c2 
 A tömeg és auz energia 

összefüggésének értelmezése 
 Ismeri a tömeg és az 

energia összefüggését. 
 Tudja, hogy a tömeg 

mindig energiát is jelent, 
és viszont. 

 
1.3. Az atom szerkezete  A fizikában és kémiában eddig 

tanultak rendszerzése; a 
Rutherford-féle szóráskísérlet 
megismerése 

 Tudja, mik az atom fő 
alkotórészei. 

 Tudja, hogy miért van az 
atomnak “magja”. Ismeri 
a Rutherford-féle 
szóráskísérletet. 

 
1.4. Az atommodellek  A Rutherford-féle, a Bohr-féle 

atommodell megismerése. 
 Ismeri a Rutherford és 

a Bohr-féle modelleket 
 Tudja, hogy mi a 

Rutherford modell hibája. 
Ismeri a Bohr-féle 
posztulátumokat. 

 
1.5. A proton, a neutron, az 

atommag és az elektronfelhők 
 A protonról, a neutronról, az 

atommagról és az 
elektronfelhőkről tanultak 
rendszerezése 

 Ismeri az atom 
alkotórészeinek 
szerepét. 

 Értelmezni tudja az atomi 
alkotórészek szerepét a 
tanult modellek alapján. 

 
2. A kvantumok  Ismeretek tanulása a 

kvantumokról 
    

 
2.1. A fény kvantumos természete; 

a foton 
 A fény kvantumos természetét 

mutató kísérlet megismerése; a 
foton fogalmának, a kilépési 
munkának megismerése 

 Tudja, hogy mi a foton.  Ismeri az E =hν-A 
összefüggést 

 
2.2. Az elektronok kvantumos 

természete 
 Az elektron kvantumos 

természetét és hullám 
természetét bizonyító kísérletek 
megismerése 

 Ismeri az elektron 
kvantumos természetét 

 Ismeri az elektromos 
kölcsönhatás atomfizikai 
szerepét. 

 
2.3. A röntgensugárzás; a 

finomszerkezet-vizsgálat 
 A röntgensugárzás, a fékezési és 

a karakterisztikus sugárzás 
megismerése; a röntgen 
finomszerkezet-vizsgálat 
megismerése. 

 Ismeri a röntgen 
sugárzás 
mechanizmusát. 

 Ismeri a fékezési és a 
karakterisztikus röntgen 
sugárzást. Tudja, mi a 
röntgen finomszerkezet 
vizsgálat. 

 
3. A kvantumok- és 

hullámtermészet 
 Ismeretek tanulása a kvantum- 

és hullámtermészetről 
    

 
3.1. A fény kettős természete  A fény kettős természetének 

megismerése 
 Két-három igaz 

kijelentést tud mondani, 
írni a fény kettős 
természetéről. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a fény kettős 
természetéről. 

 
3.2. Az elektron kettős természete  Az elektron kettős természetének 

megismerése 
 Két-három igaz 

kijelentést tud mondani, 
írni az elektron kettős 
természetéről. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az elektron kettős 
természetéről. 

 
4. A szigetelők és a félvezetők  Ismeretek tanulása a 

szigetelőkről és a félvezetőkről 
    

 
4.1 Az energiasávok a szilárd 

testekben 
 A szilárd testekben lévő 

energiasávok megismerése 
 Ismeri a szilárd 

testekben lévő 
energiasávokat. 

 Ismeri a szilárd testekben 
lévő energiasávokat és 
magyarázatukat. 

 
4.2 A szigetelő és a félvezető 

anyagok tulajdonságai 
 A szigetelő és félvezető anyagok 

tulajdonságainak és működésük 
hatásmechanizmusának 
megismerése 

 Ismer néhány szigetelő 
és félvezető anyagot. 

 Ismeri a szigetelő illetve 
félvezető anyagokat, a 
működésük 
magyarázatát.. 

 
IV. MAGFIZIKA  MAGFIZIKAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. Az atommag összetétele  Ismeretek tanulása az atomról 

összetételéről 
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1.1. A proton és a neutron; a 

rendszám és a tömegszám 
 A proton és a neutron, valamint 

a rendszám és a tömegszám 
megismerése 

 Tudja, mi a proton, a 
neutron, a rendszám és 
a tömegszám. 

 Ismeri a proton, neutron, 
rendszám és tömegszám 
fogalmát és ezek 
összefüggéseit. 

 
1.2. A magerők, a rövid 

hatótávolságú erők 
 A magerőkről és a  rövid 

tahótávolságú erők fogalmának 
megismerése és értelmezése 

 Tudja, mi a rövid 
hatótávolságú erő. 

 Ismeri a magerőket és a 
rövid hatótávolságú 
erőket. 

 
2. A könnyű atommagok  Ismeretek tanulása a könnyű 

atommagokról 
    

 
2.1. A héjmodell  A héjmodell fogalmának 

megismerése 
 Ismeri a héjmodell 

fogalmát. 
 Ismeri a héjmodellt. 

 
2.2. A kötési energia  A kötési energia fogalmának 

megismerése. A rendszám- 
kötési energia diagram 
megismerése. 

 Tudja, hogy a 
magenergia sokszorosa 
a kémiai energiának. 

 Ismeri a kötési energia 
fogalmát és a rendszám – 
kötési energia diagramot. 

 
3. A nehéz atommagok  Ismeretek tanulása a nehéz 

atommagokról 
    

 
3.1. Az állandó sűrűség  Az állandó sűrűség megismerése  Segítséggel fel tudja 

idézni az állandó 
sűrűségről tanult 
ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az állandó 
sűrűségről. 

 
3.2. A cseppmodell  A cseppmodell megismerése  Segítséggel fel tudja 

idézni a cseppmodellről 
tanult ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a cseppmodellről 

 
3.3. A Coulomb-energia  A Coulomb-energia 

megismerése 
 Segítséggel fel tudja 

idézni a Coulomb-
energiáról tanult 
ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a Coulomb-
energiáról 

 
3.4. Az izotópok  Az izotópok megismerése  Tudja, mi az izotóp.  Leírást tud adni szóban és 

írásban az izotópokról 
 

4. A radioaktív bomlások  Ismeretek tanulása a radioaktív 
bomlásokról 

    

 
4.1. A gamma-bomlás  A gamma-bomlás A spontán 

maghasadás 
 Ismeri a radioaktív 

bomlások fajtáit, tudja, 
mi a gamma-bomlás 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a gamma-
bomlásról. 

 
4.2. A béta-bomlás  A béta-bomlás  Ismeri a radioaktív 

bomlások fajtáit, tudja, 
mi a béta-bomlás 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a gamma-
bomlásról. 

 
4.3. Az alfa bomlás  Az alfa bomlás  Ismeri a radioaktív 

bomlások fajtáit, tudja, 
mi a gamma-bomlás 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a gamma-
bomlásról. 

 
4.4. A spontán maghasadás  A spontán maghasadás  Ismeri a radioaktív 

bomlások fajtáit, tudja, 
mi a gamma-bomlás 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a gamma-
bomlásról. 

 
5. Az atomenergia  Ismeretek tanulása az 

atomenergiáról 
    

 
5.1. Az atomenergia 

felszabadítása; a 
maghasadáskor keletkező 
neutronok 

 Az atomenergia 
felszabadításáról, valamint a 
maghasadáskor keletkező 
neutronokról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, mi a 
maghasadás 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az atomenergiáról 
, valamint a 
maghasadáskor keletkező 
neutronokról. 
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5.2. Az atombomba; láncreakció  Az atombombáról, valamint a 

láncreakcióról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, mi az 
atombomba. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az atombombáról , 
valamint a 
láncreakciókról keletkező 
neutronokról. 

 
5.3. Transzuránok, az atomreaktor  A transzuránokról, valamint az 

atomreaktorról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása. 

 Tudja mi az 
atomreaktor 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a transzuránokról, 
valamin az 
atomreaktorról. 
 

 
5.4. A hidrogénbomba; a fúziós 

reaktor lehetősége 
 A hidrogénbombáról, illetve a 

fúziós reaktor lehetőségről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása. 

 Tudja, mi a magfúzió  Leírást tud adni szóban és 
írásban a 
hidrogénbombáról, illetve 
a fúziós reaktor 
lehetőségéről. 

 
V. CSILLAGÁSZATI FIZIKA  CSILLAGÁSZATI FIZIKAI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

 
1. Galaxisok, csillagok születése  Ismeretek tanulása a galaxisok 

és a csillagok születéséről 
    

 
1.1. A megfigyelt elemgyakoriság  A megfigyelt elemgyakoriságról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a megfigyelt 
elemgyakoriságról 
tanult ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a megfigyelt 
elemgyakoriságról. 

 
1.2. Az ősi hidrogénfelhők  Az ősi hidrogénfelhőkről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
idézni az ősi 
hidrogénfelhőkről 
tanult ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az ősi 
hidrogénfelhőkről. 

 
1.3. A galaxisok és a csillagok 

születése 
 A galaxisok és a csillagok 

születéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, mi a csillag és 
azt is, hogy mi a 
galaxis. Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a galaxisok és a 
csillagok születéséről 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a galaxisok és a 
csillagok születéséről. 

 
2. Az energiatermelés  Ismeretek tanulása az 

energiatermelésről 
    

 
2.1. A Nap energiatermelése;  

a H-He fúzió 
 A Nap energiatermeléséről, 

valamint a H-He fúzióról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Fel tudja idézni a H-He 
fúzió lényegi ismérveit. 
Tudja, hogy a Nap 
energiát termel. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a Nap 
energiatermeléséről, 
valamint a H-He fúzióról 

 
2.2. A radioaktivitás szabályozó 

szerepe 
 A radioaktivitás szabályozó 

szerepéről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a radioaktivitás 
szabályozó szerepéről 
tanult ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a radioaktivitás 
szabályozó szerepéről. 

 
2.3. A csillagok élettartama  A csillagok élettartamáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a csillagok 
élettartamáról. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a csillagok 
élettartamáról. 

 
3. Az elemgyakoriság  Ismeretek tanulása az 

elemgyakoriságról 
    

 
3.1. Az elemek kialakulása a 

csillagokban. 
 Az elemek csillagokban történő 

kialakulásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az elemeke 
csillagokban történő 
kialakulásáról. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az elemek 
csillagokban történő 
kialakulásáról. 

 
3.2. A kozmikus elemgyakoriság  A kozmikus elemgyakoriságról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Fel tud sorolni néhány 
kozmikus elemet. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a kozmikus 
elemgyakoriságról. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2295 

 
4. A rendszerek keletkezése  Ismeretek tanulása a rendszerek 

keletkezéséről 
    

 
4.1 A Naprendszer keletkezése  A Naprendszer keletkezéséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a Naprendszer 
keletkezéséről. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a Naprendszer 
keletkezéséről. 

 
4.2. A kettőscsillagok és a 

bolygórendszerek 
 A kettőscsillagokról és a 

bolygórendszerekről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a 
bolygórendszerekről. 

  Leírást tud adni szóban és 
írásban a 
kettőscsillagokról és a 
bolygórendszerekről. 

 
5. A bolygók kémiai összetétele  Ismeretek tanulása a bolygók 

kémiai összetételéről 
    

 
5.1 A bolygókat felépítő elemek  A bolygókat felépítő elemekről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a bolygókat felépítő 
elemekről. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a bolygókat 
felépítő elemekről. 

 
5.2 A Föld eredeti légköre  A Föld eredeti légköréről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a Föld eredeti 
légköréről. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a Föld eredeti 
légköréről. 

 
VI. A VÁLTOZÁSOKRA, 

FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLTOZÁSOKRA, 
FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ KVALITATÍV 
ÉS KVANTITATÍV 
ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL 

    

 
1. Törvényszerűségek a 

folyamatokra vonatkozó 
összefüggésekről 

 A tanultak tudatosítása, 
általánosítása a folyamatokra 
vonatkozó összefüggések 
szemléletformáló értelmezése 

    

 
1.1 Az atomokra és a 

csillagvilágra vonatkozó 
felismerések, 
törvényszerűségek  

 Az  atomokra és a csillagvilágra 
vonatkozó felismerések és 
törvényszerűségek értelmezése 

 Legalább egy tanult 
törvényszerűség 
elméleti jelentőségének 
értelmezése 

 Valamennyi tanult 
törvényszerűség elméleti 
jelentőségének 
értelmezése, és a 
törvényszerűség 
gyakorlati alkalmazása 
jelentőségének 
kiértékelése. 

 
VII. FIZIKAI ALAPELVEK  FIZIKAI ALAPELVEK 

ÁTTEKINTÉSE 
    

 
1. Kölcsönhatások: megmaradó 

és kiegyenlítődő mennyiségek 
(extenzív és intenzív 
mennyiségek, additív és nem 
additív mennyiségek) 

 Ismeretek tanulása a galaxisok 
és a csillagok születéséről 

 Tudja, mi az intenzív és 
mi az extenzív 
mennyiség. 

 Tudja, hogy az extenzív 
mennyiségek – az 
entrópia kivételével – 
megmaradó mennyiségek, 
míg az intenzívek spontán 
kiegyenlítődnek. 

 
2. Carnap-féle kritériumok a 

fizikai mennyiségekről: 
kisebb-nagyobb, egyenlő, 
egység, nulla, skála; a 
mennyiségi jellemzés önkényes 
és szükségszerű kritériumai 

 A Carnap-féle kritériumok 
megismerés; a mennyiségi 
jellemzés önkényes és 
szükségszerű kritériumainak 
megkülönböztetése 

 Tudja, hogy a fizikai 
mennyiségi 
jellemzésben melyek 
önkényes jellegűek. 

 Ismeri a Carnap-féle 
kritériumokat. 

 
3. A teljes elektromágneses 

színkép 
 A teljes elektromágneses színkép 

áttekintése; az egyes 
tartományok ábráinak 
áttekintése a hullámhosszak 
szerint 

 Tudja, mi az 
elektromágneses 
színkép. 

 Ismeri a teljes 
elektromágneses 
színképet. Fel tudja 
sorolni a színkép 
hulllámhossz-
tartományait. 
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4. A vonatkoztatási rendszerek: a 
Galielei-féle relativitás, az 
Einstein–féle relativitás 

 A Galielei-féle relativitás 
felidézése. Az Einstein féle 
relativitás-elmélet 
alapösszefüggéseinek (Lorentz 
transzformáció) megismerése 
elemi eszközökkel. 

 Ismeri a Galilei-féle 
relativitást. 

 Ismeri és össze tudja 
hasonlítani a Galilei-féle 
relativitást és az Einstein 
–féle relativitást. 

 
XI. A FIZIKATÖRTÉNET 

KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEI 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
FIZIKATÖRTÉNET 
KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEIRŐL  

    

 
1. Rutherford munkássága  Rutherford munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt 
Rutherford. 

 Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni 
Rutherford 
munkásságáról. 

 
2. Marie Curie munkássága  Marie-Curie munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása l 

 Tudja, ki volt Marie 
Curie. 

 Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni Marie 
Curie munkásságáról. 

 
3. Szilárd Leó munkássága  Szilárd Leó munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt Szilárd 
Leó. 

 Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni 
Szilárd Leó 
munkásságáról. 

 
4. Teller Ede munkássága  Teller Ede munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása l 

 Tudja, ki volt Teller 
Ede. 

 Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni Teller 
Ede munkásságáról. 

 
5. Einstein munkássága  Einstein munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt Einstein.  Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni 
Einstein munkásságáról. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 
a) A mechanika, a dinamika, a gyorsítási folyamatok, a gravitációs kölcsönhatás, a periodikus mozgások, a 
pontszerű testekből álló mechanikai rendszerek, a kiterjedt testek mechanikája, a hőtan, a folyadékállapot, a 
szilárd állapot, a halmazállapot-változások, a felületi jelenségek, a fénytan vonatkozó fogalmait helyesen 
értelmezze, az egyszerű jelenségeket magyarázattal lássa el. 
b) A tanultakat bemutató egyszerű demonstrációs kísérletet tudja reprodukálni. 
c) A kísérletről tudjon jegyzőkönyvet készíteni. 
d) Ismerjen néhány tudománytörténeti eseményt, azokkal kapcsolatos könyvtári gyűjtéséről előadási tervet 
készítsen. 
e) Vegyen részt aktívan a közös kísérletek értelmezésében, azok reprodukcióját végezze el, vagy másokkal 
együtt dolgozzon a csoportban. 
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Tárgyi feltételek 

 Természettudományi szaktanterem és jól felszerelt fizika szertár 
 Iskolai könyvtár 
 Számítógép (esetleg Internet lehetőség) 
 Alapvető kézikönyvek, folyóiratok: 
 Néhány általános lexikon, szaklexikon 
 Általános enciklopédia 
 Adatbank 

 Tanári demonstrációs eszközök: 
 Mérőhengerek 
 Stopperóra 
 Lemezjátszó (feliratokkal) 
 Az erő dinamikai mérésére kísérleti eszköz 
 Holics-féle kiskocsik szerelvényekkel, csigákkal 
 Rugó erőmérő 
 Hőtágulást bemutató gömb és gyűrű 
 Vonalas hőtágulást bemutató eszköz 
 Üveg elrendezés a Gay-Lussac törvények bemutatására 
 Belsőégésű motor modellje 
 Kiskocsis eszköz a rezgőmozgás bemutatására 
 Egymásra merőleges rezgéseket bemutató eszköz Mikola nyomán 
 Ingasor a longitudinális és transzverzális hullám bemutatására 
 Hullámtál vízhullámok bemutatására 
 Quincke-cső 

 Tanulókísérleti eszközök: 
 Zsebszámológép 
 Hőtani készlet 

 Falitáblák: 
 Mértékegységek táblázata 
 Tudósok arcképei 
 Gépek működési modelljei 

 Audiovizuális anyagok: 
 Filmek: A hőmérséklet fogalma 
 Írásvetítő transzparenssorozatok a szakközépiskolák számára 
 Diavetítő 
 Diaképek 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Bakányi – Fodor: Fizika. I. NT-13101/2 
 Dede – Isza: Fizika. II. NT-13201/1 
 Holics László: Fizika. III. NT- 13301/M/1 
 Tóth Eszter: Fizika. IV. NT-13401 
 Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések. NT-13129/1 
 Takács Viola: Fizika. Tantárgyi útmutató. 9–10.  
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A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Egyszerű és bonyolultabb 
folyamatok tudatos 
megfigyeltetése, mérések 
végeztetése 

 A releváns elkülöníttetése 
 Kísérletek, mérések végeztetése 

önállóan, megfigyelések rögzítése 
 Kísérletek, mérések végeztetése 

csoportosan 
 A kísérleti eszközök, anyagok 

balesetmentes használatának 
gyakoroltatása 

 A mérési eredmények rögzíttetése 
(táblázat, grafikon, rajz) 

 A méréseknél használt SI és a 
gyakorlatban szereplő SI-n kívüli 
mértékegységek használatának, 
átváltásának gyakoroltatása 

 A tananyagban szereplő fizikai 
jelenségekről magyarázó szöveg 
alkottatása a tanulók ismereteinek 
mennyisége és mélysége szerint 

 A tananyagban szereplő 
jelenségek, törvények valamint az 
ezekhez kapcsolódó gyakorlati 
alkalmazások közötti kapcsolat 
megláttatása, szóban történő 
megfogalmaztatása 

 A különböző tárgyak, jelenségek 
kvalitatív és kvantitatív 
jellemzőinek megadott 
szempontú összehasonlíttatása, 
következtetések 
megfogalmaztatása 

 A szűkebb és tágabb 
környezetükben megnyilvánuló 
kölcsönhatások és változások 
összehasonlíttatása 

 A jelenségek és folyamatok 
megadott szempontú 
csoportosítása 

 A valóság és annak képi 
ábrázolása közötti kapcsolat 
felismertetése 

 Az egyszerű, kevés új fogalmat 
tartalmazó fizikai témájú szöveg 
önálló feldolgoztatása 

 Egyszerű feladatok 
következtetéssel és képlettel 
történő megoldásának 
gyakoroltatása 

 Kortársaknak szóló szak-
szövegalkotás gyakoroltatása 
szóban, írásban 

 Lexikonok használata 
 Képlet- és táblázatgyűjtemények 

használatának gyakoroltatása 
 Multimédiás segédletek 

használatának gyakoroltatása 

 A jelenségek szóbeli magyarázata 
(a tananyag reprodukciója) 

 A bevésett, megértett tananyag, 
tankönyvi szöveg, algoritmus, 
stb. előadása különböző 
(elképzelt) második személynek 
szóban vagy írásban 

 Egyszerű tanulókísérlet 
összeállítása önállóan vagy 
csoportosan, a tapasztaltak 
elemzése meglévő ismereteik 
alapján 

 A mérőeszközök helyes, 
balesetmentes használatának 
ellenőrzése 

 Feladatok megoldása 
matematikai ismereteik alapján 
következtetéssel vagy képlettel, a 
mértékegységek helyes 
használatával 

 Témazáró feladatok, tesztek 
megoldása 

 Házi vizsga 
 Felelés szóban és írásban (a 

meghatározások, szabályok szó 
szerinti ellenőrzése, a tanultak 
megadott szempontok és jegyzet 
alapján történő elmondása) 

 Folyamatos ismétlés 
 Egyéni vagy közös alkotás 

létrehozása, elkészítése, pl. 
periszkóp, ejtőzsinór, stb. 

 

 Tanári szóbeli értékelés 
megerősítő, korrigáló funkcióval 

 Tanári írásbeli szöveges értékelés 
 Tanári írásbeli diagnosztikus 

mérés (zárt és nyíltvégű tesztek) 
 Évközi érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról (kísérletek 
összeállítása, elemzése, szakmai 
szóhasználat) 

 Saját tanulói teljesítmény 
elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 

 Zsűri értékelése (házi és iskolán 
kívüli versenyek) 
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9–11. évfolyam 
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A Kémia kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 9–11. 
évfolyam számára Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Kémia kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 
Heti óraszám 1 1,5 1 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Kémia kerettanterve az Ember és természet műveltségterület Kémia műveltségi részterületére előírt 
követelményeket teljes egészében lefedi. Többletkövetelményeket tartalmaz a kémia, mint tudomány 
megismerése tekintetében. A Kémia kerettanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei 
közül a Környezeti nevelésre, a Kommunikációs kultúra fejlesztésére és a Tanulásra helyezi a fő hangsúlyt. 
Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret , a Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra, a Testi és lelki 
egészség, valamint a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Kémia kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak struktúrájához – 
az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az 
adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A Kémia kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulás segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A Kémia kerettantervben az önálló 
kísérletezés kap tág teret annak érdekében, hogy a kémiai ismeretszerzése minél szélesebb empirikus bázisra 
épülhessen. A kerettanterv tanulási programjában közt megjelennek a tantárgyspecifikus algoritmusok 
tanulásának folyamatai, valamint a tudományos gondolkodás elemei is. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Kémia kerettantervet a tanulásra nyitott kémia–biológia, kémia–matematika vagy kémia–fizika szakos 
egyetemi szintű tanári diplomával rendelkező pedagógus taníthatja eredményesen. A kerettanterv különösebb 
tér- és időszervezést nem igényel. A kerettantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön 
terem. A szaktanterem megléte viszont előny. Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a program 
kivitelezéséhez szükséges anyagokat és eszközöket. A 9–11. évfolyamon szükséges tanterem és/vagy 
laboratórium, szertár, vegyszerraktár, előkészítő. 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

9. évfolyam 
 
 

A Kémia tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
A részecskék megismerése kémiai szempontból kerül elő. Rokonítható elemek szerepelnek itt a fizika tantárgy 
megfelelő részével. A tanulóknak meg kell szerezniük azt a tapasztalatot, hogy a vizsgált objektum azonossága 
nem jelenti a róla szerzett ismeretek azonosságát, ha a megközelítés, a vizsgálati szempont, a vizsgálati eszköz és 
módszer eltérő. A kémia sajátos szemléletmódját itt kell megérteniük a fizikai megközelítéssel való 
összehasonlítást illetően. A hallgató a kémiai tudományok diszciplináris tartalmával szélesebb körben találkozik, 
melyben arra törekszünk, hogy megkedvelje a kémiai gondolkodásmódot. A tanuló szerezzen ismereteket a 
kémiai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris alapokat 
ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet megismerésének 
feladatait, legyen figyelme a valóság kémiai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen elmélyedni adott probléma 
kémiai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető információkat, más 
szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt kémiai 
témában, használja a kémia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a kémiai gondolkodásmód más területen való 
hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, 
cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások 
észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség 
vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a kémiai nyelvezet helyes használatát a tanultaknak megfelelően, 
hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a kémia egész társadalomban érvényesülő 
fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a kémia 
világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A 
kémia informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és 
a kémia által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, 
a sport kémiai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki 
érzéket, állandó figyelmet. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

  
TANULÁSI PROGRAM 

 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. TUDOMÁNYTÖRTÉNET  A TUDOMÁNYTÖRTÉNET 

MEGISMERÉSE 
    

        
1. Kémiatörténet: 

elemtan és alkímia 
(görög bölcselők és 
alkimisták); 
a klasszikus kémia alapjai; 
atomelméletek  
(Dalton, Bohr, Rutherford); 
sztöchiometria  
(Dalton, Lavoisier); 
klasszikus kémia 
periódusos rendszer 
(Mengyelejev); 
szervetlen kémia 
(Davy, Dalton) 

 A kémiai alapfogalmak, 
összefüggések, törvények, 
ismeretkörök tudománytörténeti 
fejlődésének,  kémiatörténet 
kiemelkedő személyiségeinek 
tanulása szövegolvasás, 
 -feldolgozás, könyvtárhasználat 
révén 

 Példákat tud mondani 
nagy tudománytörténeti 
felfedezésekre. Meg 
tudja nevezni az alkímia 
és a klasszikus kémia  
főbb témaköreit. 

 Önálló könyvtári 
kutatómunkát tud 
végezni, kutatónaplót 
tud készíteni. Meg tud 
nevezni kémikusokat az 
elemtan és alkímia , 
klasszikus kémia 
területein belül és tudja 
ismertetni  kutatásaik 
lényegét. 
A kutatónapló alapján 
kiállítási anyagokat tud 
készíteni. 
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II. A RÉSZECSKÉK VILÁGA  TÁJÉKOZÓDÁS A 

RÉSZECSKÉK VILÁGÁBAN 
    

 
1. Atomszerkezet  Az atomszerkezet megismerése     
        
1.1. atommodellek a 

tudománytörténetben 
(Rutherford, Bohr, 
Schrödinger)  

 az atommodellek felfedezőinek 
kutatói munkáinak megismerése a 
tudománytörténetben 
szövegfeldolgozással, könyvtári 
munkával 

 Be tudja mutatni az 
atommodellek 
felfedezőinek kutatói 
munkáit ábrák 
segítségével 

 Be tudja mutatni az 
atommodellek 
felfedezőinek kutatói 
munkáit publicisztikai 
szöveg alkotásával. 

 
1.2. az alapállapotú atom 

gerjesztése 
(elektronaffinitás, ionizációs 
energia) 

 az alapállapotú atom 
gerjseztésének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, szimulációs 
multimédiás modellekkel, fizikai 
kutatóintézet látogatásával 

 Be tudja mutatni az 
alapállapotú atom 
gerjesztését ábrák 
segítségével 

 Be tudja mutatni az 
alapállapotú atom 
gerjesztését 
publicisztikai szöveg 
alkotásával. 

        
1.3. az elektronfelhő szerkezete 

az elektronhéjak kiépülése 
(elektronhéjak, 
kvantumszámok, az 
atompályák energiája, Pauli-
féle tilalmi elv, Hund 
szabály) 

 az atomok elektronszerkezetének 
és az elektronhéjak kiépülésének 
tanulása  tantárgyspecifikus 
tanulási segédletek használatával, 
a kémia specifikus jeleinek 
alkalmazásával, a fogalmak 
értelmezésével, szövegolvasással 
és -feldolgozással, valamint 
könyvtárhasználattal 

 Tudja ábrázolni a 
tantárgyspecifikus 
tanulási segédletek és a 
kémia specifikus 
jeleinek alkalmazásával  
az atomok 
elektronszerkezetét és az 
elektronhéjak kiépülését. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Tudja ábrázolni a kémia 
specifikus jeleivel, a 
periódusos rendszer 
alapján az atomok 
elektronszerkezetét és az 
elektronhéjak kiépülését. 
Erről képes magyarázó 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
1.4. vegyértékelektronok, 

atomtörzs 
 a vegyértékelektronok és az 

atomtörzs megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, modellezéssel 

 Tudja ábrázolni a 
tantárgyspecifikus 
tanulási segédletek és a 
kémia specifikus 
jeleinek alkalmazásával 
a vegyértékelektronok és 
az atomtörzs szerkezetét 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Tudja ábrázolni a kémia 
specifikus jeleivel, a 
vegyértékelektronok és 
az atomtörzs szerkezetét 
a periódusos rendszer 
alapján Erről képes 
magyarázó szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
1.5. ionizációs energia  az  ionizációs energia 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, modellezéssel, 
számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni az 
ionizációs energia 
fogalmát ábrál és 
modellek segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Be tudja mutatni az 
ionizációs energiát, ábrát 
és modellt tud készíteni. 
Erről képes magyarázó 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 
1.6. elektronegativitás   az elektronegativitás 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, modellezéssel, 
számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni az 
elektronegativitás 
fogalmát ábrák és 
modellek segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Be tudja mutatni az  
elektronegativitást, ábrát 
és modellt tud készíteni. 
Erről képes magyarázó 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 
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1.7. a rádióaktivitás alkalmazása 

és veszélyei 
(Becquerel, Curie házaspár, 
Rutherford, katasztrófa 
Csernobilban) 

 a rádióaktivitás megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
rádióaktivitás 
megismerését és 
alkalmazását. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Be tudja mutatni  a 
rádióaktivitást, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
2. Molekulaszerkezet   A molekulaszerkezet megismerése     
        
2.1. kovalens kötés 

(egyszeres és többszörös  
σ és π kötés)  

 a kovalens kötés megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
kovalens kötést ábrák és 
modellek segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Be tudja mutatni a 
kovalens kötést, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
2.2. kötéstávolság és kötési 

energia 
 a kötéstávolság és kötési energia 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni a 
kötéstávolságot és a 
kötési energiát ábrák és 
modellek segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni  a 
kötéstávolságot a kötési 
energiát, és magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
2.3. a molekulák téralkatát 

megahtározó főbb tényezők 
(központi atom, nemkötő 
elektronpár, kötő 
elektronpárok, szigma-váz, 
π kötés) 

 a molekulák téralkatát 
meghatározó főbb tényezők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
molekulák téralakját és a 
téralakot meghatározó 
tényezőket ábrák és 
modellek segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését.  

 Be tudja mutatni  a 
molekulák téralakját 
valamint a meghatározó 
tényezőit, és magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 
2.4. a molekulák polaritása 

(∆ EN, apoláris, poláris, 
dipólus, a molekulák 
elektronszerkezete, 
delokalizált elektronok) 

 a molekulák polaritásának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
molekulák polaritását 
ábrák és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését 

 Be tudja mutatni  a 
molekulák polaritását, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
3. Anyagi halmazok 

 
 Az anyagi halmazok megismerése     

        
3.1. másodrendű kötések 

(dipólus-dipólus 
kölcsönhatás, diszperziós 
kölcsönhatás, 
hidrogénkötés) 

 a másodrendű kötések 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
másodrendű kötéseket 
ábrák és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését 

 Be tudja mutatni  a 
másodrendű kötéseket, 
és magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 
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3.2. állapotjelzők, Avogadro 

törvénye 
(hőmérséklet, térfogat, 
nyomás, standard állapot, 
moláris térfogat, 
avogadróállandó) 

 az állapotjelzők, Avogadro 
törvényének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, 
ábraelemzéssel, modellezéssel, 
számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni az 
állapotjelzőket, az 
Avogadro törvényt ábrák 
és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni  az 
állapotjelzőket, az 
Avogadro törvényt, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
3.3. a gázok 

(gázok moláris térfogata, 
gázok sűrűsége) 

 a gázok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni a 
gázokat ábrák és 
modellek segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni a 
gázokat, és magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
3.4. a folyadékok 

(párolgás, fagyás, 
molekulák mozgása) 

 a folyadékok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
folyadékokat ábrák és 
modellek segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni a 
folyadékokat, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
3.5. a szilárd anyagok 

(kristályos és amorf 
anyagok, molekularács, 
atomrács, ionrács, fémrács, 
rácsenergia) 

 a szilárd anyagok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolás 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni a 
szilárd anyagokat ábrák 
és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni a 
szilárd anyagokat, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
3.6. első- és másodrendű kötések 

(kovalens kötés, ionos 
kötés, fémes kötés) 

 az első és másodrendű kötések 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni az első 
és másodrendű kötéseket 
ábrák és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni az első 
és másodrendű kötéseket 
és magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
3.7. anyagmennyiség 

tömegszázalék, 
térfogatszázalék, 
koncentráció mol/dm3 

 az anyagmennyiség megismerése 
szövegfeldolgozással, számolási 
feladatok megoldásával 

 Meg tud oldani az 
anyagmennyiséggel 
kapcsolatos számítási 
feladatokat. 

 Meg tud oldani az 
anyagmennyiséggel 
kapcsolatos számítási 
feladatokat és a 
feladatmegoldásról 
magyarázó szöveget tud 
alkotni 

        
3.8. oldatok  

(oldódás, az oldódás 
sebessége és egyensúlya, 
oldáshő, az oldhatóság 
megfordíthatósága, oldatok 
higítása)  

 az  oldatok  megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni az 
oldatokat ábrák 
segítségével és 
számolási feladatokat 
tud megoldani 

 Meg tud oldani az 
oldatokkal kapcsolatos 
számítási feladatokat és 
a feladatmegoldásról 
magyarázó szöveget tud 
alkotni 
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III. A kémiai reakciók a 

részecskék ismeretében 
 A kémiai reakciók megismerése a 

részecskék ismeretében 
    

        
1. Termokémia   A termokémia megismerése     
        
1.1. reakcióhő, képződéshő, 

Hess tétele 
 a reakcióhő, a képződéshő és 

Hess tételének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 A kémiai egyenleteken 
tudja jelölni a 
hőváltozást és ki tudja 
számolni a képződéshőt, 
valamint a reakcióhőt. 

 A kémiai egyenleteken 
tudja jelölni a 
hőváltozást és ki tudja 
számolni a képződéshőt, 
valamint a reakcióhőt. 
Erről képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
2. Reakciósebesség és 

egyensúly 
 A reakciósebesség és egyensúly 

megismerése 
    

        
2.1. a reakció és sebességének 

feltételei 
koncentráció, hőmérséklet, 
katalizátorok 

 a reakció és sebessége 
feltételeinek megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni a 
reakciót- és annak 
sebességét és a sebesség 
megváltoztatási 
lehetőségeit ábra, 
reakcióegyenlet 
segítségével 

 Be tudja mutatni a 
reakciót és annak 
sebességét és a sebesség 
megváltoztatási 
lehetőségeit magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
2.2. kémiai egyensúly  a kémiai egyensúly megismerése 

szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni a 
kémiai egyensúlyt és 
annak megváltoztatási 
lehetőségeit ábra, 
reakcióegyenlet 
segítségével 

 Be tudja mutatni a 
kémiai egyensúlyt és 
megváltoztatási 
lehetőségeit, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
3. Redoxi reakciók  A redoxi reakciók megismerése     
        
3.1. oxidáció és redukció 

(redukció, oxidáció, 
elektroneltolódás, 
oxidálószer, redukálószer) 

 oxidáció és redukció 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni az 
oxidációt és a redukciót, 
azok lehetőségeit  
reakcióegyenlet 
segítségével 

 Be tudja mutatni az 
oxidáció és redukció 
lehetőségeit, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 
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3.2. az oxidációs szám 

(oxidációs szám változása, 
oxidációs szám, névleges 
töltés) 

 oxidációs szám megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával, 
reakcióegyenlet rendezésével 

 Be tudja mutatni az 
oxidácós számot, azok 
változási lehetőségeit  
reakcióegyenlet 
segítségével 

 Be tudja mutatni az 
oxidációs szám 
változásának 
lehetőségeit, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
4. Galvánelemek   A galvánelemek megismerése     
        
4.1.    
 

a galvánelem működési elve 
 

a galvánelemek működési 
elvének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
reakcióegyenlet rendezésével 

 
Be tudja mutatni a 
galvánelemek működési 
elvét ábra segítségével. 

 
Be tudja mutatni a 
galvánelemek működési 
elvét, magyarázó ábrát 
tud készíteni.  
Erről képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
4.2. elektród, katód és anód  az elektród, katód és anód 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel,  

 Be tudja mutatni az 
elektródokat ábrák 
segítségével. 

 Be tudja mutatni az 
elektródokat, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
4.3. katód- és anódfolyamatok 

elektromotoros erő, 
standardpotenciál 

 a katód- és anódfolyamatok 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
számolási feladatatok 
megoldásával  

 Be tudja mutatni a 
katód- és az 
anódfolyamatokat ábrák, 
reakcióegyenletek 
segítségével. 
Számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni a katód 
és az anódfolyamatokat, 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
4.4. a galvánelemek gyakorlati 

jelentősége 
Zsebtelepek, 
ólomakkumulátor 

 a galvánelemek gyakorlati 
jelentőségének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
valóságos galvánelemek 
vizsgálatával 

 Be tudja mutatni a 
galvánelemek gyakorlati 
jelentőségét valóságos 
zsebtelepen, 
ólomakkumulátoron  

 Be tudja mutatni, a 
galvánelemek gyakorlati 
jelentőségét magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 
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4.5. a galvánelemek hatása a 

környezetre 
 a galvánelemek hatásának 

megismerése a környezetre 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
valóságos környezetszennyezések 
vizsgálatával, üzemlátogatással 

 Be tudja mutatni a 
galvánelemek hatását a 
környezetre, 
ábraelemzéssel, 
valóságos 
környezetszennyezések 
vizsgálatának 
tapasztalatával 

 Be tudja mutatni, a 
galvánelemek hatását a 
környezetre, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
5. Elektrolízis  Az elektrolízis megismerése     
        
5.1. katód és anód folyamatok 

elektrolíziskor 
 a katód és anódfolyamatok 

megismerése  
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel 

 Be tudja mutatni a 
katód-és az 
anódfolyamatokat 
ábraelemzéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével 

 Be tudja mutatni, a 
katód- és az 
anódfolyamatokat 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
5.2. a Faraday- törvények  a Faraday – törvények 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni a 
Faraday törvényeket 
ábraelemzéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni, a 
Faraday – törvényeket 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
5.3. az elektrolízis gyakorlati 

jelentősége 
alumíniumgyártás, a kősó 
elektrolízise 

 az elektrolízis gyakorlati 
jelentőségének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, technológiai 
ábraelemzéssel, üzemlátogatással 

 Be tudja mutatni az 
elektrolízis gyakorlati 
jelentőségét technológiai 
ábraelemzéssel, az 
üzemlátogatáskor 
szerzett tapasztalatai 
alapján 

 Be tudja mutatni, az 
elektrolízis gyakorlati 
jelentőségét, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
6. Sav-bázis reakciók  A sav-bázis reakciók 

megismerése 
    

        
6.1. Brönsted-féle sav-bázis 

fogalom 
(protonleadás, sav 
protonfelvétel, bázis 
savas kémhatás, lúgos 
kémhatás) 

 Brönsted-féle sav-bázis fogalom 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, reakcióegyenlet 
rendezésével 

 Be tudja mutatni a 
Brönsted-féle sav-bázis 
fogalmat 
ábraelemzéssel, 
modellezéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével 

 Be tudja mutatni, a 
Brönsted-féle sav-bázis 
fogalmat, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 
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6.2. sav-bázis párok 

(protonátmenet) 
 Brönsted-féle sav-bázis párok 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, reakcióegyenlet 
rendezésével 

 Be tudja mutatni a sav-
bázis párok fogalmát 
ábraelemzéssel, 
modellezéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével 

 Be tudja mutatni, a sav-
bázis párok fogalmát, 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
6.3. erős és gyenge savak, 

bázisok 
(vízionszorzat, savas 
kémhatású oldat, lúgos 
kémhatású oldat, 
indikátorok) 

 erős és gyenge savak, bázisok 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, reakcióegyenlet 
rendezésével, számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni az erős 
és gyenge savakat, 
bázisokat 
ábraelemzéssel, 
modellezéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni, az erős 
és gyenge savakat, 
bázisokat, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
6.4. a víz autoprotolízise, 

vízionszorzat, kémhatás, pH 
 a víz autoprotolízise, 

vízionszorzat, kémhatás, pH 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, reakcióegyenlet 
rendezésével, számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni a víz 
autoprotolízisét, 
vízionszorzatát, a 
kémhatást, pH-t 
ábraelemzéssel, 
modellezéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni, a víz 
autoprotolízisét, 
vízionszorzatát, a 
kémhatást, pH-t, 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 
 
a) Ismerje meg a tudománytörténet kémiai vonatkozásban jelentős, modern kort érintő néhány eseményét. 
b) Az atom, a molekulaszerkezet, az anyagi halmazok, a kémiai reakciók fogalmait ismerje meg, azokat helyesen 
használja más összefüggésekben is. 
c) Tudjon számítási feladatokat megoldani a tanultak szerint. 
d) Tudjon egyszerű kísérletet tervezni, elvégezni, arról készítsen jegyzőkönyvet és tartson beszámolót a tanult 
fogalmaknak megfelelően. 
 
 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2309 

 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

10. évfolyam 
 
 

A Kémia tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
 
Legyenek képesek értelmezni a tanulók a mindennapi életükben előforduló természetes és mesterséges anyagi 
világot és annak változásait. Lássák be, hogy a mesterséges anyagi világ (kémiai termék) gyakorlati alkalmazása 
befolyásolja a szervezet és a környezet egyensúlyi állapotát, az egészséget. Ismereteik birtokában bizonyítsák, 
hogy az anyagi termelés, a gyakorlati alkalmazás és az ökológiai szféra kölcsönhatásának tünetei  nem 
véletlenszerű események. Váljanak képessé annak indoklására és bizonyítására, hogy azok a tájak szépek, 
amelyek kiegyensúlyozott ökológiai állapotát a kémiai anyagok nem terhelik. Végezzenek problémafelvetésen 
alapuló anyagvizsgálatokat, kísérleteket, valamint információgyűjtést és -feldolgozást a szaknyelv 
kódrendszerének használatával egyéni és csoportmunkában. Szerezzenek ismereteket a kémia 
tudományterületeinek (általános és szerves kémia) témaköreiben. Őrizzék meg nyitottságukat, érdeklődésüket 
más diszciplínák iránt is. Szerezzenek tapasztalatot arról, hogy a kémiai anyagok termelése és felhasználása 
döntési helyzetek sorozatát jelenti, amelyek szembeállíthatják az egyént a társadalommal. E döntési helyzetekkel 
kapcsolatos információkat legyenek képesek összefüggésben látni és láttatni az ökológiai és a humán világkrízis 
problémáival. Váljék szükségletükké az anyagi világ és változásainak értelmezése. Önműveléssel és a 
tapasztalataik birtokában törekedjenek e tantárgy keretében is az alkotásra. Alkotásaikban jelenjenek meg: a 
partikuláris és a nembeli érdekek konfliktusai, az egészségkultúra problémái, a konstruktív ökonómia 
meghonosodásának nehézségei, a környezet és a környezetvédelem problémái, a tudományos alkotás elemei, 
valamint a felsorolt problématerületek egyéni és társadalmi döntéshelyzetei. Elsajátított és megértett ismereteik 
birtokában és a tanulási folyamatokban megélt érzelmi hatások alapján legyenek képesek értelmezi az anyagi 
termelés gyakorlati alkalmazásának, valamint az ökológiai és a társadalmi szféra kölcsönhatásának kedvező-
kedvezőtlen, jó-rossz tüneteit. Legyenek képesek érvelni a mellett, hogy a kedvező és a jó dimenzióban történő 
kölcsönhatásnak van jövője. Vállalják fel e jövőkép passzív vagy aktív közvetítését és a közvetítés konfliktusait. 
 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  

TELJESÍTMÉNY 
 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I.  TUDOMÁNYTÖRTÉNET  ISMERETEK TANULÁSA  

A KÉMIA 
TUDOMÁNYTÖRTÉNETÉRŐL
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1.    
 

Kémiatörténet: 
klasszikus szerves kémia 
(Berzelius Wöhler, 
Faraday); 
modern kémia 
- analitikai kémia 
(Berzelius, Gay-Lussac, 
Kirchhoff, Biot); 
- biokémia 
(Wöhler, Watson, Crick; 
- fizikai kémia 
(Wilhelm, Lomonoszov); 
izotópkémia 
(Hevesy); 
makromolekuláris kémia 
(Medaihradszky, Bajusz, 
Kisfaludi); 
magyarországi kémia 
(Irinyi, Görgey, Than, 
Müller, Szent-Györgyi, 
Hevesy) 

 
Az anyagok és változások, a 
gyakorlati változások 
ismeretkörök tudománytörténeti 
fejlődésének  tanulása 
könyvtárhasználattal; 
a kémiatörténet kiemelkedő 
személyiségeinek számbavétele  
könyvtári kutatómunkával 

 
Példákat tud mondani 
nagy kémiatörténeti 
felfedezésekre. Ismeri a 
modern  kémia 
felosztását, témáit meg 
tudja  nevezni. 
A kémiatörténet 
feldolgozásáról 
jegyzőkönyvet tud 
készíteni, azt 
lényegretörően képes 
ismertetni. 

 
Önálló kutatómunkát tud 
végezni a könyvtárban, 
erről kutatónaplót tud 
készíteni. Meg tud 
nevezni  kémikusokat a 
klasszikus és modern 
kémia területein belül. 
Ismertetni tudja 
kutatásaik lényegét. 
A kutatónapló alapján 
kiállítási anyagokat  tud 
készíteni 
"Kémiatörténet" címmel.

        
II. SZÉNHIDROGÉNKIN-

CSÜNK, MINT 
ENERGIAHORDOZÓ 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
SZÉNHIDROGÉNEKRŐL 

    

        
1. Energiahordozók  Ismeretek tanulása az 

energiahordozókról 
    

 
1.1. a földgáz és a kőolaj 

keletkezése 
 a földgáz és a kőolaj 

keletkezésének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a földgáz és a 
kőolaj keletkezését. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban, vagy 
kiállítással. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a földgáz 
és a kőolaj 
keletkezéséhez köthető 
információiról. 

        
1.2. a metán 

(égése,  PB-gáz, 
környezetkímélő autógáz) 

 a metán  és felhasználásának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a metánt  és 
felhasználását 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítással. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
metánhoz  és 
felhasználásához köthető 
információiról. 

        
1.3. a kőolaj 

(feldolgozás, kőolajpárlatok, 
felhasználásuk, a 
felhasználás környezeti 
problémái) 

 a kőolaj  és felhasználásának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a kőolajról  és 
felhasználásáról 
megszerzett ismereteit. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítással. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
kőolajról szerzett 
információiról. 

        
2. Általánosságban a 

szénvegyületekről 
 Általános ismeretek tanulása a 

szénvegyületekről 
    

        
2.1. a szénvegyületek nagy 

száma 
 a szénvegyületek nagy számának 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, ábraelemzéssel. 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
szénvegyületek nagy 
számát. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban vagy 
írásban. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, témához 
köthető információiról. 
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2.2. a szénvegyületek kvalitatív 

és kvantitatív analízise 
 a szénvegyületek kvalitatív és 

kvantitatív analízise 
laboratóriumi gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján saját 
jegyzőkönyve 
segítségével be tudja 
mutatni a 
szénvegyületek 
kvalitatív és kvantitatív 
analízisét laboratóriumi 
gyakorlatainak 
tapasztalatai alapján. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy a 
kísérleteinek 
bemutatásával. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
szénvegyületekről 
szerzett információiról. 

        
2.3. a szénvegyületek 

szénvázának szerkezete 
 a szénvegyületek 

szénvázszerkezetének 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, ábraelemzéssel 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
szénvegyületek 
szénvázszerkezetét. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban és 
írásban, vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
szénvegyületek 
szénvázszerkezetéhez 
köthető információiról 

        
3. Szénhidrogének   Ismeretek tanulása a 

szénhidrogénekről 
    

        
3.1. a metán  a metán megismerése 

szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a metánt.  

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
metánhoz köthető 
információiról. 

        
3.2. a szénhidrogének 

csoportosítása 
 a szénhidrogének 

csoportosításának megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, ábraelemzéssel. 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
szénhidrogének 
csoportosítását. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban és 
írásban, vagy 
kiállítással. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során 
szénhidrogének 
csoportosítása témához 
köthető információiról. 

        
3.3. telített szénhidrogének 

(paraffinok, alkánok, 
elágazó szénláncú alkánok, 
konstitúciós izomerek, 
cikloalkánok 
(ciklopropán, szteránváz), 
alkánok égése, krakkolás és 
szubsztitúció 

 a telített szénhidrogének 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a telített 
szénhidrogéneket. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban vagy 
írásban. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a telített 
szénhidrogének témához 
köthető információiról. 
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3.4. telítetlen szénhidrogének 

alkének 
(az etén égése, addíciós 
reakciói, polimerizáció, 
polietilén, konformáció, 
polipropilén, sztirol, 
polisztirol) 
alkének ipari jelentősége, 
geometriai (cisz-transz) 
izomerek 
diének   
(butadién, izoprén, kaucsuk, 
gumi, műgumi) 
alkinek 
(etin addíciós reakciói, 
reakciója nátriummal, ipari 
jelentősége) 
halogénezett 
szénhidrógének 
(freon, vinil-klorid, PVC, 
teflon) tulajdonságai, 
jelentőségük, élettani és 
környezeti hatásuk (freon és 
PVC),  
szubsztitúció, elimináció 
aromás szénhidrogének 
(benzol, szubsztitúciós 
reakciókészség, jelentőség, 
mérgező hatás) 
 

 a telítetlen szénhidrogének 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a telítetlen 
szénhidrogéneket. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban vagy 
írásban. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
telítetlen szénhidrogének 
témához köthető 
információiról. 

        
III.  SZERVES VEGYÜLETEK 

A KAMRÁTÓL A 
LABORATÓRIUMIG 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
SZERVES VEGYÜLETEKRŐL 

    

        
1. Alkoholok  Ismeretek tanulása az 

alkoholokról 
    

        
1.1. az alkoholok 

(funkciós csoport, 
egyértékű, többértékű 
alkoholok) 

 az alkoholok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az alkoholokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, az 
alkoholok témához 
köthető információiról. 

        
1.2. az etanol 

(halmazszerkezet, fizikai 
sajátosságok, jelentősége, 
éghetősége, részleges 
oxidációja, reakciója 
nátriummal, vizes oldatának 
kémhatása) 

 az etanol megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az etanolt. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az etanol 
témához köthető 
információiról. 

        
1.3. metanol, glicerin, fenol  a metanol, glicerin, fenol 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a metanolt, 
glicerint, fenolt. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
metanol, glicerin, fenol 
témákhoz köthető 
információiról. 
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1.4. alkoholizmus 

(az alkohol lebomlása a 
szervezetben) 

 az alkoholizmus megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az 
alkoholizmust. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban, vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az 
alkoholizmus témához 
köthető információiról. 

        
2.  Éterek  Ismeretek tanulása az éterekről     
        
1.1. dietil-éter 

(kondenzáció, 
gyúlékonyság, jelentőség) 

 a dietil-éter megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a dietil-étert.  

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a dietil-
éter témához köthető 
információiról. 

        
3.  Aldehidek   Ismeretek tanulása az 

aldehodekről 
    

        
3.1. formaldehid 

(formalin, redukciója, 
oxidációja, előállítása, 
jelentősége) 

 a formaldehid megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a formaldehidet. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban, vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
formaldehid témához 
köthető információiról. 

        
4. Karbonsavak  Ismeretek tanulása a 

karbonsavakról 
    

        
4.1. ecet 

(hidrogénkötésre való 
hajlam, sav-bázis 
tulajdonság, jelentőség) 

 az ecet megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az ecetet. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az ecet 
témához köthető 
információiról. 

        
4.2. hangyasav 

(sav-bázis tulajdonság, 
jelentőség) 

 a hangyasav megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a hangyasavat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
hangyasav témához 
köthető információiról. 

        
4.3. biológiai és kémiai 

szempontból fontos 
karbonsavak 
(zsírsavak, tejsav, 
benzoesav, szalicilsav) 

 a karbonsavak megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a karbonsavakat.

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
karbonsavak témához 
köthető információiról. 
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4.4. részleges oxidáció 

(alkohol, aldehid, 
karbonsav) 

 a részleges oxidáció megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a részleges 
oxidációt. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, témához 
köthető információiról. 

        
5.  Észterek  Ismeretek tanulása az észterekről     
        
5.1. karbonsavészterek 

(kondenzáció, illatok, 
fűszerek) 

 a karbosavészeterek megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
karbonsavésztereket. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során 
karbonsavészterek 
témához köthető 
információiról. 

 
6. Zsírok, olajok  Ismeretek tanulása a zsírokról és 

az olajokról 
    

        
6.1. glicerin  a glicerin megismerése 

szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a glicerint. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, témához 
köthető információiról. 

        
6.2. margaringyártás, 

elszappanosítás 
 a margaringyártás és az 

elszappanosítás megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
margaringyártást és az 
elszappanosítást. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, 
margaringyártás és az 
elszappanosítás témához 
köthető információiról. 

        
6.3. használt sütőzsiradékok 

környezeti problémája, 
újrahasznosítás 

 a használt sütőzsiradékok 
környezeti problémájának és 
újrahasznosításának megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a használt 
sütőzsiradékok 
környezeti problémáját. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a használt 
sütőzsiradékok 
környezeti 
problémájának témához 
köthető információiról. 
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6.4. foszfatidok, nitroglicerin  a foszfatidok és a nitroglicerin 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a foszfatidokat 
és a nitroglicerint. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
foszfatidok és a 
nitroglicerin témához 
köthető információiról. 

        
6.5. kolloid rendszerek  a kolloid rendszerek megismerése 

szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a kolloid 
rendszereket. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, kolloid 
rendszerek témához 
köthető információiról. 

        
7. Szappanok, mosószerek  Ismeretek tanulása a 

szappanokról és a mosószerekről 
    

        
7.1. szappanok 

(szappangyártás régen és 
ma, a tisztító mechanizmus, 
micelle, szennyvíz, 
eutrofizáció) 

 a szappanok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a szappanokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
szappanok témához 
köthető információiról. 

        
8. Szénhidrátok (cukor és liszt 

a papírzacskóban) 
 Ismeretek tanulása a 

szénhidrátokról 
    

        
8.1. monoszacharidok 

(funkciós csoportok, glükóz, 
erjedés, fruktóz, biológiai 
jelentőség, konfiguráció, 
optikai izoméria) 

 a monoszacharidok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
monoszacharidokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
monoszacharidok 
témához köthető 
információiról. 

        
8.2. diszacharidok 

(maltóz, sörgyártás, 
szacharóz, biológiai 
jelentőség) 

 a diszacharidok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
diszacharidokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
diszacharidok témához 
köthető információiról. 
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8.3. ezüsttükörpróba, Fehling-

reakció 
 az ezüsttükör próba és a Fheling-

reakció megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek, 
kísérletek segítségével 
felkészülés után saját 
vázlatának segítségével 
be tudja mutatni az 
ezüsttükör próbát és a 
Fheling-reakciót. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, az 
ezüsttükör próba és a 
Fheling-reakció témához 
köthető információiról. 

        
8.4. poliszacharidok 

(cellulóz, papír, 
újrahasznosíthatósági 
lehetőségek, keményítő, 
glikogén, a redukciós 
készség hiánya) 

 a poliszacharidok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
poliszacharidokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
poliszacharidok témához 
köthető információiról. 

 
9. Fehérjék (tej, tojás, hús)  Ismeretek tanulása a fehérjékről     
        
9.1. aminok és amidok 

(aminocsoport, bázikusság, 
amidcsoport) 

 az aminok és amidok  
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az aminokat és 
amidokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az 
aminok és amidok 
témához köthető 
információiról. 

        
9.2. természetes eredetű 

aminosavak 
(általános szerkezet, ikerión, 
amfotéria, az aminosavak 
kapcsolódása, polipeptidek, 
fehérjék) 

 a természetes eredetű aminosavak 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a természetes 
eredetű aminosavakat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
természetes eredetű 
aminosavak témához 
köthető információiról. 

        
9.3. a fehérjék szerkezete 

(elsődleges, másodlagos, 
harmadlagos) 

 a fehérjék szerkezetének 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a fehérjék 
szerkezetét. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a fehérjék 
szerkezete témához 
köthető információiról. 

        
9.4. denaturáció és koaguláció  a denaturáció és koaguláció 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek, 
kísérletek segítségével 
felkészülés után  saját 
vázlatának segítségével 
be tudja mutatni a 
denaturációt és 
koagulációt. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
denaturáció és 
koaguláció témához 
köthető információiról. 
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IV. A BIOLÓGIA HATÁRÁN  ISMERETEK TANULÁSA A 

BIOLÓGIA HATÁRÁRÓL 
    

        
1. Nukleinsavak  Ismeretek tanulása a 

nukleinsavakról 
    

        
1.1. a nukleinsavak felépítése 

(ribóz, dezoxiribóz, piridin, 
pirimidin, pirrol, imidazol, 
purin, nukleotidok, a 
nukleotidok kapcsolódása, 
RNS, bázissorrend, DNS 
kettős helix 

 a nukleinsavak felépítésének 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a nukleinsavak 
felépítését. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, 
nukleinsavak felépítése 
témához köthető 
információiról. 

 
1.2. a nukleinsavak jelentősége  a nukleinsavak jelentőségének 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a nukleinsavak 
jelentőségét. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
nukleinsavak jelentősége 
témához köthető 
információiról. 

        
1.3. a fehérjeszintézis  a fehérjeszintézis megismerése 

szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
fehérjeszintézist 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
fehérjeszintézis témához 
köthető információiról. 

        
1.4. az örökítőanyag módosulása 

(mutációk, mutagén 
anyagok, atombomba, 
ózonlyuk, csíramentesítés) 

 az örökítő anyag módosulásának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az örökítő anyag 
módosulásait. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az 
örökítő anyag 
módosulásai témához 
köthető információiról. 

        
1.5. reakcióláncok 

(biokémia és vegyipar, 
hasonlóságok, eltérések) 

 a reakcióláncok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
reakcióláncokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
reakcióláncok témához 
köthető információiról. 
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2. Pszichotróp szerek  Ismeretek tanulása a pszichotróp 

szerekről 
    

        
2.1. pszichototróp szerves 

vegyületek 
(alkohol, nikotin, tein, 
koffein, kábítószerek; 
a pszichototróp anyagok 
hatásmechanizmusa; 
apszichototróp anyagokhoz 
való függőség kialakulása; 
a függőség hatása a 
fogyasztóra és a 
társadalomra 

 a pszichototróp szerves 
vegyületek megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a pszichototróp 
szerves vegyületeket.  

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
pszichototróp szerves 
vegyületek témához 
köthető információiról. 

 
3. Környezeti szerves kémia  Ismeretek tanulása a környezeti 

szerves kémiáról 
    

        
3.1. energiagazdálkodás 

(fosszilis, hasadó és 
megújuló energiaforrások; 
az energiaforrások előnyei, 
hátrányai) 

 az energiagazdálkodás 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az 
energiagazdálkodást. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az 
energiagazdálkodás 
témához köthető 
információiról. 

        
3.2. egyéb műanyagok 

(szintetikus és természetes 
alapú; termoplasztikus és 
termoaktív, polimerizációs 
és kondenzációs 
műanyagok; 
a műanyagok le nem 
bomlása, hulladékégetés, 
dioxin)  

 az egyéb műanyagok 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az egyéb 
műanyagokat.  

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az egyéb 
műanyagok témához 
köthető információiról. 

        
3.3. tápláléklánc  

(növénytermesztés, 
peszticidek, állattenyésztés; 
antibiotikumok, hormonok; 
tartósítószerek; 
E-számok, biogazdálkodás) 
 
 

 a tápláléklánc megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
táplálékláncokat.  

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a  
táplálékláncok témához 
köthető információiról. 

        
3.4. van-e harmadik út? 

(tervgazdaság és 
piacgazdaság; 
fogyasztói társadalom  
kontra emberléptékű 
társadalom; 
fenntartható fejlődés és 
ökológiailag szelíd 
életforma) 
 

 a van-e harmadik út megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a van-e 
harmadik út kérdésre 
adott válaszát. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a van-e 
harmadik út témához 
köthető információiról. 
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V. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     
        
1.    
 

Anyagokról és 
változásokról, gyakorlati 
(háztartási és ipari) 
alkalmazásokról informáló, 
illetve a kémia történetéről 
szóló cikkek, 
ismeretterjesztő könyvek, 
szaklexikonok, 
szakfolyóiratok, 
tanulmányok 

 
Anyagokról és változásokról, 
gyakorlati alkalmazásokról 
informáló, illetve a kémia 
történetéről szóló cikkek, 
ismeretterjesztő könyvek, 
szaklexikonok, szakfolyóiratok, 
tanulmányok tallózása, olvasása, 
cédulázása, jegyzetelése, 
ismertetése 

 
A tanév során el tudja 
készíteni  négy-öt kémiai  
tárgyszó céduláját (egy-
egy nagyobb 
témakörhöz) , amelyhez 
legalább három  forrást 
(nyomtatott, sugárzott, 
multimédiás) is 
megjelöl. 

 
A tanév során elolvas 
legalább négy-öt 
alapvető anyagokról és 
változásokról, gyakorlati 
alkalmazásokról 
informáló, illetve 
kémiatörténetről szóló 
cikket, ismeretterjesztő 
könyvet. 
Az olvasottakról 
jegyzetet tud készíteni, a 
forrás címleírását szintén 
el tudja készíteni. 
Legalább egy általa 
olvasott könyvet 
részletesen be tud 
mutatni osztálytársainak. 

 
2. Anyagokhoz és 

változásokhoz, gyakorlati 
alkalmazásokhoz, illetve 
kémiatörténethez 
kapcsolódó rádió-, televízió- 
és videoműsorok. 

 Anyagokhoz és változásokhoz, 
gyakorlati alkalmazásokhoz,  
illetve kémiatörténethez 
kapcsolódó rádió-, tv- és 
videoműsorok meghallgatása, 
megtekintése, ismertetése. 

 A tanév során összegyűjt 
és leír  négy-öt olyan 
rádió- és televízióműsor-
címet, amely témája 
anyagokhoz és 
változásokhoz, 
gyakorlati 
alkalmazásokhoz  vagy a 
kémia  történetéhez 
kapcsolódik. 

 A tanév során megnéz, 
meghallgat legalább 
négy-öt  olyan műsort, 
amelynek témája 
anyagokhoz és 
változásokhoz, 
gyakorlati 
alkalmazásokhoz vagy a 
kémia történetéhez 
kapcsolható. Az általa 
megtekintett, 
meghallgatott 
műsorokról képes rövid 
ismertetést adni 
osztálytársainak. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 

a) Ismerje meg a tudománytörténet nagy pillanatait, idézze fel azokat a tanultak szerint. Saját maga is gyűjtsön 
információkat a könyvtárban, azokat előadásra állítsa össze, készítse el előadási vázlatát.  
b) Tudjon korszerű módon előadni a tanultakról a megfelelő eszközök felhasználásával és a demonstráció 
elvégzésével. 
c) A szénhidrogének általános jellemzése mellett az egyes tanult csoportok jellemezését helyesen tudja 
reprodukálni, érdeklődésének megfelelően mélyedjen el az egyes csoportok megismerésében, arról szakszerűen 
tudjon beszámolni. 
d) Egyes jelentősebb szerves, élettanilag nagyon hatásos vegyületről legyenek a tanultak szerint ismeretei, 
ismerje azok élettani hatásmechanizmusának kémiai vonatkozásait. 
e) A környezeti hatások miatt kiemelkedő jelentőségű vegyületcsoportokról szerzett ismereteit egyéni módon, 
könyvtárhasználat során mélyítse el, és a választott témát mélyebben tanulmányozza, egyszerű kísérletben 
demonstrálja. 
f) Az egyes vegyületek, eljárások hasznosításának biológiai területeiről legyen átfogó ismerete, véleménye, 
álláspontját képes legyen érvekkel alátámasztani a tanultakkal összhangban. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 
 

A Kémia tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
 
Ismerjék meg a tanulók a szervetlen elemek, és vegyületek anyagi és elméleti jellemzőit. Tanuljanak meg 
elemeket és vegyületeket előállítani és azok kémiai tulajdonságai kísérletekkel vizsgálni. Ismerjék meg a 
szervetlen elemeket és vegyületeket jellemző fogalmakat. Tanulják meg alkalmazni az anyagszerkezet és az 
általános kémia ismérveit. Ismerjék meg a szervetlen kémia elemeinek és vegyületeinek anyagi jellemzőit. 
Tanulják meg előállítani a tanult fontosabb elemeket és vegyületeket. Legyenek képesek információkat gyűjteni 
az előállított anyagok kémiai tulajdonságairól kísérletekkel. Ismerjék meg a kémiai technológiák elméleti és 
gyakorlati ismereteit. Tanulják meg értelmezni és jelölni a technológiai fogalmakat. Legyenek képesek 
technológiai folyamatokat ábrázolni, róluk magyarázó szöveget alkotni. Ismerjék meg a gyárak és üzemek 
működésének alapjait. Legyenek képesek a gyárak és az üzemek környékét természetvédő szemmel vizsgálni.  
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I.  SZERVETLEN KÉMIA  SZERVETLEN KÉMIAI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. a fémek és vegyületeik 

általános jellemzői; 
a fémek korróziója; 
az s-mező, a p-mező-,  
a d-mező fémei 

 A fémek és vegyületeik anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
az anyagi jellemzők megismerése 
kísérletekkel; 
az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
a fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása; 
az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

    

        
1.1. a fémek és vegyületeik 

általános jellemzői: fémrács; 
a fémrács típusai; 
tulajdonsága és 
anyagszerkezet; ötvözetek; 
kémiai tulajdonságok; 
jellemző vegyületeik 
jellemző /oxidációs számok, 
fémionok színe és 
polarizációs készsége/; a 
fémek jellemzői a 
periódusos rendszerben; a 
fémek előállítása 
vegyületekből 

 a fémek és vegyületeik általános 
anyagi és elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
az anyagi jellemzők megismerése 
kísérletekkel; 
az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
a fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása; 
az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a fémek és 
vegyületeik általános 
anyagi és elméleti 
jellemzőit, továbbá az 
anyagi jellemzők 
kísérleti hátterét. 
Értelmezni tudja az 
elméleti jellemzőket. 

 A fémek és vegyületeik 
anyagi és elméleti 
jellemzőinek 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az 
anyagszerkezet és az 
általános kémia 
ismereteit alkalmazni 
tudja. 
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1.2 a fémek korróziója: 

korrózió; a korrózió 
jellemzői; korrózióvédelem 

 A fémek korróziójának, a 
korrózióvédelem anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése; az anyag jellemzők 
megismerése kísérletekkel; az 
elméleti jellemzők megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; a fogalmak 
értelmezése, az összefüggések 
indoklása, bizonyítása; az 
anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a fémek 
korrózójának anyagi és 
elméleti jellemzőit. Az 
elméleti jellemzőket 
értelmezni tudja. 

 A fémek korróziója 
anyagi és elméleti 
jellemzőinek 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
tudja. Az anyagszerkezet 
és az általános kémia 
ismereteit alkalmazni 
tudja. 

 
1.3. Az s-mező fémei/alkáli és 

alkáliföldfémek/; helyük a 
periódusos rendszerben, 
vegyértékelektonszerkezet, 
elektronegativitás, az 
elektronok gerjeszthetősége, 
rácstípusos, fizikai 
tulajdonság, 
standardpotenciál, ionjaik és 
színük, a szabad levegőn, 
oxigénben elégetve, 
reakciók nemfémekkel, 
vízzel, savoldatban, 
lúgoldatban, vegyületeik 
színe és vízoldékonysága, 
előfordulása, előállítása, 
elhasználása, mérgező 
vegyületek 

 Az s-mezőben található fémek és 
vegyületek anyagi és elméleti 
jellemzőinek megismerése; az 
anyag jellemzők megismerése 
kísérletekkel; az elméleti 
jellemzők megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; a fogalmak 
értelmezése, az összefüggések 
indoklása, bizonyítása; a fémek 
és vegyületeik előfordulásának, 
előállításának, felhasználásának, 
és élettani hatásának 
megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével; az 
anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása. 

 Ismeri az s-mező 
fémeinek anyagi és 
elméleti jellemzőit. Az 
elméleti jellemzőket 
értelmezni tudja. Ismeri 
az anyagi jellemzők 
kísérleti hátterét.  

 Az s-mező fémei-nek 
anyagi és elméleti 
jellemzőinek 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
tudja. Az anyagszerkezet 
és az általános kémia 
ismereteit alkalmazni 
tudja. 

        
1.4 Az p-mező fémei 

/aluminium, ón, ólom/; 
helyük a periódusos 
rendszerben, 
vegyértékelektonszerkezet, 
elektronegativitás, az 
elektronok gerjeszthetősége, 
rácstípusos, fizikai 
tulajdonság, 
megmunkálhatóság, 
standardpotenciál, ionjaik és 
színük, a szabad levegőn, 
oxigénben elégetve, 
reakciók: halogénekkel 
vízzel, savoldatban, 
lúgoldatban, tömény oxidáló 
savakban, termitreakció, 
vegyületeik színe 
vízoldékonységa, fontosabb 
komplexei előfordulása, 
előállítása, felhasználása 
élettani hatásaik.  

 Az p-mezőben található fémek és 
vegyületek anyagi és elméleti 
jellemzőinek megismerése; az 
anyag jellemzők megismerése 
kísérletekkel; az elméleti 
jellemzők megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; a fogalmak 
értelmezése, az összefüggések 
indoklása, bizonyítása; a fémek 
és vegyületeik előfordulásának, 
előállításának, felhasználásának, 
és élettani hatásának 
megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével; az 
anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri az p-mező 
fémeinek anyagi és 
elméleti jellemzőit. Az 
elméleti jellemzőket 
értelmezni tudja. Ismeri 
az anyagi jellemzők 
kísérleti hátterét 

 Az p-mező fémei-nek 
anyagi és elméleti 
jellemzőinek 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az 
anyagszerkezet és az 
általános kémia 
ismereteit alkalmazni 
tudja. 

        
1.5. Az d-mező fémei /vas, réz, 

cinkcsoport/; helyük a 
periódusos rendszerben, 
vegyértékelektonszerkezet, 
elektronegativitás, az 
elektronok gerjeszthetősége, 
rácstípusos,  
megmunkálhatóság, 
sűrűség, oxidációs szám, 
elekrodpotenciál,  ionjaik és 
színük, a szabad levegőn, 
reakciók: oxigénnel, nem 
fémekkel, vízzel, híg 
savoldatban, híg 
lugoldatban, tömény oxidáló 
savakban, vegyületeik színe, 
vízoldékonysága fontosabb 
komplexei előfordulása, 
előállítása, felhasználása.  

 Az d-mezőben található fémek és 
vegyületek anyagi és elméleti 
jellemzőinek megismerése; az 
anyag jellemzők megismerése 
kísérletekkel; az elméleti 
jellemzők megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; a fogalmak 
értelmezése, az összefüggések 
indoklása, bizonyítása; a fémek 
és vegyületeik előfordulásának, 
előállításának, felhasználásának, 
és élettani hatásának 
megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével; az 
anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri az d-mező 
fémeinek anyagi és 
elméleti jellemzőit. Az 
elméleti jellemzőket 
értelmezni tudja. Ismeri 
az anyagi jellemzők 
kísérleti hátterét 

 Az d-mező fémei-nek 
anyagi és elméleti 
jellemzőinek 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
tudja. Az anyagszerkezet 
és az általános kémia 
ismereteit alkalmazni 
tudja. 
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2. A hidrogén, a halogén 

elemek és vegyületeik: a 
hidrogén; a hidrogén 
vegyületei; a halogén 
elemek; halogénvegyületek 

 A hidrogén halogén elemek és 
vegyületeik anyagi és 
elméleteinek megismerése: az 
anyagi jellemzők megismerése 
kísérletekkel; az elméleti 
jellemzők megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; A 
fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása; az anyag szerkezet 
és az általános kémia 
ismereteinek alkalmazása 

    

        
2.1. A hidrogén: atomszerkezet; 

molekula; halmazszerkezet; 
fizikai tulajdonságok; 
kémiai tulajdonságok; 
előfordulás; előállítás; 
felhasználás; vegyületei 
/”sószerű”-„rácsközi-
„kovalens” hidridek 

 A hidrogén és vegyületei anyagi 
és elméleti jellemzőinek 
megismerése: az anyagi 
jellemzők megismerése 
kísérletekkel; az elméleti 
jellemzők megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; a fogalmak 
értelmezése, az összefüggések 
indoklása, bizonyítással; a 
hidrogén és vegyületeinek 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével; az 
anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása  

 Ismeri a hidrogén anyagi 
és elméleti jellemzőit. 
Az elméleti jellemzőket 
értelmezni tudja. Ismeri 
az  anyagi jellemzők 
kísérleti hátterét. Ismeri 
a hidrogén előfordulását, 
előállítását. 

 A hidrogén és 
vegyületeinek anyagi és 
elméleti jellemzőit és 
azok összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani a 
hidrogén és 
vegyületeinek 
előfordulásáról, 
előállításáról 
információk gyűjtése 
alapján 

        
2.2. A halogénelemek; /fluor, 

klór, bróm, jód/ 
atomszerkezet; 
elektronegativitás; 
molekula; kötéshossz és 
felszakítási enegriája; 
halmazszerkezet; fizikai – 
kémiai tulajdonság; 
reakciók /hidrogénnel, 
nemfémekkel, fémekkel, 
egymással, szerves 
vegyületekkel/; előállítás; 
felhasználás, élettani 
hatások 

 A halogénelemek anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése; az anyagi 
jellemzők megismerése 
kísérletekkel; az elméleti 
jellemzők megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; a fogalmak 
értelmezése, az összefüggések 
indoklása, bizonyítása; a 
halogének előfordulásának, 
előállításának, felhasználásának 
megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével; az 
anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a halogénelemek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit. Az elméleti 
jellemzőket értelmezni 
tudja. Ismeri az anyagi 
jellemzők kísérleti 
hátterét. Ismeri a 
halogénelemek 
előfordulását, 
előállítását. 

 A halogénelemek anyagi 
és elméleti jellemzőit és 
azok összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani a 
halogénelemek 
előfordulásáról, 
előállításáról gyűjtött 
információk alapján. 

        
2.3. halogénvegyületek; 

halogenidek /kovalens, 
ionos/;  
hidrogén-halogenidek: 
hidrogén-fluorid; hidrogén-
klorid; hidrogén-bromid; 
hidrogén-jodid /oxo-savak 
és sóik/; 
standard halmazállapot; 
oldhatóság vízben; fizikai 
tulajdonságok; reakció: 
fémekkel, szerves 
vegyületekkel; előállítás; 
felhasználás 

 A halogénvegyületek anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése; az anyagi 
jellemzők megismerése 
kísérletekkel; az elméleti 
jellemzők megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; a fogalmak 
értelmezése, az összefüggések 
indoklása, bizonyítása; a 
halogénvegyületek 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével; az 
anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása  

 Ismeri a 
halogénvegyületek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit. Az elméleti 
jellemzőket értelmezni 
tudja. Ismeri az anyagi 
jellemzők kísérleti 
hátterét. Ismeri a 
halogénvegyületek 
előfordulását, 
előállítását. 

 A halogénvegyületek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit és azok 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani a 
halogénvegyületek 
előfordulásáról, 
előállításáról gyűjtött 
információk alapján. 
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3. az oxigéncsoport elemei és 

vegyületei:  
az oxigén és a kén; 
oxigénvegyületek; a kén 
vegyületei; 

 Az oxigéncsoport elemei és 
vegyületei /anyagi és elméleti/ 
jellemzőinek megismerése: 
Az anyagi jellemezők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása; 
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása. 

    

        
3.1. az oxigén és a kén: 

molekulaszerkezet; standard 
halmazállapot; oldhatóság; 
melegítés hatása; kémiai 
tulajdonságok; előfordulás; 
előállítás; felhasználás; 
élettani hatások 

 Az oxigén és a kén anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása; 
Az oxigén és a kén 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri az oxigén és a 
kén anyagi és elméleti 
jellemzőit. Az elméleti 
jellemzőket értelmezni 
tuja. Ismeri az anyagi 
jellemzők kísérleti 
hátterét. Az 
összefüggéseket 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Ismeri az oxigén és a 
kén előfordulását, 
előállítását. 

 Az oxigén és a kén 
anyagi és elméleti 
jellemzőit és azok 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani 
az oxigén és a kén 
előfordulásáról, 
előállításáról gyűjtött 
információk alapján. 

        
3.2. oxigénvegyületek: 

oxidok /ionrácsos, 
atomrácsos, molekularácsos; 
bázisanhidridek, 
savanhidridek; hidroxidok, 
oxosavak, sók/ 

 Az oxigénvegyületek anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása; 
Az oxigénvegyületek 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri az 
oxigénvegyületek anyagi 
és elméleti jellemzőit. 
Az elméleti jellemzőket 
értelmezni tuja. Ismeri 
az anyagi jellemzők 
kísérleti hátterét. Az 
összefüggéseket 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Ismeri az 
oxigénvegyületek 
előfordulását, 
előállítását. 

 Az oxigénvegyületek 
elméleti jellemzőit és 
azok összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani 
az oxigénvegyületek 
előfordulásáról, 
előállításáról gyűjtött 
információk alapján 
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3.3. a kén vegyületei: 

szulfidok 
/molekularácsosak, 
atomrácsosak, ionrácsosak/ 
fontosabb oxigéntartalmú 
vegyületei /kén-dioxid, kén-
trioxid/; 
Molekula; fizikai 
tulajdonságo; kémiai 
tulajdonságok; előállítás; 
felhasználás; élettani 
hatások 

 A kénvegyületek anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása; 
A kénvegyületek 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a kénvegyületek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit. Az elméleti 
jellemzőket értelmezni 
tudja. Ismeri az anyagi 
jellemzők kísérleti 
hátterét. Az 
összefüggéseket 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Ismeri a kénvegyületek 
előfordulását, 
előállítását. 

 A kénvegyületek 
elméleti jellemzőit és 
azok összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani a 
kénvegyületek 
előfordulásáról, 
előállításáról gyűjtött 
információk alapján 

        
4. a nitrogéncsoport elemei és 

vegyületei: 
a nitrogéncsoport elemei; a 
nitrogén és a foszfor: a 
nitrogénvegyületek; a 
foszforvegyületek 

 a nitrogéncsoport elemei és 
vegyületei /anyagi és elméleti/ 
jellemzőinek megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása; 
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

    

        
4.1. a nitrogéncsoport elemei: 

vegyértékelektronok; 
halmazszerkezet; oxidációs 
szám 

 A nitrogéncsoport elemei 
jellemzőinek megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása; 
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a nitrogéncsoport 
anyagi és elméleti 
jellemzőit. Az elméleti 
jellemzőket értelmezni 
tudja. Ismeri az anyagi 
jellemzők kísérleti 
hátterét. Az 
összefüggéseket 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
 

 A nitrogéncsoport 
elemeinek anyagi és 
elméleti jellemzőit és 
azok összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja.  

        
4.2.  A nitrogén és a foszfor 

Szerkezet; fizikai-, kémiai 
tulajdonságok, reakció 
oxigénnel; élettani hatás; 
előfordulás; előállítás; 
felhasználás 

 A nitrogén és a foszfor anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása;  
A nitrogén és a foszfor 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével;  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a nitrogén és a 
foszfor anyagi és 
elméleti jellemzőit. Az 
elméleti jellemzőket 
értelmezni tudja. Ismeri 
az anyagi jellemzők 
kísérleti hátterét. Az 
összefüggéseket 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Ismeri a nitrogén és a 
foszfor előfordulását, 
előállítását. 

 A nitrogén és a foszfor 
anyagi és elméleti 
jellemzőit és azok 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani 
az előfordulásról, 
előállításról gyűjtött 
információk alapján. 
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4.3. a nitrogénvegyületek: 

nitridek /sószerű kovalens / 
oxigéntartalmúak / oxidok, 
oxisavak és sóik / 
ammónia:  
molekula; fizikai, kémiai 
tulajdonságok; előfordulás; 
előállítás; felhasználás; sói; 
élettani hatások; 
oxigéntartalmúak: 
/dinitrogén-oxid, nitrogén-
monoxid, dinitrogén- 
trioxid; nitrogén-dioxid, 
dinitrogén-tetroxid, 
dinitrogén-pentoxid/ 
molekula; oldhatóság 
vízben; fizikai, kémiai 
tulajdonságok; élettani 
hatások;  
oxisavak: /salétromossav, 
salétromsav/ molekula; a 
nitrogén oxidációs száma; 
oldhatóság vízben; 
stabilitása; fizikai, kémiai 
tulajdonságai, élettani 
hatások: nitritek, nitrátok 

 A nitrogénvegyületek anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása;  
A nitrogénvegyületek 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével;  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a 
nitrogénvegyületek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit. Az elméleti 
jellemzőket értelmezni 
tudja. Ismeri az anyagi 
jellemzők kísérleti 
hátterét. Az 
összefüggéseket 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Ismeri a 
nitrogénvegyület 
előfordulását, 
előállítását. 

 A nitrogénvegyületek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit és azok 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani a 
nitrogénvegyületek 
előfordulásáról, 
előállításáról gyűjtött 
információk alapján 

        
4.4. a foszforvegyületek: 

/foszfatidok, 
oxigéntartalmúak/ 
oxigéntartalmúak: /foszfor-
pentaoxid, foszforsav, 
foszfátok, hidrogén-
foszfátok/; fizikai, kémiai 
tulajdonságok, élettani 
hatások 

 A foszforvegyületek anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása;  
A foszforvegyületek 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével;  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a 
foszforvegyületek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit. Az elméleti 
jellemzőket értelmezni 
tudja. Ismeri az anyagi 
jellemzők kísérleti 
hátterét. Az 
összefüggéseket 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Ismeri a foszforvegyület 
előfordulását, 
előállítását. 

 A foszforvegyületek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit és azok 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani a 
foszforvegyületek 
előfordulásáról, 
előállításáról gyűjtött 
információk alapján 

        
5. a széncsoport elemei és 

vegyületei: 
a szén és a szilícium; a szén 
vegyületei; a szilícium 
vegyületei 

 A széncsoport elemei és 
vegyületei /anyagi és elméleti/ 
jellemzőinek megismerése: 
 Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása;  
A szén és a szilícium 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével;  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 
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5.1. a szén és a szilícium: 

/gyémánt, grafit, szilícium/ 
vegyértékelektronok; 
halmazszerkezet, fizikai, 
kémiai tulajdonságok; 
előfordulás, előállítás, 
felhasználás 

 A szén és a szilícium anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása;  
A szén és a szilícium 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével;  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a szén és 
szilícium anyagi és 
elméleti jellemzőit. Az 
elméleti jellemzőket 
értelmezni tudja. Ismeri 
az anyagi jellemzők 
kísérleti hátterét. Az 
összefüggéseket 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Ismeri a szén és 
szilícium előfordulását, 
előállítását. 

 A szén és szilícium 
anyagi és elméleti 
jellemzőit és azok 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani a 
szén és a szilícium 
előfordulásáról, 
előállításáról gyűjtött 
információk alapján 

        
5.2. a szén vegyületei; 

/karbamidok, 
halogéntartalmúak, 
oxigéntartalmúak/ 
oxigéntartalmúak; 
/szén-monoxid, szén-dioxid/ 
molekula; fizikai, kémiai 
tulajdonságok, előfordulás, 
előállítás, felhasználás, 
élettani hatás,  
a szénsav sói /karbonátok, 
hidrogénkarbonátok, 
ásványok/ 

 A szénvegyületek anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása;  
A szénvegyületek 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével;  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a szénvegyületek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit. Az elméleti 
jellemzőket értelmezni 
tudja. Ismeri az anyagi 
jellemzők kísérleti 
hátterét. Az 
összefüggéseket 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Ismeri a szénvegyületek 
előfordulását, 
előállítását. 

 A szénvegyületek anyagi 
és elméleti jellemzőit és 
azok összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani a 
szén és a szilícium 
előfordulásáról, 
előállításáról gyűjtött 
információk alapján 

        
5.3. a szilícium vegyületei 

/szilícidek, 
oxigéntartalmúak/ 
axigéntartalmúak /szilícium-
dioxid; oxosavak; 
szilikátok; üveg; szilikon/ 
szilícium-dioxid; atomrács; 
polimorf módosulat; kvarc; 
kvarcüveg: ellenálló 
képessége, feltárás, 
felhasználás 

 A szilíciumvegyületek anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása;  
A szilíciumvegyületek 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével;  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia ismereteinek alkalmazása 

 Ismeri a 
szilíciumvegyületek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit. Az elméleti 
jellemzőket értelmezni 
tudja. Ismeri az anyagi 
jellemzők kísérleti 
hátterét. Az 
összefüggéseket 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Ismeri a 
szilíciumvegyületek 
előfordulását, 
előállítását. 

 A szilíciumvegyületek 
anyagi és elméleti 
jellemzőit és azok 
összefüggéseit 
indokolni, bizonyítani 
képes. Az általános 
kémia ismereteit 
alkalmazni tudja. 
Kiselőadást tud tartani a  
szilíciumvegyületek 
előfordulásáról, 
előállításáról gyűjtött 
információk alapján 
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6. szervetlen kémia a 

környezetünkben: a 
természetes vizek 
keménysége, műtrágyák, a 
fényképzés, kémia a 
háztartásban, építőanyagok 

 A szervetlenkémiai termékek 
alkalmazásának megismerése a 
gyakorlatban kémiai 
terepgyakorlattal, a természetes 
vizek, a műtrágyázott földek, a 
fényképezés és a háztartási 
anyagok, valamint az 
építőanyagok vizsgálatával; 
információgyűjtés a szervetlen 
kémiai anyagok környezetre 
gyakorolt hatásairól 
szövegfeldolgozással és 
terepgyakorlattal 

    

        
6.1. A természetes vizek 

kéménysége: 
Tengervíz, édesvíz, 
keményvíz; a vízkeménység 
típusai, /változó, állandó/, a 
vízkeménység mértéke 

 A természetes vizek anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; terep 
és laboratóriumi gyakorlatokkal; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása;  
A természetes vizek 
előfordulásának, előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével;  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia és szervetlen kémia 
ismereteinek alkalmazása, a 
természetes vizek kémiai 
szennyezésének megismerése 
terep és laboratóriumi 
gyakorlattal, 
információgyűjtéssel, 
szakirodalmak használatával. 

 Jellemezni tudja a 
természetes vizeket. 
Ismeri az anyagi 
jellemzők 
terepgyakorlati hátterét. 
Ismeri a természetes 
vizek előfordulását, 
felhasználását. Tudja a 
vízszennyezések kémiai 
okait. 

 Értelmezni tudja az 
elméleti és az anyagi 
jellemzők 
összefüggéseit. Tudja a 
vízszennyezések kémiai 
okait. Ismereteit 
értelmezni tudja, az 
általános és a szervetlen 
kémia ismereteivel. A 
témával kapcsolatban 
felvetett problémákra 
megoldási lehetőségeket 
tud felvázolni. 

        
6.2. Műtrágyák: 

A műtrágya; a műtrágyázás 
környezetvédelmi 
vonatkozásai; gyakoribb 
műtrágyák /nitrogén-; 
foszfor; kálium-/ 
 

 A műtrágyák anyagi és elméleti 
jellemzőinek megismerése: 
Az anyagi jellemzők 
megismerése kísérletekkel; terep 
és laboratóriumi gyakorlatokkal; 
Az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
A fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása;  
A műtrágyák előállításának, 
felhasználásának megismerése 
információgyűjtéssel, 
kiselőadások készítésével;  
Az anyagszerkezet és az általános 
kémia és szervetlen kémia 
ismereteinek alkalmazásával a 
műtrágyák környezeti hatásainak 
megismerése terep és 
laboratóriumi gyakorlattal, 
információgyűjtéssel,  

 Jellemezni tudja a 
műtrágyákat. Ismeri az 
anyagi jellemzők 
terepgyakorlati hátterét. 
Ismeri a műtrágyák 
előállítását, 
felhasználását, továbbá a 
felelőtlen műtrágyázás 
várható 
következményeit.  

 Értelmezni tudja az 
elméleti és az anyagi 
jellemzők 
összefüggéseit. Tisztába 
van a felelőtlen 
műtrágyázás várható 
következményeivel. 
Ismereteit értelmezni 
tudja, az általános és a 
szervetlen kémia 
ismereteivel. A témával 
kapcsolatban felvetett 
problémákra megoldási 
lehetőségeket tud 
felvázolni. 

        
6.3. a fényképezés: 

a negatív-, pozitív- és színes 
képek készítése 

 a fényképezés gyakorlati és 
elméleti megismerése, 
értelmezése a kémiai ismeretek 
alkalmazásával 

 képes értelmezni a 
fényképezés elméleti és 
gyakorlati alapjait 

 értelmezni és bizonyítani 
képes a fényképezés 
elméleti és gyakorlati 
alapjait 
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6.4. kémia a háztartásban: / 

nátrium-klorid; jódozott só; 
gyógyvizek; gyógyszerek; 
sütőpor, timsó/ 

 A háztartásban alkalmazott 
kémiai termékek anyagi és 
elméleti jellemzőinek 
megismerése: 
az anyagi jellemzők megismerése 
kísérletekkel;  
az elméleti jellemzők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel; 
a fogalmak értelmezése, az 
összefüggések indoklása, 
bizonyítása;  
a háztartási anyagok 
környezetihatásának megismerése 
terep- és laboratóriumi 
gyakorlattal, 
információgyűjtéssel. 
Hulladékmentes laboratóriumi 
eljárással  

 Jellemezni tudja a 
háztartásban használatos 
kémiai termékeket. Az 
anyagi jellemzők a 
használati utasítás 
elemzésével értelmezni 
képes. 

 Tisztában van a 
felelőtlen háztartási 
anyaghasználat várható 
következményeivel. Az 
ismereteit értelmezni 
tudja az általános kémia 
ismereteivel. a témával 
kapcsolatban felvetett 
problémákra megoldási 
lehetőségeket tud 
felvázolni. 

        
6.5. építőanyagok: 

/mészkő; márvány; égetett 
és oltott mész; homok; gipsz / 

 Az építőanyagok előállításának és 
felhasználásának megismerése, 
információ gyűjtéssel, 
építkezések látogatásával 

 Értelmezni tudja az 
építőanyagok 
felhasználásának 
elméleti és gyakorlati 
hátterét. 

 Értelmezni és 
bizonyítani tudja az 
építőanyagok 
felhasználásának 
elméleti és gyakorlati 
hátterét. 

        
IV. LABORATÓRIUMI 

GYAKORLATOK II. 
 LABORATÓRIUMI 

GYAKORLATOK VÉGZÉSE II. 
    

        
1. A fémek vizsgálata, a fémek 

lángfestése; a fémek 
korróziója; az s-mező, a  
p-mező, d-mező fémei 

 A fémek vizsgálata: a fémek 
általános anyagi jellemzőinek 
megismerése lángfestéssel, a 
korrózió kísérlettel történő 
tanulmányozásával; s-, p-, d-
mező fémeinek kísérleti 
vizsgálata; a vizsgálatok és 
kísérletek  folyamatainak és a 
tapasztalatainak rögzítése 
jegyzőkönyvekben; a rögzítettek 
értelmezése a szervetlen kémi 
ismereteinek alkalmazásával. 

    

        
1.1. a fémek lángfestése  az alkáli és földalkáli fémek 

lángfestése leírás alapján; a 
kísérlet folyamatának és a 
tapasztalatainak rögzítése 
jegyzőkönyvekben; a rögzítettek 
értelmezése a szervetlen kémia 
ismereteinek alkalmazásával 

 El tudja végezni a fémek 
lángfestését leírás 
alapján. A 
munkafolyamatot és 
tapasztalatait a 
jegyzőkönyvben tudja 
rögzíteni. Tapasztalatait 
értelmezni tudja az 
általános-, és a 
szervetlen kémia 
ismereteinek 
alkalmazásával 

 El tudja végezni a fémek 
lángfestését leírás 
nélkül. Értelmezni, 
indokolni és bizonyítani 
tudja tapasztalatait az 
általános-, és a 
szervetlen kémia 
ismereteinek 
alkalmazásával 

        
1.2. a fémek korróziója  a vas korróziójának vizsgálata: 

cinkkel és ónnal történő 
érintkezés esetén; a kísérlet 
végzése leírás alapján; a 
tapasztalatok rögzítése és 
értelmezése a szervetlen kémia 
ismereteinek alkalmazásával 

 El tudja végezni a vas 
korróziójának vizsgálatát 
leírás alapján. A 
munkafolyamatot és 
tapasztalatait a 
jegyzőkönyvben tudja 
rögzíteni. Tapasztalatait 
értelmezni tudja az 
általános-, és a 
szervetlen kémia 
ismereteinek 
alkalmazásával 

 El tudja végezni a vas 
korróziójának vizsgálatát  
leírás nélkül. Értelmezni, 
indokolni és bizonyítani 
tudja tapasztalatait az 
általános-, és a 
szervetlen kémia 
ismereteinek 
alkalmazásával 
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1.3. az s-mező fémei; 

az alkáli és alkáliföldfémek 
hatása vízre, savakra, 
lúgokra; 
égetése levegőn 

 az alkáli és alkáliföldfémek 
kémiai tulajdonságainak 
vizsgálata:/ vízzel, savakkal és 
égetéssel / kísérletekkel, a kísérlet 
folyamatainak és tapasztalatainak 
rögzítése jegyzőkönyvekben; a 
rögzítettek értelmezése a 
szervetlen kémia ismereteinek 
alkalmazásával 

 El tudja végezni az  
s-mező fémeinek 
vizsgálatát leírás alapján. 
A munkafolyamatot és 
tapasztalatait a 
jegyzőkönyvben tudja 
rögzíteni. Tapasztalatait 
értelmezni tudja az 
általános-, és a 
szervetlen kémia 
ismereteinek 
alkalmazásával 

 El tudja végezni az  
s-mező fémeinek 
vizsgálatát  leírás nélkül. 
Értelmezni, indokolni és 
bizonyítani tudja 
tapasztalatait az 
általános-, és a 
szervetlen kémia 
ismereteinek 
alkalmazásával 

        
1.4. a p-mező fémei; az 

alumínium, ón és ólom 
hatása vízre, savakra,  
lúgokra; 
-termitreakció 

 az alumínium, ón és ólom kémiai 
tulajdonságainak vizsgálata:/ 
vízzel, savakkal és 
termitreacióval / kísérletekkel; a 
kísérlet folyamatainak és 
tapasztalatainak rögzítése 
jegyzőkönyvekben; a rögzítettek 
értelmezése a szervetlen kémia 
ismereteinek alkalmazásával 

 El tudja végezni a  
p-mező fémeinek 
vizsgálatát leírás alapján. 
A munkafolyamatot és 
tapasztalatait a 
jegyzőkönyvben tudja 
rögzíteni. Tapasztalatait 
értelmezni tudja az 
általános-, és a 
szervetlen kémia 
ismereteinek 
alkalmazásával 

 El tudja végezni a  
p-mező fémeinek 
vizsgálatát  leírás nélkül. 
Értelmezni, indokolni és 
bizonyítani tudja 
tapasztalatait az 
általános-, és a 
szervetlen kémia 
ismereteinek 
alkalmazásával 

        
1.5. a d-mező fémei:  

vas, réz, cink hatása vízre, 
savakra, lúgokra, tömény 
oxidálósavakra 
-a vas passziválása 
-a réz ( II)- oxid redukálása 
szénnel 
-a cink égése 

 a vas, a réz és a cink kémiai 
tulajdonságainak vizsgálata: 
/vízzel savakkal, lúgokkal, 
tömény oxidáló savakkal, 
égetéssel / kísérletekkel; a 
kísérlet folyamatainak és 
tapasztalatainak rögzítése 
jegyzőkönyvekben; a rögzítettek 
értelmezése a szervetlen kémia 
ismereteinek alkalmazásával. 

 El tudja végezni a  
d-mező fémeinek 
vizsgálatát leírás alapján. 
A munkafolyamatot és 
tapasztalatait a 
jegyzőkönyvben tudja 
rögzíteni. Tapasztalatait 
értelmezni tudja az 
általános-, és a 
szervetlen kémia 
ismereteinek 
alkalmazásával 

 El tudja végezni a  
d-mező fémeinek 
vizsgálatát  leírás nélkül. 
Értelmezni, indokolni és 
bizonyítani tudja 
tapasztalatait az 
általános-, és a 
szervetlen kémia 
ismereteinek 
alkalmazásával 

        
2. A hidrogén és a halogén 

elemek 
a hidrogén előállítása 
sósavból cinkkel; a 
hidrogén égetése levegőn és 
klórban; a klór előállítása 
káliun-permanganáttal 
sósavból; 
fémek égetése klórban. 

 A hidrogén és a halogén elemek; 
a hidrogén és a klór előállítása és 
égetése leírások alapján; az 
előállítás folyamatainak és 
tapasztalatainak rögzítése 
jegyzőkönyvekben; a rögzítettek 
értelmezése a szervetlen kémia 
ismereteinek alkalmazásával. 

 El tudja végezni a 
hidrogén és a klór 
előállítását és égetését 
leírásalapján. 

 El tudja végezni a 
hidrogén és a klór 
előállítását és égetését 
leírás nélkül. 

        
3. A hidrogén és a 

halogénelemek vegyületei: 
hidrogén-halogenidek 

 A hidrogén-halogenidek 
előállítása és kémiai 
tulajdonságainak vizsgálata 
leírások alapján; az előállítás 
folyamatainak és 
tapasztalatainak rögzítése 
jegyzőkönyvekben; a rögzítettek 
értelmezése a szervetlen kémia 
ismereteinek alkalmazásával 

 El tudja végezni a 
hidrogén-halogenidek 
előállítását leírásalapján. 

 El tudja végezni a 
hidrogén-halogenidek 
előállítását leírás nélkül. 

        
4. Az oxigéncsoport elemei és 

vegyületei 
az oxigén és a kén, valamint 
vegyületei 

 Az oxigéncsoport elemeinek és 
vegyületeinek megismerése az 
elemek vegyületek előállításával, 
kémiai tulajdonságainak 
vizsgálata kísérletekkel, 
tapasztalatok értelnezése 
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4.1. az oxigén előállítása, 

elemek égetése oxigénben, 
ózon előállítása 
peroxidokból, a kén allotrop 
módosulatai, a kén reakciói 
fémekkel 
vegyületek:  
a víz keletkezése 
hidrogénégetésével,  
hidrogén-peroxid bomlása 
kén-hidrogén előállítása, 
kén-hidrogén reakciói, 
kénsav előállítása 

 az oxigén és a kén, valamint 
vegyületeik anyagi jellemzőinek 
megismerése vizsgálattal, 
előállítással, kémiai kísérletekkel; 
a folyamatok és tapasztalatok 
rögzítése jegyzőkönyvben; a 
rögzítettek értelmezése a 
szervetlen kémia ismereteinek 
alkalmazásával 

 Ismeri az oxigén és a 
kén, valamint 
vegyületeik anyagi 
jellemzőit. Elő tudja 
állítani az oxigént, 
valamint az oxigén és 
kénvegyületeket leírás 
alapján. 
Kísérleti jegyzőkönyvet 
tud készíteni. Rögzített 
tapasztalatait értelmezni 
tud a az általános és a 
szervetlen kémiai 
ismereteinek 
alkalmazásával. 
 

 Elő tud állítani oxigén- 
és kénvegyületeket leírás 
nélkül. Rögzített 
tapasztalatait értelmezni, 
indokolni és bizonyítani 
tudja az általános- és a 
szervetlen kémiai 
ismereteinek 
alkalmazásával. 
 

        
5. A nitrogén csoport elemei és 

vegyületei 
a nitrogén és a foszfor, 
valamint vegyületeik 

 A nitrogén csoport elemeinek és 
vegyületeinek megismerése az 
elemek és vegyületek 
előállításával, kémiai 
tulajdonságainak vizsgálata 
kísérletekkel, a tapasztalatok 
értelmezése  

    

        
5.1. a nitrogén és a foszfor: 

tiszta nitrogén előállítása 
/ammónium-klorid és 
nátrium-nitrit telített 
oldatából/ 
a foszfor módosulatainak 
vizsgálata 
a vegyületek: 
ammónia előállítása 
ammónium-hidroxidból, 
ammónia reakciója 
sósavgázzal 
salétromsav előállítása 
kálium-nitrátból 
a salétromsav hatása 
fémekre 
 

 a nitrogén és a foszfor, valamint 
vegyületeik anyagi jellemzőinek 
megismerése vizsgálattal, 
előállítása, kémiai kísérletekkel; a 
folyamatok és a tapasztalatok 
rögzítése jegyzőkönyvben; a 
rögzítettek értelmezése az 
általános és szervetlen kémiai 
ismeretek alkalmazásával 

 Ismeri a nitrogén és a 
foszfor, valamint 
vegyületeik anyagi 
jellemzőit. Elő tud 
állítani nitrogént és 
nitrogénvegyületeket 
leírása alapján.  
Kísérleti jegyzőkönyvet 
tud készíteni. 
Rögzített tapasztalatait 
értelmezni tudja az 
általános és a szervetlen 
kémiai ismereteinek 
alkalmazásával.  

 Elő tud állítani nitrogént 
és nitrogénvegyületeket 
leírás nélkül. 
Rögzített tapasztalatait 
értelmezni, indokolni és 
bizonyítani tudja az 
általános és a szervetlen 
kémiai ismereteinek 
alkalmazásával 

        
6. A széncsoport elemi és 

vegyületei a szén és oxidjai 
 A széncsoport elemeinek és 

vegyületeinek megismerése, az 
elemek és vegyületek 
előállításával, kémiai 
tulajdonságainak vizsgálata 
kísérletekkel, a tapasztalatok 
értelmezése.   

    

        
6.1. a szén: 

a szén égetése 
a szén-monoxid előállítása 
a szén-dioxid oldása 
nitrium-hidroxidban 

 a szén és vegyületeik anyagi 
jellemzőinek megismerése 
vizsgálattal, előállítással, kémiai 
kísérletekkel; a folyamatok és a 
tapasztalatok rögzítése 
jegyzőkönyvben; a rögzítettek 
értelmezése, az általános és a 
szervetlen kémiai ismeretek 
alkalmazásával 

 Ismeri a szén és 
vegyületeik anyagi 
jellemzőit. Elő tud 
állítani szénvegyületeket 
leírás alapján. 
Kísérleti jegyzőkönyvet 
tud készíteni. 
Rögzített tapasztalatait 
értelmezni tudja az 
általános és a szervetlen 
kémiai ismereteinek 
alkalmazásával.  

 Elő tud állítani 
szénvegyületeket leírás 
nélkül.  
Rögzített tapasztalatait 
értelmezni, indokolni és 
bizonyítani tudja az 
általános és a szervetlen 
kémiai ismereteinek 
alkalmazásával 
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V. SZERVETLEN KÉMIAI 

TECHNOLÓGIA 
 A SZERVETLEN KÉMIAI 

TECHNOLÓGIA 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. A víz felhasználása: 

A tengervíz sótalanítása; 
a felhasználás minőségi 
követelményei; víztisztítás 
/ivóvíz, kazánvíz, szennyvíz / 

 A felhasználási technológiáinak 
elemei és gyakorlati 
megismerése; értelmezése, 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel, 
technológiai ábrák és leírások 
elemzésével, vízművek 
látogatásával.  

 Ismeri a víz 
felhasználásának főbb 
területeit.  

 Kiselőadás keretében 
ismertetni tudja a víz 
felhasználási 
technológiákat 

        
2. A kén-dioxid előállítása: 

kénből; piritből; gipszből 
a kénsavgyártás: nitróz 
eljárások; katalitikus 
eljárások 

 A kén-dioxid előállítási 
technológiáink elemei és 
gyakorlati megismerése; 
értelmezése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel, 
technológiai ábrák és leírások 
elemzésével, vegyipari gyár és 
környékének látogatásával;  
A technológiai megismerés 
értelmezése, /indoklás-bizonyítás/ 
Az általános és a szervetlen 
kémiai ismeretek alkalmazásával. 

 Ismeri a kénsavgyártás 
folyamatát. 

 Kiselőadás keretében 
ismertetni tudja a 
kénsavgyártás 
folyamatát. 

        
3. Ammónia gyártás: 

ammónia szintézis, 
szintézisgáz gyártása. 
A salétromsav gyártása:  
az ammónia oxidálása; 
salétromsav gyártása; 
tömény salétromsav 

 Az ammónia és salétromsav 
előállítási technológiáinak 
elméleti és gyakorlati 
megismerése; 
értelmezése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel, 
technológiai ábrák és leírások 
elemzésével, vegyipari gyár és 
környékének látogatásával;  
A technológiai megismerés 
értelmezése, /indoklás-bizonyítás/ 
Az általános és a szervetlen 
kémiai ismeretek alkalmazásával 

 Ismeri az 
ammóniagyártás 
folyamatát. 

 Kiselőadás keretében 
ismertetni tudja a 
ammóniagyártás 
folyamatát 

        
4.  Vasgyártás: 

a nyers vas alapanyagai 
a vasércek redukálása; 
az acélgyártás 
Alumínium gyártás: 
timföldgyártás 
alumínium gyártás 

 A vas és alumínium gyártás  
technológiáinak elméleti és 
gyakorlati megismerése; 
értelmezése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel, 
technológiai ábrák és leírások 
elemzésével, vegyipari gyár és 
környékének látogatásával;  
A technológiai megismerés 
értelmezése, /indoklás-bizonyítás/ 
Az általános és a szervetlen 
kémiai ismeretek alkalmazásával 

 Ismeri a vas és az 
alumínium gyártás 
folyamatát. 

 Kiselőadás keretében 
ismertetni tudja a vas és 
az alumíniumgyártás 
folyamatát 

        
5.  Műtrágyagyártás: 

Nitrogén-; kálium-; foszfor-; 
kettős műtrágyák gyártása 

 A műtrágyagyártás  
technológiáinak elméleti és 
gyakorlati megismerése; 
értelmezése 
szövegfeldolgozással, 
információgyűjtéssel, 
technológiai ábrák és leírások 
elemzésével, vegyipari gyár és 
környékének látogatásával;  
A technológiai megismerés 
értelmezése, /indoklás-bizonyítás/ 
Az általános és a szervetlen 
kémiai ismeretek alkalmazásával 

 Ismeri a 
műtrágyagyártás 
folyamatát. 

 Kiselőadás keretében 
ismertetni tudja a 
műtrágyagyártás 
folyamatát 
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Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 
a) Ismeri a fémek és vegyületeik általános anyagi és elméleti jellemzőit, továbbá az anyagi jellemzők kísérleti 

hátterét. Értelmezni tudja az elméleti jellemzőket. 
b) Ismeri a fémek korrózójának anyagi és elméleti jellemzőit. Az elméleti jellemzőket értelmezni tudja. 
c) Ismeri az s-mező, p-mezőt, d-mezőt fémeinek anyagi és elméleti jellemzőit. Az elméleti jellemzőket 

értelmezni tudja. Ismeri az anyagi jellemzők kísérleti hátterét.  
d) Ismeri a hidrogén, a halogén elemeket és vegyületeiket. 
e) Ismeri az oxigéncsoport, kén, a nitrogéncsoport, a foszforvegyületek, a széncsoport, a szilícium vegyületek 

anyagi és elemei jellemzőit. 
f) Terepgyakorlatok keretében megismeri a szervetlenkémiai termékek alkalmazását, ezekről önállóan képes 

információkat gyűjteni.  
g) Laboratóriumi gyakorlat keretében képes a fémek vizsgáltára, a fémek általános anyagi jellemzőinek 

megismerésére.  
h) Képes a víz felhasználási technológiájának gyakorlati megismerésére szövegfeldolgozással, 

információgyűjtéssel, ábrák és leírások elemzésével. 

 

Tárgyi feltételek 

 Termek:  
 tanterem (előadóterem) 
 szaktanterem vagy laboratórium (szerves és szervetlen) 
 vegyszerszekrény 
 előkészítő 

 Vegyszerek: egyéni beszerzés 
 Kísérleti eszközök: egyéni beszerzés 
 Modellek: 
 Pálcika: egységcsomag / 4 fő 
 Kallotte: egységcsomag / 4 fő 

 Szemléltetők: 
 írásvetítő fóliakészlet 9–11. osztály 
 periódusos rendszer 
 az atomok periodikus tulajdonságai 
 az atomok elektronegativitása 
 a fémek aktivitási sora 
 az atomok és ionok összetétele, felépítése 
 a molekulák összetétele és felépítése 
 a kémiai változások típusai 
 az anyagmennyiség és a részecskeszám összefüggése, az Avogadro-szám nagyságrendje 
 a nemfémes elemek előfordulása és előállítása 
 a fémes elemek előfordulása és előállítása 
 a szerves vegyületek tulajdonságai, szerkezete, előfordulása 
 a szerves vegyipar technológiai ábrái 
 a szervetlen vegyipar technológiai ábrái 
 a műanyagok monomerjeinek szerkezete 
 biotechnológiai eljárások 
 a szervetlen háztartási vegyszerek használata 
 az elemek körforgása a természetben 
 a kémiai anyagok hatása a környezetre 
 a drogoknak a szervezetre és a személyiségre gyakorolt hatása 
 az egészségvédő és károsító anyagok 
 a háztartási szerves anyagok, vegyszerek felhasználása és a veszélyes hulladékok tárolása 
 rádióaktivitás 
 a választott tankönyv ismeretanyagának bemutatását szolgáló eszköz 
 a választott tankönyv ismeretanyagának gyakorlását szolgáló eszköz 
 a választott tankönyv ismeretanyagának ellenőrzését, értékelését szolgáló eszköz 
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 Balesetvédelem: 
 saválló köpeny 
 gumikesztyű 
 saválló csizma 
 álarc vagy védőszemüveg 
 tűzoltó zuhany 
 poroltó, homokoltó 
 mosogatók 
 az elhasznált vegyszerek szelektív (szerves, szervetlen) vegyszergyűjtő edényei 
 elsősegély doboz a kémiai balesetekhez 
 méregszekrény (szerves, szervetlen) 
 zárható vegyszerszekrény (szerves, szervetlen 

 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Boksay Zoltán–Török Ferenc–Pintér Imréné–Balázs Lórántné: Kémia I. a gimnázium I. 
osztály számára 

NT-13107 

 Kapcsolódó segédkönyvek:   NT-13107/M, NT-13129/1, NT-81316, NT-13107/K  
 Pfeiffer Ádám: Kémia II. NT-13240 
 Kapcsolódó segédkönyvek:   NT-81316, NT-13129/1, NT-13107/K  
 Z. Orbán Erzsébet (szerkesztő): Összefoglaló feladatgyűjtemény kémiából NT-81316 
 Irlanda Dezső–Orosz Ernőné: Kémiai kísérletgyűjtemény a gimnázium I–III. osztálya 

számára 
NT-13107/K 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szövegfeldolgozás (adatkeresés, 
lényegkiemelés, vázlatkészítés, 
fogalomábra, táblázat készítése, 
érettségi tétel kidolgozása) 

 Periódusos rendszer használata 
(atomszerkezet-, kémiai 
tulajdonságok megállapítása, 
kémiai számítások végzése) 

 Modellezés (pálcika-, diagramm-, 
elektronképlet-, Kalotte-modell, 
technolgóiai folyamatok 
ábrázolása) 

 Kísérletezés (mérés, vizsgálat, 
reproduktív kísérlet, 
problémamegoldó kísérlet) 

 Számolás (anyagmennyiség, 
tömegszázalék, sztöchiometria) 

 Médiák műsorainak 
meghallgatása, megtekintése és a 
videofilmek, CD-k megtekintése 
(a sugárzott és a multimédiás 
ismeretterjesztő filmek 
megtekintése, adott szempontok 
szerinti feldolgozása) 

 Szövegalkotás (reproduktív, 
félreproduktív, produktív) 

 Írásbeli felelés (a szövegértés 
ellenőrzése a munkafüzet és a 
tankönyv feladatainak 
megoldásával) 

 Írásbeli felelés (az atomszerkezet-
, a kémiai tulajdonság 
megállapításának és a kémiai 
számítások megoldásának 
ellenőrzése) 

 Felelés szóban (a modellek, 
technológiai ábrák 
értelmezésének és bemutatásának 
ellenőrzése) 

 Felelés gyakorlatban (a mérés, a 
vizsgálat, a kísérlet elvégzése, 
bemutatása) 

 Írásbeli felelés (kémiai számítási 
feladatok megoldása) 

 Felelés szóban és írásban (a 
meghatározások, szabályok szó 
szerinti ellenőrzése; a tanultak 
jegyzet alapján történő 
elmondása;  

 Érettségi tétel elmondása; a 
kutatói munka eredményének 
kiselőadás formájában történő 
bemutatása) 

 Tanulói értékelés (önértékelés, 
diáktárs értékelése) 

 Tanári értékelés (formatív: a 
teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó, 
szummatív: témazáró, félévzáró 
és tanévzáró dolgozat 
diagnosztikus mérés: zárt és 
nyíltvégű tesztek) 

 Zsűri értékelése (házi és iskolán 
kívüli versenyek) 

 Érettségi (írásbeli és szóbeli) 
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A Földünk és környezetünk műveltségi terület részletes tanterveit Zsolnai József irányításával és koncepciója 
alapján dolgozta ki egy kutató-fejlesztő csoport. A tantervek mintegy másfél évtizedes tanterv- és 
taneszközfejlesztési praxis, kutatási és kísérleti eredmény, gyakorlati kipróbálási tapasztalat felhasználása révén 
nyerték el végleges formájukat. A Földünk- környezetünk műveltségterületre készült részletes tanterv a követ-
kező: 
 
Földrajz: a gimnázium 9–10. évfolyama számára  
 
 
 
A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 
  

Évfolyam 9. 10. 

Óraszám 1,5 1 

 
 
 

 Az egyes tantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi tantervi ismertetők 
tartalmazzák. 
 
E részletes tantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi tantervhez pedagógiai 
segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök tartoznak. A tantárgyi 
tanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. (A programcsomaggá fejlesztés 
folyamatban van.) A segédletek az alábbiak: 
 

   tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
   feladatgyűjtemény, 
   időterv, 
   mérőlap és értékelési útmutató. 
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9–10. évfolyam 
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A Földrajz tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 9–10. évfo-
lyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, vá-
laszthatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Földrajz tanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 1,5 1 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Földrajz tanterve a NAT Földünk és környezetünk műveltségi területére terjed ki. A tanterv a Föl-
dünk és Környezetünk műveltségi terület követelményeinek, valamint a Kerettanterv Földrajz tantárgyleírásá-
ban közölt továbbhaladási feltételeknek felel meg. 
A Földrajz tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Környezeti nevelés és 
az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra követelményeinek teljesítését teszi lehetővé. Ezen kívül 
segíti a Hon és népismeret, továbbá az Információs és kommunikációs kultúra, a Felkészülés a felnőtt lét 
szerepeire követelményeinek teljesítését. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Földrajz tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, teljesít-
ményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő szük-
ségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi ré-
szek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevé-
kenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez teljesítmény-
követelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulássegítés 
révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszerve-
zésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Földrajz tantervet a tanulásra nyitott, földrajz (és bármely) szakos középiskolai tanári diplomával rendelkező 
pedagógus eredményesen taníthatja. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben sze-
replő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. A földrajz szaktanterem megléte viszont nem 
hátrány. Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges eszközöket. 
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A Földrajz tanulásának céljai, fejlesztési feladatok a 9–10. évfolyamon 

Általános fejlesztési feladatok 
 
A 9–10. évfolyamra kiterjedő képzési szakaszban elsőrendű általános fejlesztési feladat, hogy a tanulók a koráb-
bi évfolyamokon megszerzett tudásuk alapján képesek legyenek szintetizáló, rendszerező gondolkodásra, a ter-
mészet és a társadalom környezetei jelenségeit, folyamatait összefüggéseiben legyenek képesek átlátni. Megfele-
lően mérlegeljék a szubjektív véleményalkotást, a döntéseket és cselekvéseket befolyásoló tényezőket. A tanuló 
tudja értékelni a társadalom szerepét és felelősségét a környezeti értékek megóvásában, legyen tisztában az em-
beri faj egyenrangúsága hangsúlyozásának fontosságával, továbbá a globalizációs és uniformizáció veszélyeivel. 
Erősödjön a tanulókban a földrajzi tudásuk gyarapítása iránti igény és a tárgyhoz kapcsolódó alapkészségek 
mellett a földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való eligazodási képességük is fejlődjön.  

Ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás 
 
Tudjanak a tanulók pontos megfigyeléseket végezni, önállóan vizsgálódni a föld- és környezettudományok meg-
felelő szempontjai szerint. Vizsgálataik, megfigyeléseik alapján legyenek képesek véleményt alkotni a vizsgálat, 
megfigyelés tárgyáról. Tudjanak eligazodni és tájékozódni a különböző információs anyagokban (természettu-
dományi lexikonokban, enciklopédiákban, tudományos és szakkönyvekben, folyóiratokban, statisztikai kiad-
ványokban, albumokban, atlaszokban, televíziós és videofilmekben, a világhálón és számítógépes adathordozón 
található anyagokon stb.) és ezek gyűjteményeiben (könyvtárakban, múzeumokban). Legyenek képesek megfi-
gyeléseiket, ismereteiket szabatosan, pontos szakkifejezéseket használva szóban és írásban megfogalmazni, 
térkép- és egyéb vázlatrajzzal illusztrálni, elemezni és értékelni. Tudják a környezetükben lejátszódó eseménye-
ket, jelenségeket bemutatni, reálisan értékelni és indokolni. Lássák be, hogy a tények bemutatásakor néha szub-
jektív elemek is érvényesülnek az érdekek ütközése következtében. Ezért legyenek képesek mérlegelni a legfon-
tosabb információforrásból szerzett információkat, és tudjon azokból reális következtetéseket levonni. 

Tájékozódás, tájékozottság a környezet anyagairól 
 
Ismerjék fel a tanulók a leggyakoribb ásványokat, kőzeteket, nyersanyagokat, energiahordozókat, talajokat, 
valamint a víz és a levegő anyagait a jellemző tulajdonságaik alapján. Legyen áttekintésük az ember gazdasági 
tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi és gazdasági környezet tényezőiről, továbbá a környezetet 
károsító szennyező anyagokról és azok forrásairól. Tudják, hogyan csökkenthető vagy szüntethető meg a károsí-
tó hatásuk. 
 

Tájékozódás, tájékozottság a földrajzi térben 
 
Biztonsággal tudják használni a tanulók a domborzati és a tematikus földrajzi térképeket. Értsék a térkép és a 
valóság kapcsolatát, az ábrázolás korlátait. Legyenek helyes képzeteik a környezet elemeinek méreteiről, a 
számszerűen kifejezhető adatok nagyságrendjéről. Ismerjék a földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetet-
len topográfiai fogalmakat. Legyenek tisztában a Világegyetem felépítésével és nagyságrendjeivel. Tudják ér-
telmezni a keresztszelvényeket, légi és műholdfelvételeket.  
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Tájékozódás, tájékozottság az időben 
 
Ismerjék a tanulók a zónaidő használatának elméleti alapjait és a mindennapi életben betöltött szerepét. Tanulja-
nak meg – a meglévő matematikai és csillagászati ismereteikre támaszkodva – helyi időszámítással kapcsolatos 
problémákat megoldani. Legyenek tisztában a vizsgált terület, régió legfontosabb társadalmi és gazdasági fo-
lyamatainak és változásainak időbeli elhelyezésével. Biztonsággal igazodjanak el a földtörténeti korokban, érzé-
keljék a földtörténet és a társadalomtörténet időintervallumában meglévő különbségeket.   
 
Tájékozódás, tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban 
 
Tudják érzékelni és értékelni a tanulók a környezetben lezajló változásokat mint természeti és társadalmi folya-
matok hatásainak eredményeit. Ismerjék a megújuló és a meg nem újuló energiahordozókat, ezzel összefüggés-
ben lássák az energiatermelő és – fogyasztó folyamatok rövid- és hosszútávú következményeit a természeti és a 
társadalmi környezetben. Tudják értelmezni az egyes tájak, országok, kontinensek természeti és társadalmi jel-
lemzőinek összefüggéseit és kölcsönhatásait. Értsék, hogy a természeti környezet hogyan hatott a történelmi 
események kimenetelére, hogyan befolyásolja az egyes országok társadalmi-gazdasági életét. Ismerjék a gazda-
sági élet jelenségeinek összefüggéseit, kölcsönhatásait. Értsék, hogy a társadalmi-gazdasági élet eseményei ho-
gyan hatnak az egyes országok fejlődésére. Ismerjék meg az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító 
folyamatokat, azok megelőzésének és megszüntetésének lehetőségeit. Értsék meg, hogy a népek természeti és 
gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszem-
léletüket. Tudják, hogy az emberek sok tekintetben különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki 
egyenrangú. 
 
Tájékozódás, tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben 
 
Alakuljon ki a tanulókban a hazai tájhoz, a természeti és a társadalmi értékeinkhez való kötődés. Ismerjék meg a 
természeti tényezőknek a Kárpát-medence népei elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben, gazdasági 
életében megnyilvánuló hatásait és földrajzi összefüggéseit. A Kárpát-medence, azon belül Magyarország föld-
jének megismerése, a hazai tájakra jellemző természeti, társadalmi, gazdasági értékek feldolgozása, rögzítése, a 
hazához való kötődés megerősítése. A magyar társadalom és gazdaság nemzetközi kapcsolatrendszerének meg-
ismerése. A tanulók érdeklődésének felkeltése a magyar utazók, tudósok, szakemberek a Föld felfedezésében és 
megismerésében játszott szerepéről. A tanulók legyenek képesek tájékozódni Magyarország védett természeti, 
kulturális és gazdaságtörténeti értékei felöl, ismerjék fel a globális és regionális környezeti problémák hazai 
vonatkozásait.  
 
Tájékozódás, tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben 
 
Ismerjék fel a kontinensek, tájak, országok regionális sajátosságait, különbségeit, rendszerét. Az egyes kontinen-
sek példáján keresztül legyenek képesek a földrajzi övezetesség megnyilvánulásait felismerni, e mellett térben és 
időben is érzékeljék a természeti környezet és a gazdaság összefüggéseit. Értsék meg, hogy a természet egységes 
egész, a Föld egységes rendszer, melyben az ember természeti és társadalmi lényként él. Lássák be, hogy a földi 
rendszer működését károsan befolyásoló társadalmi és egyéni cselekedetek visszahatnak az ember életére, végső 
soron saját létét veszélyeztetve. Legyenek tájékozottak abban, hogy hogyan kerülhetjük el a legsúlyosabb kör-
nyezeti veszélyeket. Lássák be, hogy a környezet károsodása-károsítása nem ismer országhatárokat, a környezeti 
károk megakadályozására nemzetközi összefogásra van szükség. Ismerjék meg a természetvédelem alapvető 
céljait, nemzeti parkjainkat és természeti értékeinket. Ismerjék meg a környezetkárosodások megelőzésének 
elveit, főbb módjait, illetve a károsodott tájak természetes állapotának visszaállítási lehetőségeit és korlátait. 
 
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről 
 
Tudatosuljon a tanulókban, hogy a természetről szerzett ismereteinket megfigyelések, vizsgálódás, kísérletezés, 
mérés útján szerezzük meg. Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteiket természet-
tudományos könyvek, cikkek olvasása, televízió- és rádióműsorok, videofelvételek hallgatása, nézése révén is 
fejleszthetik. Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány – más tudományok mellett – meghatározó 
szerepet töltött be az emberiség problémáinak megoldásában és az életfeltételek javításában. Értékeljék, tisztel-
jék a természettudósok munkásságát, felfedezéseiket, kutatási eredményeiket. Tudják, hogy a földrajztudomány 
a természeti és társadalmi jelenségek, folyamatok környezetünkre gyakorolt kölcsönhatásait és térbeli elterjedé-
süket vizsgálja, azonban ezek megértéséhez elengedhetetlenek a széleskörű természettudományos ismeretek. 
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A Földrajz tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon  
 
 
A tantervben a korábbi képzési szakaszokban már megszerzett földrajzi ismeretek elmélyítése, kiegészítése, a 
tények több szempontból történő megközelítését abban a struktúrában kerül tárgyalásra, amely a korábbi évfo-
lyamok tananyagrendszerét jellemezte. A tanterv a tantárgyhoz kapcsolódó objektivációkat igyekszik komplex 
módon feldolgozni és tartalmukban bővíteni abban a meggyőződésben, hogy a földrajz nélkülözhetetlen a jelen 
és a jövő világának megértéséhez. Mivel világunkban fokozott nemzetközi hozzáértésre van szükség a gazdasá-
gi, politikai, kulturális, környezeti és biztonsági problémák széles körének megoldásában való hatékony együtt-
működéshez, ezért – a földrajz integráló szerepének bemutatása révén – korunk kihívásaira történő megoldáske-
resés is célja a földrajztanulásnak. Mivel az általános műveltség megalapozásán túl cél az érettségi vizsgára való 
sikeres felkészülés, ezért nagyobb hangsúlyt kell helyezni az adatszerű információk, továbbá a széleskörű és 
biztos topográfiai ismeretek elsajátítására. A tanulóknak fel kell készülniük az egyes témákhoz tartozó ábrák, 
diagramok, kartogramok értelmezésére, magyarázatára, számítási, logikai feladatok önálló megoldására. Gondot 
kell fordítaniuk a tudománytörténet áttekintésére, neves hazai és nemzetközi földrajztudósok, felfedezők mun-
kásságának megismerésére. A feladatokat lehetőség szerint kommunikációs helyzetben oldják meg a tanulók, 
mivel az a cél, hogy a diák összefüggően, szabatosan, a szaktudományos kifejezéseket használva meggyőzően 
adjon számot az elsajátított ismeretekről és képességekről.  
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 

1,5 1 

 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
CR-0003 Cartographia: Középiskolai földrajzi atlasz 
NT-13106 Dr. Sárfalvi B–Dr. Tóth Aurél: Földrajz I.  

NT-15136/I Regionális földrajz a középiskolák számára Probáld Ferenc 

9–10 

  
 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 
b  = lehetőség szerint csoportbontással 

           

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

A Földrajz tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Ismerkedjenek meg a tanulók a csillagászati földrajz tudományos igényű megközelítésével. Mélyüljenek el föld-
tani ismereteik. A globális problémák megértéséhez elengedhetetlen a különböző szférák keletkezésének, fejlő-
désének, egymásra gyakorolt kölcsönhatásuknak a megismerése. A tanulók tanulmányaik során kapjanak lehető-
séget arra, hogy elsajátítsák a kontinensek komplex természetföldrajzi és társadalomföldrajzi jellemzését. A 
korábban szerzett ismereteik felhasználásával szerezzenek jártasságot olyan elemzések és értékelések készítésé-
ben, amelyekben a leglényegesebb természeti és gazdasági tényezőket és disszonanciákat meg tudják ragadni.  
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. TÁJÉKOZÓDÁS  ISMERETEK TANULÁSA, 
TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A TÁJÉKOZÓDÁSRÓL ÉS 
ANNAK JELENTŐSÉGÉRŐL 

    

        
1. Tájékozódás a Földön  A Földön való tájékozódás gya-

korlása; 
a szabadban használt praktikák 
elsajátítása 

 Ismeri a szabadban 
használt tájékozódás 
segédleteit. 

 Ismeri és használni tudja 
a szabadban használt 
tájékozódás segédleteit. 

        
2. Tájékozódás a csillagos 

égen 
 Ismeretek tanulása a csillagok 

csillagképek segítségével történő 
tájékozódásról 

 Ismeri a Nagygöncölt, a 
Kisgöncölt és a Sarkcsil-
lagot. Ezeket meg tudja 
keresni a csillagos égen. 

 Ismeri a fontosabb 
csillagképeket és csilla-
gokat. Ezeket meg tudja 
keresni a csillagos égen 

        
3. Tájékozódás a térképen és a 

földgömbön;  
koordinátarendszer – fokhá-
lózat 
 

 A térkép és a földgömb, valamint 
a térképen és földgömbön való 
tájékozódás gyakorlása;  
a földrajzi fekvés meghatározása 
térképen és földgömbön; 
helykeresés a névmutató 
koordinátarendszere segítségével; 
különböző méretarányú és jel-
rendszerű térképek olvasása 

 A névmutató segítségé-
vel képes megkeresni egy 
adott földrajzi hely 
fekvését. Képes csopor-
tosítani a különböző 
méretarányú térképeket. 

 A fokhálózat segítségé-
vel meg tudja állapítani 
egy adott földrajzi hely 
fekvését. Tudja, hogy a 
különböző méretarányú 
térképeket mely területe-
ken hasznosítják.  

        
4. Mérések a térképen  Különböző mérések végzése a 

különböző méretarányú térképe-
ken 

 Ismeri a különböző 
méretarányú térképeken 
való mérési módokat 

 Ismeri és használni tudja 

        
II. A FÖLD MINT ÉGITEST  ISMERETEK TANULÁSA A 

FÖLDRŐL  MINT 
ÉGITESTRŐL 

    

        
1. a Föld mozgásának tör-

vényszerűségei (a Nap 
körüli keringés és követ-
kezményei; a tengely 
körüli forgás és következ-
ményei); 

 a Föld  különböző mozgásainak és 
e mozgások időtartamának bemu-
tatása, a mozgások törvényszerű-
ségeinek   

 Ismeri a Föld különböző 
mozgásait és azok időtar-
tamát. 

 A Föld különböző moz-
gásait és pontos időtar-
tamukat be tudja mutatni. 
 

        
1.1. Tájékozódás az időben 

Napi időszámítás, évi 
időszámítás 

 Az időszámítás alapjainak tisztá-
zása 

 Ismeri az időszámítás 
alapjait. 

 Be tudja mutatni a Föld 
különböző mozgásai és 
az időszámítás közti 
összefüggéseket 
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1.2. az űrkutatás szerepe a 

Föld alaposabb megisme-
résében 

 (a Nap körüli keringés és követ-
kezményei; a tengely körüli forgás 
és következményei)számbavétele; 
annak tisztázása, hogy milyen 
szerepet tölt be az űrkutatás a 
Föld alaposabb megismerésében 
az űrfelvételek főbb fajtái, fel-
használási területünk 

 Felismeri az űrkutatás 
jelentőségét, a Föld 
ábrázolásában, betudja 
mutatni az űrfelvételek 
főbb fajtáit 

 Felismeri az űrkutatás 
jelentőségét a Föld 
ábrázolásában, rámutat a 
hiányosságokra is. Be 
tudja mutatni az űrfelvé-
telek főbb fajtáit, ismer-
tetni tudja felhasználá-
suk főbb területeit. 

        
2. A Föld felépítése , szerke-

zete: 
a kéreg fontosabb anya-
gai; 
a jelentősebb gömbhéjak; 
a Föld belső hője; 
a lemeztektonika lényege 
(a fontosabb lemezek); 
közetlemezek mozgása és a 
vulkáni tevékenység közti 
kapcsolat(különböző 
vulkáni tevékenység, 
különböző vulkáni formák) 
Vulkáni utóműködés főbb 
fajtái 
a belső és a külső erők; 
ásványok és kőzetek; 
a hegységképződés lényege 
és folyamata a 
lemeztektonika tükrében; 
ősmasszívumok, 
röghegységek, lánchegy-
ségek, síkságok. 

 Ismeretek tanulása a Föld felépí-
téséről, szerkezetéről: 
a kéreg fontosabb anyagainak 
számbavétele; 
a jelentősebb gömbhéjak megne-
vezése, lerajzolása, vastagságuk 
megtanulása; 
a Föld belső hőjének értelmezése; 
a lemeztektonika lényegéről (a 
fontosabb lemezekről) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fontosabb kőzetlemezek helyének 
megkeresése a térképen; Különbö-
ző vulkáni tevékenység során 
kialakult formák megnevezése, 
lerajzolása, értelmezése. 
Vulkáni utóműködés főbb fajtái-
nak megismerése 
a belső és a külső erők által 
alakított, létrehozott felszíni 
formák tanulmányozása álló és 
mozgóképek segítségével és – 
lehetőség szerint – terepen; 
ásványok és kőzetek csoportosítá-
sa a keletkezésük szerint; 
a hegységképződés lényegének és 
folyamatának tanulmányozása a 
lemeztektonika tükrében; 
az ősmasszívumok, a röghegysé-
gek és a lánchegységek, síkságok 
jellemzőinek számbavétele, helyük 
megkeresése a térképen 

 Tudja, hogy a Föld 
gömbhéjas szerkezetű, 
ismeri az  egyes gömbhé-
jak megnevezését. 
Tudja, mit jelent a geo-
termikus gradiens és 
annak az átlagértéke. 
Ismeri a kőzetlemezek 
szerepét és mozgási 
irányukat. A térképen 
meg tudja mutatni elhe-
lyezkedésüket. Fel tudja 
sorolni a különböző 
vulkáni tevékenység 
során kialakult formákat 
Fel tudja sorolni a vulká-
ni utóműködés főbb 
fajtáit. 
Ismer és keletkezésük 
szerint csoportosítani tud 
az alábbi kőzetek és 
ásványok közül legalább 
 tízet: gránit, bazalt, 
andezit, riolit, tufák, 
mészkő, dolomit, lösz, 
homokkő, csillámpala, 
kvarc, kalcit, gipsz, 
achát, ametiszt, pirit, 
hematit, grafit, antimonit, 
kősó. 
Értelmezni tudja a külső 
és belső erők harcát. 
Ismeri az ősmasszívu-
mok, röghegységek és 
lánchegységek, síkságok 
kialakulásának történetét 
és a morfológiai jegyei-
ket, mindegyikre tud 
példát  mondani, és 
helyüket meg tudja 
mutatni a térképen. 

 Ismeri a Föld gömbhéja-
inak megnevezését. 
Tudja, hogy milyen 
vastagok az egyes 
gömbhéjak. 
Képes pontosan felso-
rolni a Föld kérgében 
megtalálható legfonto-
sabb nyolc elemet, 
fontossági sorrendben. 
Tudja, honnan származik 
a Föld belső hője, és mi 
okozza a geotermikus 
gradiens értékének 
területi eltéréseit. 
Egyértelmű ismeretekkel 
rendelkezik a lemeztek-
tonikáról. 
Fel tudja sorolni a leme-
zek neveit, ismeri moz-
gásirányukat, látja a 
szerkezet és a lemezek 
mozgása közötti  
összefüggéseket. Fel 
tudja sorolni a különbö-
ző vulkáni tevékenység 
során kialakult formákat, 
be tudja mutatni és 
értelmezni tudja a kiala-
kulás folyamatát. 
Fel tudja sorolni a vul-
káni utóműködés főbb 
fajtáit és el tudja monda-
ni működési elvüket. 
Ismeri és le tudja rajzolni 
a fontosabb szerkezeti 
elemeket. 
Látja az összefüggéseket 
a szerkezeti elemek és a 
morfológia között.  
Ismeri az ősmasszívu-
mok röghegységek 
lánchegységek, síkságok 
gazdasági jelentőségét. 
Ismeri és keletkezésük 
szerint csoportosítani 
tudja az alábbi kőzeteket 
és ásványokat: gránit, 
bazalt, andezit, riolit, 
tufák, mészkő, dolomit, 
lösz, homokkő, csillám-
pala, kvarc, kalcit, gipsz, 
achát, ametiszt, pirit, 
hematit, grafit, antimo-
nit, kősó. Meg tudja 
nevezni főbb lelőhelyei-
ket. 
 



 
 
 
 
2344 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        

3. A Föld története: 
a földtörténeti időszámítás 
alapja és nagyobb egysé-
gei; 
az ó-idő legfontosabb 
eseményei, a Föld arcula-
tában bekövetkezett válto-
zások; 
a közép-idő legfontosabb 
eseményei, a Föld arcula-
tában bekövetkezett válto-
zások.; 
az új- idő legfontosabb 
eseményei, a Föld arcula-
tában bekövetkezett válto-
zások 

 a Föld és fontosabb szférái kiala-
kulásának időbeni elhelyezése; 
a fontosabb földtörténeti esemé-
nyek jelölése időszalagon;  
a földtan gyakorlati jelentőségé-
nek és szerepének tisztázása; 
a földtörténeti, evolúciós és társa-
dalmi – gazdasági folyamatok 
időtartama nagyságrendi eltérése-
inek érzékeltetése 

 Ismeri a földtörténeti 
korok sorrendjét. 
Tudja, hogy a Föld 
nagyobb hegységrend-
szereinek képződése 
melyik korban indult 
meg. 

 Ismeri a földtörténeti 
korok és korszakok 
sorrendjét. El tudja őket 
az időben helyezni. 
Tudja, hogy az egyes 
hegységképződési 
ciklusok (Kaledóniai 
Variszkuszi, Alpi) a 
földtörténet melyik 
időszakában zajlottak le. 
Példákat tud mondani a 
különböző korú hegysé-
gekre. 
Biztosan tudja, hogy a 
hazai ásványok és ener-
giahordozók melyik 
korban keletkeztek. 
Ismeri a tranzgresszió és 
a regresszió fogalmát. 

        
III. A FÖLD SZFÉRÁI  ISMERETEK TANULÁSA A 

FÖLD SZFÉRÁIRÓL 
    

        
1. A vízburok: 

a vízburok kialakulása, 
tagolódása; 
a szárazföld vizei (felszíni 
vizek és osztályozásuk; 
felszín alatti vizek és 
osztályozásuk) 
karszt jelenségek; 
óceánok, tengerek; 
tengerjárás, áramlás, 
sótartalom; 
vízgazdálkodás, vízvéde-
lem 

 Ismeretek tanulása a vízburokról: 
a vízburok kialakulásáról, tagoló-
dásáról informáló szöveg elolva-
sása, feldolgozása, a témával 
kapcsolatos ábrák elemzése; 
a szárazföld vizeinek áttekintése 
(a felszíni vizek és a felszín alatti 
vizek  osztályozása);a víz mészkő-
ben végzett munkájának eredmé-
nyeként létrejött különböző for-
mák kialakulásának megismerése 
az óceánokra, tengerekre (tenger-
járás, áramlás, sótartalom) 
vonatkozó ismeretek áttekintése, 
rendszerezése; 
a vízgazdálkodás, vízvédelem 
jelentőségének tisztázása 

 Ismeri a vízburok kiala-
kulását, az édes- és sós 
vizek közötti különbsé-
geket. 
Tudja a vizeket osztá-
lyozni, és példákat tud 
hozni az egyes kategóri-
ákra. Fel tudja sorolni a 
különböző karsztjelensé-
geket 
Ismeri a tengerjárás és a 
tengeráramlás jelenségét 
és az azokat kiváltó 
okokat. 
Biztonsággal fel tudja 
sorolni a fontosabb 
óceánok, tengerek, 
folyók és tavak nevét. 
Ismeri a vízszennyezés 
okait és következmé-
nyeit. 

 Ismeri a vízburok kiala-
kulását, a sós és édes 
vizek %- os arányát. 
Osztályozni tudja a 
vizeket. Fel tudja sorolni 
a különböző karsztjelen-
ségeket, és el tudja 
magyarázni kialakulásu-
kat. 
Tudja, hogy a Föld 
felszínén és az egyes 
féltekéken milyen a 
szárazföld és a tengerek, 
óceánok %-os aránya. 
Pontos ismeretekkel 
rendelkezik a tenger-
áramlások éghajlat-
módosító szerepéről. 
Fel tudja felsorolni az 
áramlásokat. 
Egyértelműen ismeri a 
vonatkozó topográfiai 
anyagot. 
Ismeri a vízszennyezés 
legfőbb kiváltó okait, 
következményeit és 
elkerülésük módjait. 
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2. A levegőburok: 
a levegőburok összetétele 
(alapgázok, vendéggázok) 
és szerkezete; 
az üvegházhatás; 
a levegő fontosabb fizikai 
tulajdonságai (hőmérsék-
let, páratartalom, nyo-
más);víz a légkörben, 
csapadék( talaj menti, 
hulló) csapadék gazdasági 
jelentősége 
a légköri folyamatok; 
az időjárás; 
az éghajlat (az éghajlatot 
befolyásoló tényezők); 
a zonális éghajlati övek, 
éghajlati területek 

 Ismeretek tanulása a levegőbu-
rokról: 
a levegőburok összetételének 
(alapgázok, vendéggázok) és 
szerkezetének elemzése; 
az üvegházhatás jelenségének és 
következményeinek megismerése; 
a levegő fontosabb fizikai tulaj-
donságainak (hőmérséklet, pára-
tartalom, nyomás) vizsgálata ;a 
víz szerepe a légkörben, csapadék 
kialakulása. 
a légköri folyamatokról tanultak 
áttekintése, rendszerezése; 
az időjárás megfigyelése, leírása; 
az éghajlat (az éghajlatot befolyá-
soló tényezők) jellemzőinek átte-
kintése, rendszerezése; 
a zonális éghajlati övek, éghajlati 
területek ismérveinek felidézése 
térképhasználat gyakorlásával 

 Ismeri a légkör alkotó-
elemeinek %-os arányait. 
Értelmezni tudja az 
üvegházhatást. Fel tudja 
sorolni a csapadék 
különböző formáit. 
Ismeri a csapadék gazda-
sági jelentőségét. 
Ismeri az alapvető légkö-
ri folyamatokat. 
Érti az időjárás és az 
éghajlat összefüggéseit. 
Ismeri az éghajlati öve-
ket. 

 Ismeri a légkör elemei-
nek %-os összetételét, 
valamint a légkör tagoló-
dását. 
Értelmezni tudja az 
üvegházhatás változásá-
nak okait és következ-
ményeit. Fel tudja sorolni 
a csapadék különböző 
formáit és el tudja ma-
gyarázni kialakulásukat. 
Ismeri a nagy földi 
légkörzéseket, a szélöve-
ket és a nyomásöveket. 
Tudja, hol és miért 
keletkeznek helyi szelek, 
néhányat közülük meg 
tud nevezni, és beszélni 
tud hatásaikról. 
Ismeri az éghajlatot 
befolyásoló tényezőket. 
Ismeri az éghajlati öve-
ket, azok területeit és 
képes helyesen jellemez-
ni azokat. 
Tud klímadiagramot 
elemezni. 

        
3. A bioszféra: 

a Föld legfontosabb 
növényzeti övei; 
trópusi esőerdők, szavan-
na, lombhullató erdők öve, 
sztyepp, tajga, tundra; 
a Föld legfontosabb 
állatföldrajzi övei; 
a bioszféra és a természet-
védelem  kapcsolata 

 Ismeretek tanulása a bioszféra 
kialakulásának főbb fázisairól, a 
földtörténet és az evolúció tükré-
ben; 
a Föld legfontosabb növényzeti 
öveinek áttekintése; 
a trópusi esőerdő, a szavanna, a 
lombhullató erdők öve, a sztyepp, 
a tajga és a tundra legjellemzőbb 
növényeinek számbavétele; 
a Föld legfontosabb állatföldrajzi 
öveinek áttekintése; 
a bioszféra és a természetvédelem  
kapcsolatának vizsgálata; 
a hazai veszélyeztetett növény- és 
állatfajok megismerése, informá-
ciók gyűjtése a prevencióval 
kapcsolatban 

 Ismeri az éghajlati övek 
legjellemzőbb állatait és 
növényeit. 

 Tudja, hogy az élőlények 
elterjedése zonalitást 
mutat. 
Ismeri az éghajlati övek 
és éghajlati területek 
jellemző élővilágát. 
Képes magyarázatot adni 
arra, hogy távoli konti-
nensek élővilága miért 
mutat egymással hason-
lóságot 

        
4. A pedoszféra: 

a talajkialakulás folyama-
ta; a fontosabb talajtípu-
sok; 
a talajerózió, a talajvéde-
lem és a 
talajerőgazdálkodás 
Az éghajlati övezetek 
komplex bemutatása 

 A talajképződés komplex folyama-
tának megtanulása; 
talajok osztályozása; 
a fontosabb talajtípusok karakte-
rének megismerése; 
információk szerzése a talajok 
zonalitásáról; 
a zonalitás okainak feltárása; 
a talajerózió okainak számbavéte-
le; 
információk és tapasztalatok 
gyűjtése a talajvédelemről és a 
talajerőgazdálkodásról 
a Föld éghajlati övezeteinek és 
területeinek megtanulása;  
az egyes éghajlati övek és terüle-
tek jellemző tulajdonságainak 
(élővilág, talaj, vízrajz, felszín-
formálódás) számbavétele és a 
természetföldrajzi övezetesség 
hatása a gazdasági életre 

 Ismeri a fontosabb 
talajokat (fekete, barna, 
homok)  
Fel tudja sorolni elterje-
dési területeiket. 
Meg tudja nevezni a Föld 
éghajlati övezeteit, fel 
tudja sorolni azok lénye-
ges tulajdonságait. Elemi 
szintű tájékozottsággal 
rendelkezik az éghajlati 
diagramok elemzésében. 

 Ismeri a talajképződés 
folyamatát és azt szaba-
tosan el tudja mondani. 
Tudja, miért és hogyan 
kell védeni a talajokat. 
Fel tudja sorolni a Föld 
éghajlati övezeteit, az 
egyes öveken belüli 
éghajlati területek. 
Mindegyikről jellemző 
leírást tud adni szóban és 
írásban. Elemi szintű 
tájékozottsággal rendel-
kezik az éghajlati diag-
ramok elemzésében. 
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IV. A VILÁG 

TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI KÉPE 

 A VILÁG TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI KÉPÉNEK 
ÁTTEKINTÉSE 

    

        

1. A társadalmi és földrajzi 
munkamegosztás kialaku-
lása: 
a világgazdaság; 
a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok bővülése, az _ 
a külkereskedelem  irá-
nyai, arányai, és áruszer-
kezete; 
 

 A társadalmi és földrajzi munka-
megosztás jelentésének tisztázása 
meglévő ismeretek mozgósításá-
val; 
a világgazdaság definíciójának 
megtanulása, az _ 
gazdaságföldrajzi elemzések, 
értékelések végzése statisztikai 
mutatók segítségével; 
egy-egy ország vagy régió gazda-
ságát elemző kiselőadások tartá-
sa; 
a világgazdaságban bekövetkezett 
lényeges változások okainak és 
következményeinek feltárása; 
az eltérő fejlettségű régiók helyze-
tének  és a világgazdaság egészé-
ben betöltött szerepének megisme-
rése; 
tematikus térképek, grafikonok 
elemzése és rajzolása; topográfiai 
ismeretek gyakorlása 

 Tudja, mi a munkameg-
osztás lényege. 
Értelmezni tudja az 
export és az import 
fogalmát. 
Ismeri a külkereskedelmi 
mérleg fogalmát. 

 Tudja,  mi a társadalmi 
és a földrajzi munka-
megosztás közötti kü-
lönbség. 
Ismeri a kettő összefüg-
gését. 
Ismeri és pontosan fel 
tudja idézni a világgaz-
daság definícióját. 

        

2. A természeti és társadalmi 
környezet hatása egy-egy 
ország, régió gazdasági 
életének fejlődésére; 
a gazdasági fejlettség 
területi különbségei és 
azok okai 

 A természeti és társadalmi ténye-
zők gazdasági életet meghatározó 
szerepének tisztázása; 
egy- egy ország vagy régió gazda-
sági fejlettségi szintjének elemzése 
a természeti és társadalmi ténye-
zők figyelembevételével; 
speciális információhordozók 
gazdasági adatainak elemzése 

 Tudja és példákkal is 
képes érzékeltetni, hogy 
a természeti és a társa-
dalmi tényezők együtte-
sen hatnak a gazdasági 
életre. 

 Tudja, hogy egy ország 
vagy egy régió gazdasá-
gát elsősorban a társa-
dalmi-történelmi ténye-
zők határozzák meg. 
Példákkal tudja bizonyí-
tani a társadalmi ténye-
zők elsőlegességét. 

        

3. A gazdasági élet területi 
szerveződése: 
társadalmi, gazdasági, 
területi  és nemzetközi 
együttműködések; 
a különböző integrációk és 
nemzetközi szervezetek 
(ENSZ, EU, EFTA, OPEC 
stb.) és kialakulásuk okai; 
a fejlett országok szerepe a 
világgazdaság fejlődésé-
ben; 
a fejlődő országok helyzete 
a világgazdaságban; 

 A világban létrejött integrációk és 
nemzetközi szervezetek kialakulá-
sa történelmi, politikai és gazda-
sági okainak elemzése; 
a fontosabb integrációk és nem-
zetközi szervezetek (ENSZ, EU, 
EFTA, OPEC stb.) történetének és 
szerepének megismerése. 

 Tudja, hogy a világban 
léteznek integrációs 
törekvések. 
Ismeri a legfontosabb 
integrációkat és nemzet-
közi szervezeteket. 
Ismeri a megalakulásuk 
időpontját. 

 Tudja, hogy a világgaz-
daság erősödésével 
integrációs gócok jöttek 
létre. 
Ismeri a különböző 
integrációk és nemzetkö-
zi szervezetek kialakulá-
sának gazdasági és 
politikai okait. 
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4. A természet- és környezet 
károsítás következményei: 
a természet és környezet 
károsodásainak konkrét 
formái és okai; 
a bioszféra veszélyeztetett-
sége a környezeti ártalmak 
révén; 
veszélyeztetett élőhelyek és 
régiók; 
prevenciók, valamint a 
természetes állapot vissza-
állításának lehetőségei és 
korlátai; 
a környezeti válság elleni 
nemzetközi összefogás; 
nemzetközi és hazai szer-
vezetek a problémák 
kezelésére 

 A regionális és a globális környe-
zeti ártalmak összefüggéseinek 
számbavétele; 
tájékozódás afelől, hogy miként 
lehet elkerülni a természeti és 
környezeti veszélyeket; 
a környezeti ártalmak káros 
hatásainak elemzése az  élővilág 
szempontjából; 
annak feltárása, hogy a környe-
zetkárosodás szempontjából 
melyek a világ és hazánk veszé-
lyeztetett területei; 
a fontosabb hazai és nemzetközi 
környezetvédő szervezetek megis-
merése 

 Ismeri a legfontosabb 
környezeti ártalmakat és 
az ellenük való védeke-
zés módját. 

 Ismeri a természeti és 
környezeti ártalmak 
látható megnyilvánulási 
formáját, továbbá a 
megelőzés és elhárítás 
módozatait. 
Tudja, hol vannak a világ 
legveszélyeztetettebb 
régiói. 
Ismeri, hogy melyek a 
prevenció, valamint a 
természetes állapot 
visszaállításának lehető-
ségei és korlátai.  
Tudja, hogy a környezeti 
válság ellen nemzetközi 
összefogásra van szük-
ség. 

        
5. Településföldrajz: 

telepítőtényezők, település-
típusok kialakulása és 
fejlődése; 
a településtípusok össze-
hasonlító vizsgálata; 
a települések "rangja" és 
funkciója (pl. tanya, falu, 
város stb.); 
településhálózat, telepü-
lésszerkezet;  
az infrastruktúra  telepü-
lésfejlődésére gyakorolt 
hatása 

 A természeti adottságok szerepé-
nek elemzése a Föld településhá-
lózatának és településszerkezeté-
nek kialakulása és fejlődése 
szempontjából; 
települések összehasonlító vizsgá-
lata  (pl. alaprajz, népesség, 
funkciók, infrastruktúra stb. 
szempontjából); 
az infrastruktúra fejlesztő hatásá-
nak bizonyítása; 
néhány fontosabb település topog-
ráfiájának megismerése 

 Ismeri a fontosabb 
telepítőtényezőket. 
Tudja, hogy mi adja meg 
egy-egy település rang-
ját. Ismeri a világ na-
gyobb városait és topog-
ráfiájukat. 

 Ismeri a 
telepítőtényezőket, és 
példákkal tudja bizonyí-
tani, hogy egy- egy 
fontosabb település 
kialakulásában milyen 
tényezők játszottak 
szerepet. 
Ismeri a településhálózat 
és a településszerkezet 
közötti összefüggést. 
Pontos ismeretekkel 
rendelkezik az agglome-
rációról, ismeri a 
megalopolisz fogalmát. 
Tudja, mit jelent az 
urbanizáció. 
Biztos topográfiai 
  ismeretekkel rendelke-
zik a világ fontosabb 
városairól. 

        
6. A társadalom és a földrajzi 

környezet 
 Ismeretek tanulása a gazdaságot 

meghatározó társadalmi és föld-
rajzi környezetről szövegolvasás, -
feldolgozás révén 

 Fel tudja sorolni a gazda-
sági életet befolyásoló 
természeti és társadalmi 
tényezőket. 

 Tudja, hogy az egyes 
országok gazdasági élete 
kapcsolatban áll a termé-
szeti és a társadalmi 
tényezőkkel. Tud beszél-
ni a földrajzi környezet 
meghatározó szerepéről, 
a társadalmi és a földrajzi 
munkamegosztásról, a 
piac és a nemzetközi piac 
kialakulásáról. 

        
7. A világgazdaság kialaku-

lása és változásai 
 Ismeretek tanulása a világgazda-

ság kialakulásáról, változásairól 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
ábrák, grafikonok és diagramok 
elemzése révén 

    

        
7.1. a világ egyes térségeinek 

eltérő fejlődése; gazdasági 
fejlettség szempontjából 
csoportosított országok; 
gazdasági  tömörülések 

 a gazdaság fejlettségét meghatá-
rozó tényezők számbavétele; a 
világ országainak (térségeinek) 
csoportosítása gazdasági fejlettség 
szempontjából; 
a fontosabb gazdasági tömörülé-
sek számbavétele 

 Tudja, hogy Magyaror-
szág a gazdasági fejlett-
ség szempontjából mely 
tömörüléshez tartozik. 
Példát tud mondani egy-
egy fejlett, egy közepe-
sen fejlett és egy fejletlen 
gazdaságú országra. 

 Ismeri és fel tudja sorolni 
a gazdasági fejlettség 
szempontjából csoporto-
sított országokat (tömö-
rüléseket). Tud beszélni a 
volt KGST szerepéről, 
történetéről, valamint az 
EGK szerepéről, tagál-
lamairól. 
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7.2. a világ népessége; a népes-
ség gyarapodása, megosz-
lása a Földön; embertípu-
sok; vallások 

 ismeretek tanulása a világ népes-
ségéről, a népesség gyarapodásá-
ról, megoszlásáról, a főbb emberi 
rasszokról, a világ nagy vallásai-
ról szövegolvasás, - 
feldolgozás, képek, ábrák, 
táblázatok, diagramok és 
grafikonok elemzése, lehetőség 
szerint videofilm megtekintése 
révén 

 Fel tudja sorolni képek 
segítségével a négy 
nagyrasszba tartozó 
embertípus jellemző 
tulajdonságait. Fel tudja 
sorolni a világ nagy 
vallásait, meg tudja 
nevezni e vallások 
isteneit. Tudja, hogy 
Ázsia a legnépesebb 
kontinens. 

 Szabatos leírást tud adni 
a Földön élő emberi 
rasszokról, a világ nagy 
vallásairól; a Föld népes-
ségének alakulásáról, 
földrajzi megoszlásáról. 

        

7.3. a világ energiatermelése; 
energiafajták és felhaszná-
lási területeik; a világ 
legfontosabb 
energiatermelő országai 

 ismeretek tanulása a világ energia-
termeléséről: az  energiafajtákról 
és felhasználási területeikről; a 
világ legfontosabb energiatermelő 
országairól szövegolvasás, -
feldolgozás, ábrák, grafikonok 
elemzése és térképhasználat révén 

 Tudja, hogy miért fontos 
a gazdasági és a minden-
napi élet szempontjából 
az energia. Fel tudja 
sorolni a főbb energiafaj-
tákat. 

 Tudja, hogy miért fontos 
a gazdasági és a minden-
napi élet szempontjából 
az energia. Fel tudja 
sorolni az energiafajtá-
kat, hasznosítási területe-
iket. Meg tudja nevezni 
és térképen meg tudja 
mutatni a főbb energia-
termelő országokat. 

        

7.4. a világ ipara: ipartelepítő 
tényezők;  
iparágak (kitermelőipar, 
feldolgozóipar és ágaza-
taik) 

 ismeretek tanulása a világ ipará-
ról: az ipartelepítő tényezőkről, az 
ipar felosztásáról és az adott 
iparágat reprezentáló országokról 
szövegolvasás, feldolgozás, ábrák, 
grafikonok elemzése és térkép-
használat révén 

 Meg tudja nevezni az 
iparágakat és a főbb 
iparágazatokat. Meg tud 
mutatni a térképen 
legalább három fontos 
ipari országot. 

 Fel tudja sorolni az 
ipartelepítő tényezőket. 
Ismeri és meg tudja 
nevezni az ipar fő ágait, 
az egyes ágakon belüli 
ágazatokat. Példákat tud 
hozni az egyes ágazatok 
szempontjából jelentős 
ipari országokra. Ezeket 
térképen is meg tudja 
mutatni. 

        

7.5. a világ mezőgazdasága: a 
növénytermesztés és az 
állattenyésztés és ágaza-
taik 

 ismeretek tanulása a világ mező-
gazdaságáról: a mezőgazdaság fő 
ágairól és ágazatairól, az adott 
mezőgazdasági ágazatot reprezen-
táló országokról szövegolvasás, -
feldolgozás, ábrák, grafikonok 
elemzése és térképhasználat révén 

 Meg tudja nevezni a 
mezőgazdaság fő ágait és 
ágazatait. Azokat az 
éghajlati területeket és 
országokat, amelyekre a 
mezőgazdaság főbb 
ágazati jellemzők, meg 
tudja mutatni a térképen. 

 Fel tudja sorolni és meg 
tudja nevezni a növény-
termesztés és az állatte-
nyésztés fő ágazatait. 
Példákat tud hozni az 
egyes ágazatok szem-
pontjából jelentős mező-
gazdasági országokra. 
Ezeket térképen is meg 
tudja mutatni. 

        

7.6.    

 

a világ közlekedése és 
kereskedelme 

 

ismeretek tanulása a világ közle-
kedéséről (ágazatairól) és keres-
kedelméről és ezek gazdasági 
hasznáról szövegolvasás, -
feldolgozás, ábrák, grafikonok 
elemzése és térképhasználat révén 

 

Fel tudja sorolni a közle-
kedés fő ágazatait. Érti a 
kereskedelem lényegét. 

 

Fel tudja sorolni a közle-
kedés fő ágazatait és le 
tudja írni azok jellemzőit. 
Térkép segítségével 
ismertetni tudja a főbb 
szárazföldi, tengeri és 
légi útvonalakat.  
Tud beszélni a nemzet-
közi kereskedelem 
fejlődéséről, az egyes 
országok világkereskede-
lemben való részesedésé-
ről. 

        

7.7. a globalizáció  a globalizáció problematikájának 
megismerése. 

 Képes ismertetni az 
alapvető globalizációs 
jelenségeket. 

 Be tudja mutatni a 
globalizációs jelenségek 
gazdasági, társadalmi 
hatásainak előnyeit és 
hátrányait. 
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8. Településföldrajzi alapis-
meretek: település, telepü-
léstípus;  
falvak és fajtáik elhelyez-
kedésük alapján; városok 
és nagyság szerinti fajtáik; 
az urbanizáció 

 Ismeretek tanulása a településről, 
a település típusairól, a falvak, 
városok fajtáiról, az urbanizáció-
ról szövegolvasás, feldolgozás, 
ábrák, grafikonok és táblázatok 
elemzése, lehetőség szerint video-
film megtekintése és 
térképhasználat révén 

 Tudja, hogy mi a telepü-
lés. Fel tudja sorolni és 
röviden jellemezni a  
főbb településtípusokat.  
Meg tudja mutatni a 
térképen az alábbi város-
okat: Kairó, Montreal, 
New York, Washington, 
San Francisco, Los 
Angeles, Rio de Janeiro, 
Sydney, Peking, Tokió, 
Újdelhi, London, Hága, 
Párizs, Bern, Hamburg, 
Berlin, Lisszabon, Mad-
rid, Róma, München, 
Oslo, Koppenhága, 
Stocholm, Helsinki, 
Tallin, Riga, Vilniusz, 
Minszk, Varsó, Prága, 
Pozsony, Budapest, 
Moszkva, Ljubljana, 
Zágráb, Szkopje, 
Szarajevo, Belgrád, 
Bukarest, Tirana, Szófia, 
Ankara, Athén, Kijev, 
Kisinyov, Tbiliszi, 
Jereván, Johannesburg, 
Melbourne. 

 Tudja, hogy mi a telepü-
lés. Fel tudja sorolni és 
jellemezni a településtí-
pusokat. Elhelyezkedé-
sük, alaprajzuk alapján 
tudja tipizálni a falvakat, 
nagyságuk alapján a 
városokat. Érti az urbani-
záció fogalmát. Meg 
tudja mutatni a térképen 
az alábbi városokat: 
Isztambul, Kairó, Tel 
Aviv, Jaffa, Jeruzsálem, 
Bagdad, Pretoria, Johan-
nesburg, Montreal, 
Ottawa, New York, 
Washington, San Fran-
cisco, Los Angeles, 
Chicago, Toronto, Mexi-
kóváros, Brazíliaváros, 
Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Buenos Aires, 
Sydney, Canberra, 
Melbourne, 
Jekatyerinburg, Novo-
szibirszk, Vlagyivosztok, 
Szentpétervár,  Peking, 
Szöul, Sanghaj, 
Honkong, Szingapur, 
Tokió, Osaka, Újdelhi, 
Calcutta, Bombay, 
eherán, London,  Glas-
gow, Dublin, Manches-
ter, Birmingham, Hága, 
Párizs, Lyon,  Le Havre, 
Marseille, Bern, Genf, 
Zürich, Köln, Bonn, 
Frankfurt, Lipcse, Drez-
da, Hamburg, erlin, 
Lisszabon, Madrid, 
Róma, Nápoly, Mün-
chen, Oslo, Koppenhága, 
Stocholm, Helsinki, 
Tallin, Riga, Vilniusz, 
Minszk, Varsó, Prága, 
Brno, Krakkó, Katowice, 
Pozsony, Kassa, Rijeka,  
Budapest, oszkva, Ljub-
ljana, Zágráb, Skopje,  
Szarajevo, Belgrád, 
Bukarest, Marosvásár-
hely, Kolozsvár, Brassó, 
Arad, Tirana, Szófia, 
Ankara, Athén, Kijev, 
Kisinyov, Odessza, 
Várna, Volgográd, 
Tbiliszi, Jereván. 
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V. TERMÉSZETVÉDELEM, 
KÖRNYEZETVÉDELEM 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
TERMÉSZETVÉDELEMRŐL 
ÉS A KÖRNYEZETVÉDE-
LEMRŐL 

    

        
1. A természetvédelem  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a természetvédelemről 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
képek, ábrák, táblázatok elemzése, 
megfigyelés, vizsgálat révén 

    

        
1.1. a levegőszennyezés és 

annak megakadályozása 
 a levegőszennyezés eredetének és 

következményeinek számbavétele, 
a szennyezés-megelőzés lehetősé-
geinek tisztázása 

 Ismeri a levegőszennye-
zést kiváltó okokat és 
következményeiket. 

 Szabatosan tud beszélni, 
írni a levegőszennyezés 
eredetéről, következmé-
nyeiről, megelőzésének 
lehetőségeiről. 

        
1.2. a vízszennyezés és annak 

megakadályozása 
 a vízszennyezés eredetének és 

következményeinek számbavétele, 
a szennyezés-megelőzés lehetősé-
geinek tisztázása 

 Ismeri a vízszennyezést 
kiváltó okokat és követ-
kezményeiket. 

 Szabatosan tud beszélni, 
írni a vízszennyezés 
eredetéről, következmé-
nyeiről, megelőzésének 
lehetőségeiről 

        
1.3. a talajszennyezés problé-

mái 
 a talajszennyezés eredetének és 

következményeinek számbavétele, 
a szennyezés-megelőzés lehetősé-
geinek tisztázása 

 Ismeri a talajszennyezést 
kiváltó okokat és követ-
kezményeiket. 

 Szabatosan tud beszélni, 
írni a talajszennyezés 
eredetéről, következmé-
nyeiről, megelőzésének 
lehetőségeiről. 

        
1.4. az élőlények védelme  információk tanulása az élőlények 

védelméről; kipusztult és pusztu-
lófélben lévő növény- és állatfaj-
ok számbavétele; az élőlényvéde-
lem lehetőségeinek tisztázása 

 Ismeri az élővilág vé-
delmének jelentőségét. 
Meg tud nevezni három 
védett állatfajt. 

 Szabatosan tud beszélni, 
írni az élőlények védel-
méről, az élőlényekre 
leselkedő veszélyekről, 
megelőzésükről. Meg tud 
nevezni öt védett állat-
fajt. 

        
2. A környezetvédelem  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a természetvédelemről 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
képek, ábrák, táblázatok elemzése, 
megfigyelés, vizsgálat révén 

    

        
2.1. a lakó- és munkahely káros 

hatásai 
 a lakó- és munkahely környezet-

károsító hatásainak, következmé-
nyeinek számbavétele, a környe-
zetvédelem lehetőségeinek tisztá-
zása 

 Fel tudja sorolni a lakó- 
és munkahely környezet-
károsító hatásait, azok 
következményeit, a 
környezetvédelem lehe-
tőségeit. 

 Szabatosan be tud szá-
molni szóban és írásban 
lakó- és munkahelyének 
környezetkárosító hatása-
iról, azok következmé-
nyeiről, a környezetvéde-
lem lehetőségeiről. 

        
2.2. neves magyar természet-

védők 
 neves magyar természetvédők 

munkásságáról szóló szöveg 
olvasása, feldolgozása 

 Ismeri Hermann Ottó 
természetvédelem terén 
elért legfőbb érdemeit. 

 Ismeri Hermann Ottó és 
Vásárhelyi István termé-
szetvédő és tudományos 
munkásságát. 
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Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 

a) Felismeri a leggyakoribb ásványokat, kőzeteket, nyersanyagokat, valamint a víz és a levegő anyagait a 
jellemző tulajdonságaik alapján.  

b) Áttekintéssel rendelkezik az ember gazdasági tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi és 
gazdasági környezet tényezőiről, továbbá a környezetet károsító szennyező anyagokról és azok forrásai-
ról.  

c) Biztonsággal tudja használni a domborzati és a tematikus földrajzi térképeket.  
d) Helyes képzetekkel bír a környezet elemeinek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok nagyság-

rendjéről.  
e) Ismeri a földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat.  
f) Tisztában van a Világegyetem felépítésével.  
g) Tudja értelmezni a keresztszelvényeket.  
h) Biztonsággal igazodjon el a földtörténeti korokban, érzékelje a földtörténet és a társadalomtörténet idő-

intervallumában meglévő különbségeket.  
i) Ismeri a megújuló és a meg nem újuló energiahordozókat, ezzel összefüggésben látja az energiatermelő 

és -fogyasztó folyamatok rövid- és hosszútávú következményeit a természeti és a társadalmi környezet-
ben.  

j) Tudja értelmezni az egyes geoszfárák, a tájak, országok, kontinensek természeti és társadalmi jellemző-
inek összefüggéseit és kölcsönhatásait.   

k) Az egyes kontinensek példáján keresztül képes a földrajzi övezetesség megnyilvánulásait felismerni, e 
mellett térben és időben is érzékeli a természeti környezet és a gazdaság összefüggéseit.  

 
 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

A Földrajz tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Ismerkedjenek meg a tanulók a csillagászati földrajz tudományos igényű megközelítésével. Mélyülje-
nek el földtani ismereteik. A globális problémák megértéséhez elengedhetetlen a különböző szférák 
keletkezésének, fejlődésének, egymásra gyakorolt kölcsönhatásuknak a megismerése. A tanulók ta-
nulmányaik során kapjanak lehetőséget arra, hogy elsajátítsák a kontinensek komplex természetföld-
rajzi és társadalomföldrajzi jellemzését. A korábban szerzett ismereteik felhasználásával szerezzenek 
jártasságot olyan elemzések és értékelések készítésében, amelyekben a leglényegesebb természeti és 
gazdasági tényezőket és disszonanciákat meg tudják ragadni.  
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        

I. EURÓPA REGIONÁLIS 
FÖLDRAJZA 

 EURÓPA REGIONÁLIS 
FÖLDRAJZÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE 
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1. Európa regionális természe-
ti földrajza: 
Európa földrajzi helyzete, 
határai, félszigetei, szigetei; 
Európa földjének kialakulá-
sa, a földtörténeti esemé-
nyek kronológiája; 
Európa  nagy tájegységei 
(ősmasszívumok, röghegy-
ségek, lánchegységek, 
feltöltött alföldek és meden-
cék); 
Európa éghajlata, vízrajza 
és természetes élővilága 

 Európa legfontosabb természet-
földrajzi jellemzőinek számbavé-
tele; 
Európa tematikus térképei olva-
sásának, elemzésének gyakorlá-
sa; 
a kontinens egészének és/vagy 
nagyobb tájegységeinek komplex  
természetföldrajzi elemzése; 
annak áttekintése, hogy az egyes  
földtörténeti időszakokban  
lejátszódó események, milyen 
változásokat eredményeztek 
Európa szerkezetében és morfo-
lógiájában; 
keresztmetszeti ábrák készítése, a 
fontosabb felszíni elemek, vala-
mint az éghajlati és növényföld-
rajzi sajátosságok jelölése az 
ábrákon; 
információs anyag gyűjtése 
Európa természetföldrajzi viszo-
nyairól, az összegyűlt anyag 
feldolgozása csoportmunka és 
kiselőadás keretében 

 Ismeri Európa földrajzi 
helyzetét, nagyságát és 
nagyobb félszigeteit. Fel 
tudja sorolni Európa nagy 
tájait. Ismeri a kontinens 
kialakulásának legfonto-
sabb tényezőit. Alapvető 
topográfiai ismeretekkel 
rendelkezik 

 Pontosan ismeri Európa 
helyzetét, területét, 
 félszigeteit és szigeteit, 
továbbá a kontinens 
földjének szerkezetét és 
morfológiáját kialakító 
belső és külső erőket (a 
földtörténeti kronológiá-
ban elhelyezve). 
Ismeri Európa nagy tájait 
és azokat természetföld-
rajzi szempontból komp-
lex módon képes jelle-
mezni. 
Jártas a speciális térké-
pek elemzésében és 
rajzolásában. 
Ismeri  a kontinens 
éghajlatának és élővilá-
gának övezetességét.  
Biztos topográfiai isme-
retekkel rendelkezik. 

        
Ismeri a kontinens 
demográfiai viszonyait. 
Tudja biztosan, hogy 
milyen természeti és 
társadalmi  tényezők 
hatottak az európai 
gazdasági élet fejlődésé-
re. 
Biztos ismeretekkel 
rendelkezik arról, hogy 
Európa milyen szerepet 
játszott a világ megisme-
résében. Be tudja mutat-
ni az integráció folyama-
tát. Ismeri az Európai 
Unió agrár és területfej-
lesztési politikáját, 
külgazdasági kapcsola-
tait. 
Ismeri Európa világgaz-
daságban és világpoliti-
kában betöltött szerepét. 
Ismeri a fontosabb 
európai országok gazda-
sági tevékenységét, 
infrastruktúráját. 
Fel tudja sorolni az 
európai integrációkat. 
Képes tematikus térké-
pek elemzésére. 
Ismeri a kontinensen 
jelentkező természet – és 
környezetvédelmi prob-
lémákat.  
Biztos topográfiai isme-
retekkel rendelkezik. 

2. Európa regionális társa-
dalmi és gazdasági földraj-
za: 
Európa lakossága, demog-
ráfiai helyzete; 
a kontinens gazdasági életét 
befolyásoló természeti és 
társadalmi tényezők; 
a kontinens társadalmi – 
gazdasági fejlődésének 
általános vonásai ;Az 
európai integráció létrejöt-
te, bővülési folyamata   
Magyarország és az Euró-
pai Unió) 
a dinamikusan  fejlődő  
Nyugat-Európa; 
  
kiegyensúlyozottan fejlődő  
Észak- Európa; 
a sajátos fejlődésű Közép- 
és  
Kelet- Európa; 
a szélsőségeket felmutató  
Dél-Európa; 
Európa szerepe a világgaz-
daságban (gazdasági integ-
rációk); 
a fontosabb európai orszá-
gok 
(a Magyarországgal szom-
szédos országok, Nagy-
Britannia, Franciaország, 
Németország, Olaszország, 
a benelux államok, a skan-
dináv államok) gazdasági 
élete 

 Adatok, tények gyűjtése a konti-
nens demográfiai viszonyairól; 
Európa egyes országai és térsé-
gei  eltérő gazdasági fejlettségét 
okozó hatások számbavétele; 
a kontinens gazdasági élete 
legfőbb ágainak és ágazatainak, 
valamint a fontosabb európai 
országok gazdasági tevékenysé-
geinek áttekintése; Az európai 
integrációs folyamat politikai és 
gazdasági háttere. Az Európai 
Unió tevékenysége (Magyaror-
szág és az Európai Unió közt 
létrejött megállapodások. 
Európa gazdasági és politikai  
céljának felderítése a világgazda-
ságban elfoglalt helye szempont-
jából; 
az Európából kiinduló integráci-
ós törekvések  és azok 
eredményeinek megismerése 

 Ismeri  Európa lakossá-
gának összetételét és a 
népsűrűségére vonatkozó 
jellemzőket. 
Meg tudja nevezni és 
térképen meg tudja 
mutatni az európai  
országokat és fővárosai-
kat. 
Ismeri az Európai Unió 
alapító tagjait, illetve a 
belépő tagállamokat. 
Ismeri az Európai Unió 
célkitűzéseit. 
Ismeri az alapvető euró-
pai országok gazdasági 
jellemzőit. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel rendelkezik. 
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II. MAGYARORSZÁG 
REGIONÁLIS 
FÖLDRAJZA 

 MAGYARORSZÁG 
REGIONÁLIS 
FÖLDRAJZÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE 

    

        

1. Magyarország regionális 
természeti földrajza: 
Magyarország  földrajzi 
helyzete, nagysága, 
határai; 
Magyarország földjének 
kialakulása a földtörté-
net tükrében;  
a nagyobb földtörténeti 
időszakok eseményei és 
képződményei; 
Magyarország felszín-
domborzata és nagy 
tájegységei (Alföld, 
Kisalföld, Alpokalja, a 
Dunántúli-dombság a 
Mecsekkel, Dunántúli-
középhegység, Északi-
középhegység); 
Magyarország éghajlata, 
az éghajlat 
szingularitásai és az 
azokat  kiváltó okok; 
Magyarország vízrajza, 
talaja és természetes 
élővilága; 
a természet és a környe-
zetszennyezés helyzete 
Magyarországon, a 
jelentkező problémák és 
azok megoldásának 
lehetőségei; 
saját megye (város) 
természetföldrajza 

 a Kárpát- medence – benne 
Magyarország – földjének 
komplex elemzése a földtörté-
neti események kronológiájá-
ban; 
földtörténeti folyamatábrák 
készítése és azok elemzése; 
Magyarország természetföld-
rajzi potenciáljainak számba-
vétele a gazdasági hatások 
figyelembevételével; 
nagy tájaink kialakulásának 
és morfológiájának áttekinté-
se, a tájértékelés gyakorlása; 
hazánk sajátos éghajlati 
vonásainak megismertetése, 
éghajlatunk 
szingularitásainak számbavé-
tele; 
tematikus térképek elemzése 
és rajzolása; 
saját megye (város) természe-
ti viszonyainak  megismerése 

 Tudja hazánk fekvé-
sét pontosan meghatá-
rozni Európában.  
Ismerje hazánk nagy 
tájait, tudja  jellemez-
ni azokat. 
Ismeri megyéje ter-
mészeti földrajzának 
alapvető vonásait. 
Ismeri  Magyarország 
éghajlati adottságait. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel rendel-
kezik. 

 Ismeri Magyarország 
abszolút és relatív 
földrajzi helyzetét. 
Pontos ismeretekkel 
rendelkezik az ország 
földjének kialakulásá-
ról, szerkezetéről  és 
morfológiájáról. 
Magyarország termé-
szetföldrajzi viszo-
nyait a Kárpát-
medencébe ágyazot-
tan tudja értelmezni 
és elemezni.  
El tudja végezni  
nagy tájaink komplex 
természetföldrajzi 
elemzését. 
Képes a tematikus 
térképek olvasására és 
rajzolására. 
Részletesen ismeri  
saját megyéje termé-
szetföldrajzát. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel rendel-
kezik. 
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2.    

 
Magyarország regionális 
társadalmi és gazdasági 
földrajza: 
a Magyarország gazda-
sági fejlődését meghatá-
rozó természeti és társa-
dalmi tényezők; 
Magyarország népesség-
földrajza; 
hazánk gazdasági életé-
nek főbb ágai és ágaza-
tai; 
a magyar gazdaság 
szerkezete (ipar, mező-
gazdaság, közlekedés, 
kereskedelem, idegen-
forgalom); 
Magyarország szerepe 
Európa és a világ gazda-
ságában (integrációs 
törekvéseink); 
Magyarország település-
földrajza és infrastruktú-
rája; 
a saját megye (város) 
gazdaságföldrajza 

 
Magyarország demográfiai 
helyzetének elemzése, a jelen 
helyzetet kiváltó okok szám-
bavétele; 
Magyarország korfájának 
elemzése, következtetések 
levonása; 
a hazai népművészet és nép-
rajz fontosabb területeinek 
áttekintése; 
a Magyarország helyzetét 
meghatározó természeti és 
társadalmi tényezők elemzése, 
különös tekintettel a sorsfor-
dító változásokra;   
a fontosabb gazdasági ágak 
és ágazatok teljesítőképes-
ségének és területi elhelyez-
kedésének megállapítása; a 
termelésre vonatkozó adatok 
gyűjtése; 
Magyarország infrastruktúrá-
jának és a gazdaság kapcso-
latainak elemzése; 
a nemzetközi gazdasági kap-
csolatainkban bekövetkezett 
változások hatásainak szám-
bavétele; 
tények és adatok gyűjtése 
Magyarország integrációs 
törekvéseivel és ezek  gazda-
sági hatásaival kapcsolatban;
a külkereskedelem áruszerke-
zetének és irányainak tanul-
mányozása; 
bizonyítékok gyűjtése az 
idegenforgalom fokozódó 
gazdasági szerepéről; 
tematikus térképek elemzésé-
nek és rajzolásának gyakorlá-
sa; 
saját magye (város) gazda-
ságföldrajzának megismerés 

 
Ismeri a magyar ipar 
és mezőgazdaság 
jellegzetes termékeit. 
Tisztában van azokkal 
a legfontosabb társa-
dalmi tényezőkkel, 
amelyek befolyásol-
ták a magyar gazda-
ság fejlődését. 
Tudja, hol helyezked-
nek el nagyobb ipari 
központjaink. 
Ismeri hazánk köz-
igazgatási beosztását. 
Ismertetni tudja me-
gyéje (városa) leg-
főbb gazdasági tevé-
kenységeit. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel rendel-
kezik. 

 
Ismertetni tudja a 
magyar gazdaság 
fejlődésének történe-
tét. 
Ismeri a gazdasági 
fejlődést befolyásoló 
természeti és társa-
dalmi tényezőket. 
Tudja, mikor és miért 
voltak gazdaságunk-
ban jelentősebb irány- 
és arányváltozások. 
Ismeri hazánk demog-
ráfiai viszonyait, 
településszerkezetét, 
infrastruktúráját. 
Pontos képet tud 
festeni hazánk legfon-
tosabb gazdasági 
ágainak és ágazatai-
nak helyzetéről. 
Ismeri külkereske-
delmünk áruszerkeze-
tét és irányait. 
Tájékozott megyéje 
(városa) gazdasági 
életében. 
Tudja értelmezni és 
elemezni a gazdasági 
életünket ábrázoló 
tematikus térképeket. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel rendel-
kezik. 
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III. KONTINENSEK, TÁJAK, 

ORSZÁGOK 
 KONTINENSEK, TÁJAK, 

ORSZÁGOK MEGISMERÉSE 
    

        
1. Afrika regionális természeti 

földrajza: 
Afrika földrajzi helyzete, 
nagysága, partvonala, 
felfedezése; 
Afrika földjének kialakulá-
sa,  nagy szerkezeti egysé-
gei; 
a táblás szerkezet lényege; 
Afrika nagy tájai és morfo-
lógiai jellemzői; 
Afrika éghajlata, természe-
tes növény- és állatvilága, 
vízrajza; 
a természeti tényezők köl-
csönhatásának eredménye-
ként kialakult zonalitás 
Afrikában 

 Afrika elhelyezkedésével, nagysá-
gával, földjének kialakulásával és 
felfedezésével kapcsolatos isme-
retek áttekintése, rendszerezése; 
különböző keresztmetszeti szelvé-
nyek rajzolása a különböző 
természetföldrajzi tények és 
összefüggések bemutatására; 
Afrika nagy tájainak, morfológiai 
jellemzőinek, éghajlatának, 
természetes növény- és állatvilá-
gának, vízrajzának áttekintése 
szövegolvasással, képek, ábrák 
elemzésével; 
szemelvények, képek gyűjtése a 
talajerózióról és a savas erők 
hatásairól; 
gyakorlatok végzése a kontinens 
topográfiai  anyagának elsajátí-
tása végett 

 Tudja,  mekkora Afrika 
területe, mennyi a lakos-
sága, milyen a partta-
goltsága. 
Ismeri a kontinensre 
jellemző szerkezeti 
formákat. 
Fel tudja sorolni és meg 
tudja mutatni a konti-
nens nagy tájait. 
Ismeri az Afrikára 
jellemző éghajlati  és 
növényzeti zonalitás 
lényegét és elrendeződé-
sét. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel rendelke-
zik. 

 Ismeri Afrika legfonto-
sabb paramétereit és 
felfedezésének körülmé-
nyeit. 
Ismeri a kiemelkedő 
Afrika-kutatók munkás-
ságát. 
Tényszerűen és időrendi 
sorrendben, szabatosan 
el tudja mondja a konti-
nens szerkezetére és 
morfológiájára vonatko-
zó ismereteket. 
Pontosan fel tudja 
sorolni a kontinens 
makro-, mezo- és 
mikrotájait. Ismeri  ezek 
természetföldrajzi jel-
lemzőit. 
Érti az éghajlat és az 
élővilág övezetes elter-
jedésének okait, és 
azokat el is  tudja mon-
dani. 
Tud tematikus térképe-
ket rajzolni és elemezni 
a megadott témában. 
Ismeri a kontinens 
topográfiáját. 

 
2. Afrika regionális társadal-

mi-gazdasági földrajza: 
Afrika gazdasági életének 
legfőbb vonásai és ellent-
mondásai; 
Afrika lakossága (sokszínű  
lakosság, demográfia, 
iskolázottság); 
Afrika településföldrajzi 
jellemzői; 
Afrika és világgazdaság 
kapcsolata; 
Afrika fontosabb országai-
nak társadalmi – gazdasági 
földrajzi jellemzői (a Dél-
Afrikai Köztársaság és 
Egyiptom gazdasági élete) 

 a kontinens demográfiai viszo-
nyairól szerzett ismeretek aktuali-
zálása, új adatokkal történő 
kiegészítése; 
annak értelmezése és adatokkal 
történő alátámasztása, hogy a 
kontinens egészének és egyes 
országainak a gazdasági fejlődé-
sében milyen hatással voltak és 
vannak a természeti és társadalmi 
tényezők; 
tények gyűjtése a kontinens egyes 
régiói gazdasági különbségeinek 
okairól; 
tények, adatok gyűjtése Afrika és 
a világgazdaság kapcsolatától, 
főbb exporttermékeiről és az 
importjának áruszerkezetéről; 
Afrika fontosabb országainak 
társadalmi – gazdasági földrajzi 
jellemzése (a Dél-Afrikai Köztár-
saság és Egyiptom gazdasági 
életének elemzése) 

 Ismeri a kontinens 
legfontosabb természetes 
erőforrásait (energiahor-
dozóit, nyersanyagait). 
Tudja a kontinens alap-
vető demográfiai jellem-
zőit. 
Ismeri Afrika gazdasági 
életének fontosabb 
produktumait. 
Fel tudja sorolni a 
kontinens gazdasága 
szempontjából fontosabb 
afrikai országokat, a 
fővárosukkal együtt. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel rendelke-
zik. 

 Összefüggően és tény-
szerűen tud beszélni a 
kontinens    demográfiai 
viszonyairól és telepü-
lésszerkezetéről. 
Ismeri a gazdasági életet 
meghatározó természeti 
és társadalmi tényezőket. 
Pontosan fel tudja 
sorolni a nagy ipari 
központokat, meg tudja 
mutatni ezeket a térké-
pen. 
Képes a kontinens 
gazdasági életét ábrázoló 
tematikus térképek 
elemzésére, rajzolására. 
A fontosabb gazdasági 
mutatókat képes grafiku-
san ábrázolni és a ten-
denciákból következteté-
seket tud levonni. 
Ismeri a kontinens 
országait és azok fővá-
rosait. 
Biztos topográfiai isme-
retekkel rendelkezik. 
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3. Ausztrália és Óceánia 
regionális természeti 
földrajza: 
Ausztrália földrajzi 
helyzete, nagysága, 
parttagoltsága, felfede-
zése; 
Ausztrália földjének 
szerkezete és morfológiai 
egységei; 
Ausztrália éghajlata és 
vízrajza; 
az artézi kutak szerepe; 
Ausztrália sajátos élővi-
lága, az "élő kövületek" 
hazája; 
Óceánia szigeteinek 
kialakulása, felosztása és 
gazdasági jelentőségük: 
- Melanézia, 
- Mikronézia, 
- Polinézia 

 Ausztrália és Óceánia termé-
szeti földrajzának tanulmá-
nyozása tankönyvi szövegek 
feldolgozása és más informá-
cióhordozók  
(pl. útikönyvek, folyóiratok, 
lexikonok, videofilmek stb.) 
felhasználása révén 

 Be tudja mutatni 
Ausztrália és Óceánia 
kialakulásának leg-
fontosabb mozzanata-
it. Képes jellemezni a 
vizsgált területek 
morfológiai képét. 
Alapvető tájékozott-
sággal rendelkezik a 
kontinens és a sziget-
világ éghajlatáról, 
vízrajzáról. Fel tud 
sorolni legalább 
három ott élő jelleg-
zetes állatfajtát. 

 Képes összefüggően 
ismertetni Ausztrália 
és Óceánia fejlődés-
történetét. 
A felszínformáló 
erőket figyelembe 
véve szabatos leírást 
tud adni a vizsgált 
terület morfológiájá-
ról, felszínfejlődésé-
ről. 
Be tudja mutatni 
Ausztrália sajátos 
vízrajzi adottságait. 
Képes jellemezni a 
kontinens éghajlati 
területeit. Érti az 
egyedi növény- és 
állatvilág kialakulá-
sának okait, tényező-
it. Fel tud sorolni öt-
öt ausztrál növény- és 
állatfajt. 

        

4. Ausztrália regionális 
társadalmi és gazdasági 
földrajza: 
a kontinens felfedezése; 
Ausztrália lakossága; 
Ausztrália gazdasági 
élete,  ipara, mezőgazda-
sága; 
Ausztrália nemzetközi 
gazdasági kapcsolatai 

 Ausztrália regionális társa-
dalmi és gazdasági földrajzá-
nak áttekintése, a tanult 
ismeretek rendszerezése: 
a kontinens felfedezéséről 
informáló szövegek, video-
filmrészletek feldolgozása; 
Információk gyűjtése Ausztrá-
lia lakosságáról, az ott élő 
népek életéről, szokásairól, 
kultúrájáról; 
Ausztrália gazdasági életé-
nek,  iparának, mezőgazdasá-
gának áttekintése csoport-
munka keretében; 
tények és adatok gyűjtése 
Ausztrália nemzetközi gazda-
sági kapcsolatairól 

 Ismeri a kontinens 
gazdasági életének  
főbb vonásait. 
Tudja, mi Ausztrália 
fővárosának neve és 
még legalább két 
ausztrál várost meg 
tud nevezni. Beszélni 
tud a kontinens  brit 
kapcsolatáról. Alap-
vető topográfiai 
ismeretekkel rendel-
kezik. 

 Kiselőadás keretében 
ismertetni tudja a 
kontinens felfedezé-
sének és benépesülé-
sének történetét. 
Ismeri a gazdasági 
életet meghatározó 
természeti és társa-
dalmi tényezőket. 
Tudja, mit jelentett 
Ausztrália gazdasági 
fejlődésében  a britek 
jelenléte. Ismeri a 
gazdasági élet legfőbb 
ágainak és ágazatai-
nak termelési mutató-
it, területi elhelyezke-
désüket. Tényszerűen 
képes    megfogal-
mazni az Államszö-
vetség  nemzetközi 
kapcsolatairól szóló 
ismereteit. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel rendel-
kezik. 
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5. Amerika regionális termé-

szeti földrajza: 
Amerika területe, helyzete, 
partvonala, tagolódása; 
Amerika az  (Újvilág) 
felfedezése, benépesülése; 
az amerikai kontinens 
kialakulása, szerkezete és 
nagy tájai; 
a kontinens magvát képező 
ősmasszívumok, röghegy-
ségek, lánchegységek, a 
táblás vidékek, a feltöltött 
alföldek és medencék; 
a kontinens éghajlata, 
vízrajza és élővilága 

 Amerika regionális természeti 
földrajzának áttekintése: 
tények és adatok gyűjtése, 
Amerika területéről, helyzeté-
ről, partvonaláról, tagolódásá-
ról, a gyűjtött információkról 
kiselőadások tartása;  
az  Újvilág  felfedezéséről, 
benépesüléséről szóló ismeret-
terjesztő szövegek, filmrészletek 
feldolgozása; 
az amerikai kontinens kialaku-
lásáról, szerkezetéről és nagy 
tájairól informáló szöveg 
feldolgozása, képek, ábrák 
elemzése; 
leírások készítése a kontinens 
magvát képező ősmasszívumok-
ról, röghegységekről, lánc-
hegységekről, a táblás vidékek-
ről, a feltöltött alföldekről és 
medencékről; 
tények, adatok, képek gyűjtése 
a kontinens éghajlatáról, víz-
rajzáról és élővilágáról, a 
szerzett információk bemutatá-
sa kiselőadás keretében és/vagy 
leíráskészítéssel 

 Ismeri a kontinens 
felfedezésének és 
benépesülésének törté-
netét. 
Tudja, ki volt Kolum-
busz Kristóf.  
Ismeri a kontinens 
felosztását, a nagy 
tájak legjellegzetesebb 
morfológiáját. 
Tudja, miért nevezik 
Közép- és Dél-
Amerikát Latin-
Amerikának. 
Ismeri a kontinens 
természetföldrajzának 
alapvető topográfiáját. 

 Tudja, ki volt Kolum-
busz Kristóf,  hogy 
mikor és milyen kö-
rülmények között 
fedezte fel  Amerikát. 
Pontos ismeretekkel 
rendelkezik a 
kontinenset alakító 
földtörténeti esemé-
nyekről. 
Pontosan ismeri az 
amerikai kontinens 
szerkezetét és morfoló-
giáját a földtörténet 
tükrében. 
Képes a nagy 
természeti tájak 
komplex jellemzésére. 
Érti és el tudja monda-
ni a kontinens éghajla-
tának zonális vonásait. 
Elemezni tudja a kon-
tinens speciális termé-
szetföldrajzi térképét. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel rendelke-
zik. 

        

6. Amerika regionális társa-
dalmi és gazdasági föld-
rajza: 
a kontinens gazdasági 
fejlődését befolyásoló és 
meghatározó természeti és 
társadalmi hatások; 
Amerika északi, középső 
és déli részének eltérő 
gazdasági fejlettségét 
kiváltó okok; 
a kontinens demográfiai 
viszonyai; 
az indián őslakosság és 
kultúrája; 
Amerika gazdaságának, 
iparának jellemző voná-
sai;  
ipar, mezőgazdaság, 
közlekedés, kereskedelem; 
a kontinens fontosabb 
országainak (USA, Kana-
da, Brazília, Argentína) 
gazdasági élete 

 A földrajzi felfedezésekről szóló 
irodalom (benne megkülönböz-
tetetten az Amerikáról szóló 
részek) áttekintése; 
példák gyűjtése olyan természe-
ti és társadalmi kölcsönhatás-
okra, amelyekben a gazdasági 
fejlődést vagy az egyik, vagy a 
másik segítette elő; 
 a természeti adottságok és a 
különböző gazdasági ágak, 
ágazatok kapcsolatának feltá-
rása, elemzése;  
a kontinens demográfiai viszo-
nyainak vizsgálata; 
a fontosabb gazdasági mutatók 
grafikus ábrázolásának gyakor-
lása, speciális térképek olvasá-
sa, rajzolása; 
tények, adatok gyűjtése a konti-
nens egyes régióinak eltérő 
gazdasági fejlettségéről és 
annak okairól; 
a fontosabb amerikai országok 
gazdasági életének áttekintése, 
összehasonlítása 

 Tájékozottsággal 
rendelkezik a kontinens 
általános gazdasági 
helyzetéről. 
Ismeri a demográfiai 
viszonyokat. 
Ismeri a  kontinens 
egyes részeinek eltérő 
gazdasági fejlettségét. 
Fel tudja sorolni a 
kontinens legfontosabb 
ásványkincseit és 
mezőgazdasági termé-
keit. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel rendelke-
zik. 

 Ismeri a kontinens 
demográfiai helyzetét. 
Összefüggően képes 
beszélni az  őslakosság 
kultúrájáról és mai 
helyzetéről. 
Tudja, mik a kontinens 
sajátos társadalmi-
gazdasági fejlődésének 
mozgatórugói. 
Ismeri az "amerikai 
utas" fejlődés lényegét 
az USA vonatkozásá-
ban. 
Ismerje a legfontosabb 
gazdasági mutatókat. 
Tudja, milyen szerepet 
tölt be a kontinens a 
világgazdaság egészé-
ben. 
Tájékozott a kontinens 
infrastruktúrájában és 
települési viszonyai-
ban. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel rendelke-
zik. 
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   7. Ázsia regionális természeti 

földrajza: 
Ázsia földrajzi helyzete  
nagysága, partvonala és a 
kontinens megismerése; 
Ázsia nagy szerkezeti és 
morfológiai egységei (ős-
masszívumok, röghegysé-
gek, lánchegységek, feltöl-
tött alföldek és medencék); 
Ázsia éghajlata, vízrajza és 
élővilága 

 
a kontinensről szóló információs 
anyagok áttekintése, segítségük-
kel kiselőadások, ismeretterjesztő 
szövegek alkotása; 
a nomenklatura pontos használa-
tának gyakorlása; 
a kontinens egyes természetföld-
rajzi zónáinak komplex elemzése; 
Ázsia természetföldrajzával 
kapcsolatos tematikus  térképek 
olvasásának és elemzésének 
gyakorlása;  
olyan összefüggések keresése, 
amelyekben a természet és társa-
dalmi tényezők hatásának eredői 
pregnánsan megmutatkoznak 

 
Ismeri  a kontinens 
területét, nagyobb 
félszigeteit. 
Fel tudja sorolni Ázsia 
nagy tájait, ismeri azok 
egymáshoz viszonyított 
helyzetét. 
Ismeri Ázsia éghajlatá-
nak alapvető vonásait. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel rendel-
kezik. 

 
Összefüggően el tudja 
mondani vagy le tudja 
írni a kontinens szerke-
zetét és morfológiáját 
kialakító természetföld-
rajzi folyamatokat. 
Ismeri Ázsia nagy 
tájegységeit  és azokat 
komplex módon tudja 
jellemezni. 
Véleményt tud formálni 
az éghajlat, a talaj és az 
élővilág  zonalitásáról._ 
Ismeri az alapvető 
különbségeket az  egyes 
zónák között. 
Tisztában  van az 
antropogén hatások 
káros következményei-
vel. Tudja és példákkal 
képes alátámasztani, 
hogy a környezetkárosí-
tások nem ismernek 
országhatárokat. 
Biztos topográfiai isme-
retekkel rendelkezik. 

        
8. Ázsia regionális társadalmi 

és gazdasági földrajza: 
Ázsia lakossága; 
a kontinens gazdasági életét 
befolyásoló természeti és 
társadalmi  tényezők, az 
eltérő gazdasági fejlettség 
okai; 
Ázsia iparának és mezőgaz-
daságának sajátos vonásai, 
teljesítőképessége és főbb 
termékei; 
Ázsia gazdasági  teljesítő-
képességének súlya a világ-
gazdaságban; 
a kontinens nemzetközi 
kereskedelemben betöltött 
szerepe, forgalmának irá-
nyai és arányai; 
Ázsia egyes országainak és 
országcsoportjainak (FÁK, 
Kína, India, Japán, a Közel-
Kelet, Kis-Ázsia) gazdasági 
élete 

 A  földrajzi felfedezésekről szóló 
irodalom áttekintése, különös 
tekintettel az Ázsiáról szóló 
fejezetekre; 
példák keresése olyan természeti 
és társadalmi kölcsönhatásokra, 
amelyekben a gazdasági fejlődést 
vagy az egyik, vagy a másik 
segítette elő; 
a természeti adottságok és a 
különböző gazdasági ágak, 
ágazatok kapcsolatának elemzé-
se; 
a kontinens demográfiai viszo-
nyainak vizsgálata, következteté-
sek levonása a demográfiai 
adatok, tények alapján; 
a fontosabb gazdasági  mutatók 
grafikus ábrázolásának, speciális 
térképek olvasásának és rajzolá-
sának gyakorlása; 
Információk gyűjtése a kontinens 
egyes régióinak eltérő gazdasági 
fejlettségéről és annak okairól; 
a jelentősebb ázsiai országok és 
országcsoportok gazdasági 
életének áttekintése 

 Ismeri a kontinens 
legfontosabb számszerű 
paramétereit (terület, 
népesség stb.), demográ-
fiai viszonyait. 
Tudja a legfontosabb 
ásványkincsek lelőhelye-
it. 
Ismeri a fontosabb ázsiai 
mezőgazdasági terméke-
ket és tudja, hogy hol 
állítják elő ezeket. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel rendelke-
zik. 

 Biztos ismeretekkel 
rendelkezik a kontinens 
felfedezésével és bené-
pesülésével kapcsolato-
san. 
Tudja, miért kritikusak a 
kontinens demográfiai 
viszonyai. 
Tudja, hogy mi az oka az 
egyes ázsiai térségek 
eltérő gazdasági fejlett-
ségének. 
Választ tud adni arra a 
kérdésre, hogy miért 
nevezhetjük Ázsiát a 
"legek" kontinensének. 
Ismeri Ázsia legfonto-
sabb gazdasági paramé-
tereit. 
Képes a gazdasággal 
kapcsolatos tematikus 
térképek elemzésére. 
Ismeri a fontosabb ázsiai 
országok és 
országcsoportok gazda-
sági életét. 
Tudja, hol a helye a 
kontinensnek a nemzet-
közi munkamegosztás-
ban. 
Biztos topográfiai isme-
retekkel rendelkezik. 
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Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 

a) Ismeri a természeti tényezőknek a Kárpát-medence népei elhelyezkedésében, hagyományaiban, telepü-
léseiben, gazdasági életében megnyilvánuló hatásait és földrajzi összefüggéseit.  

b) Ismeri a Kárpát-medence, azon belül Magyarország földjét a hazai tájakra jellemző természeti, társa-
dalmi, gazdasági értékeket. 

c) Ismeri a kontinensek, tájak, országok regionális sajátosságait, különbségeit, rendszerét.  
 
 

Tárgyi feltételek 

 Televízió 
 Videomagnó 
 Írásvetítő 
 Sötétítő függöny 
 Vetítőállvány 
 Magnetofon, cd lejátszó 
 Diavetítő 
 Falitérkép (min.: Magyarország domborzata, Európa domborzata, A Föld domborzata) 
 Földgömb 
 Tájoló 
 Ásvány-és kőzetgyűjtemény 
 Szertár 
 Videofilmek, diaképek 
 Számítógép 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Cartographia: Középiskolai földrajzi atlasz     CR-0003 
 Dr. Sárfalvi B.–Dr. Tóth Aurél: Földrajz I.     NT-13106 
 Probáld F: Regionális földrajz a középiskolások számára    NT-15136/1 
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A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszöveg néma értő olvasása, 
megadott szempontok szerinti 
feldolgozása (adatkeresés, lé-
nyegkiemelés, kérdés megfo-
galmazása stb.) 
 Ábrák elemzése, készítése 
 Szakszöveg jegyzetelési módja-

inak gyakorlása 
 Táblázatok adatsorainak értel-

mezése, készítése 
 Modellek magyarázata 
 Videofilm megtekintése, kiérté-

kelése 
 Diakép megtekintése, kiértéke-

lése 
 Internet, CD ROM keresési 

feltételek szerinti használata 
 Témaspecifikus folyóiratcikkek 

jegyzetelése  
 Megfigyelések a természetben 

és a lakókörnyezetben 
 Adatgyűjtés a gazdasági, társa-

dalmi környezetben 
 Projekt módszer 
 Terminus technicusok szótár 

segítségével történő magyaráza-
ta 
 A természet anyagainak vizsgá-

lata 
 Földrajzi nevek helyesírásának 

gyakorlása, elsajátítása 
 Térbeli folyamatok, jelenségek 

összehasonlító elemzése 
 Térképhasználat, tájékozódás a 

térképen 
 Egy szabadon választott téma 

komplex feldolgozása és bemu-
tatása (kiselőadás, tabló, írásbe-
li beszámoló) 
 Definíció alkotás és értelmezés 

 Egy komplex feladat önálló, 
vagy csoportos megoldása 
 A természet anyagainak felis-

mertetése 
 Eredmények kiszámításának 

levezetése 
 Földrajzi nevek bemutatása a 

falitérképen és a vaktérképen 
 Rövid szóbeli értékelés megtar-

tása egy adott témában 
 A tanuló által végzett vizsgála-

tok módszereinek és eredmé-
nyeinek kiértékelése 
 Munkalapok, tesztek megoldá-

sa, diagnosztikus mérés 
 Szóbeli felelet  
 Házi dolgozat készítése 
 Egyéni és csoportos megbeszé-

lés 
 Játékos vetélkedő 

 Tanulói értékelés (elemző önér-
tékelés, diáktárs elemzése) 
 Tanári értékelés (formatív és 

szummatív) 
 Külső szakértő bevonása 
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MŰVÉSZETEK 
 

 MŰVELTSÉGI TERÜLET  
KERETTANTERVEI 
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A Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja mintegy másfél évtizedes kerettanterv- és 
taneszköz-fejlesztési praxis, kutatási és kísérleti eredmény, gyakorlati kipróbálási tapasztalat felhasználásával, 
Zsolnai József pedagógiai koncepciója alapján dolgoztatta ki részletes kerettanterveit a Művészetek műveltségi 
területre. 
 
Ének-zene: a gimnázium 9–10. évfolyama számára  

Vizuális kultúra: a gimnázium 9–12. évfolyama számára 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: a gimnázium 11-12. évfolyama számára 

 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok /mozgóképkultúránál éves 
összóraszám/): 
 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Ének-zene 1 1 - - 
Vizuális kultúra 1 1 0.5 0.5 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

- - 1 1 

 
 

 Az egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi kerettantervi 
ismertetők tartalmazzák. 
 
E részletes kerettantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi kerettantervhez 
pedagógiai segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök tartoznak. A 
tantárgyi kerettanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. Ezek az alábbiak: 
     tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
     feladatgyűjtemény, 
     időterv, 
     mérőlap és értékelési útmutató. 
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ÉNEK-ZENE 
 

9–10. évfolyam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2364 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
Az Ének-zene kerettanterv az) Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv /KÉK/ keretei között a gimnázium 9–
10. évfolyama számára kimunkált, a NAT 2003-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettantervet és 
taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik Képességfejlesztő és Értékőrző 
Kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
Az Ének-zene kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
 

Heti óraszám 
 
1 

 
1 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
Az Ének-zene kerettanterv a Művészetek műveltségi terület Ének-zene műveltségi részterületére terjed ki. A 
kerettanterv az Ének-zene műveltségi részterület követelményei tantárgyleírásában közölt továbbhaladási 
feltételeknek teljes mértékben megfelel. 
A kerettanterv lefedi a műveltségi részterületre előírt követelményeket. A NAT 2003-követelményeken felül 
követelményeket fogalmaz meg a furulyázás tanulására, valamint zenetörténeti ismeretek elsajátítására 
vonatkozóan is. Az Ének-zene kerettanterv a NAT 2003 műveltségi területek oktatásának közös követelményei 
közül eleget tesz a Hon- és népismeret követelményeinek, mivel megismerteti a tanulókkal a magyarság 
népzenei örökségét, népdalkincsét. Ezen túl lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók tájékozottságot 
szerezzenek a magyar műzene-irodalom kiemelkedő személyiségeiről, alkotásairól. Segíti az Európa és az 
egyetemes kultúra követelményeinek teljesítését, mivel az egyetemes (Európai és Európán túli) zeneművészet 
remekeit, alkotóit szintén bemutatja. Segíti továbbá a Tanulás közös követelményeinek teljesítését, azáltal, hogy 
valamennyi évfolyamon – az ének-zene tanulásán túl – a zeneművészet nyújtotta önművelési lehetőségeket 
kínálja fel a tanulóknak. 
 
 
A kerettanterv jellemzői  
 
Az Ének-zene kerettanterv programja a Kodály Zoltán nevelési elvein alapuló gyakorlatot kívánja a 
leghatékonyabb mértékben megvalósítani. Ennek érdekében a kerettantervben szereplő főbb zenei 
tevékenységek: az éneklés, a zenei írás-olvasás, a zenetörténeti ismeretek tanulása, a zenehallgatás és a 
furulyázás. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulás segítés révén – bármely 
tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a 
pedagógusok számára. 
Az Ének-zene kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
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A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Ének-zene kerettantervet egyetemi szintű énektanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen 
taníthatja. A kerettanterv szerinti tanulást segítő pedagógusnak – szakmai alapképzettségén felül – birtokolnia 
kell a furulyázás tanításához szükséges szaktudást is, továbbá tájékozottnak kell lennie a kortárs magyar és 
egyetemes zeneművészetben. A kerettanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A kerettantervben 
szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. Az olyan szaktanterem megléte viszont nem 
hátrány, ahol az ének-zene tanítás segítéséhez rendelkezésre áll egy billentyűs hangszer (lehetőleg pianínó vagy 
zongora), kazettás magnetofon és CD-lejátszó, jó minőségű hangkazetta- és CD-lemezkészlettel. 
 
 
 
 

Az Ének-zene tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv művészeti-esztétikai műveltséget preferáló gazdag tantárgyi 
rendszerében fontos helyet foglal el a zenei nevelés. A gyerekek kisiskolás kortól kezdve tanulják és gyakorolják 
a sokféle zenei tevékenységet. A tantárgy programja osztálykeretben lehetővé teszi valamennyi tanuló számára a 
hangszeres tanulást is. Az Ének-zene tantárgy sokféle, választékos tevékenységtanulási lehetőséget kínál fel a 
tanulók számára, akik – kedvező tanulási attitűddel, megfelelő pedagógiai segítéssel – magasabbrendű 
szükségletek (zenei önkifejezés, önművelés) birtokába juthatnak. 
 
Kodály Zoltán zenepedagógiai felfogásának értelmében a zenei nevelési folyamat, a zenei képességek 
fejlesztésének centrumában a tanulók kognitív és emocionális kultúrájának szintézisét elősegítő – zenei élmény 
áll. A zenei élmény alapját egyrészt a zeneművek megismerése, másrészt azok előadása, megszólaltatása 
(interpretálása) képezheti, kiegészülve az énekes és hangszeres (furulya) improvizáció lehetőségeivel. A 
zenehallgatás és a zenei ismeretek gyarapítása csak kiegészítő eszköz és módszer a zenei élményhez vezető úton, 
miként a kottaismeret és a (relatív) szolmizáció. Az egyéni és közös éneklés, a hallásfejlesztés, a ritmus- és 
dinamikaérzék fejlesztése együttesen az interpretációs képességek szerves alkotórészeként jelenik meg. Az 
improvizáció ebben a folyamatban a kreatív képességek sajátos megnyilvánulási formájaként értelmezhető. 
 
Az ének-zene tantárgy programja a Kodály Zoltán nevelési elvein alapuló gyakorlatot kívánja a leghatékonyabb 
mértékben megvalósítani. Ennek érdekében a főbb zenei tevékenységek a tanórákon az alábbiak: 
 

 éneklés, 
 zenei írás-olvasás, 
 zenetörténeti ismeretek tanulása, 
 zenehallgatás. 

 
Az ének-zene tantárgy programja lehetőséget nyújt arra, hogy valamennyi zenei tevékenység közben pozitív 
érzéseket éljenek át a tanulók, ezáltal a zene és zenélés számukra pozitív értékké válhat. “A zenei nevelés 
sokoldalúan fejleszti a gyermek képességeit, nemcsak közvetlenül a zenei természetűeket, hanem koncentrációs 
készségét, beidegződéseit, érzésvilágát és szolgálja a testi nevelést is.” (Kodály Zoltán) 
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A magyar gyermek- és népdalkincs, a jeles napok dalai, a régmúlt századok történelmi énekei és hangszeres 
táncdallamai – integrálva a magyar néptánc tantárgy programjával – pozitívan erősíthetik a tanulók 
magyarsághoz való kötődését. Mindemellett az ének-zene tantárgy programja lehetőséget nyújt a tanulók 
számára a magyar és egyetemes zeneművészet megismerésére a kezdeti időktől a jelen kor zenéjéig, továbbá a 
távoli kultúrák zenéjével való ismerkedésre is. Az emberi-erkölcsi értékek felmutatására, az emberi nagyság és 
teljesítmény tiszteletére nyújt példát az egyes zeneszerzők életútjának, munkásságának, művészetének 
megismerése. A zenehallgatás idejének  – életkoronként eltérő – növelésével, a zeneművek elemzésével a 
zenéről való szakszerű tájékozódás segítségével megerősödhetnek a tanulók zenebefogadó, illetve 
hangversenylátogató attitűdjei. 
 
.Az ember természetadta “hangszere” az énekhang; a közös éneklés legtermészetesebb formája a kórusének egy 
szólamban vagy több szólamban egyaránt. Ez erősítheti a tanulókban az összetartozás, az egymásrautaltság, a 
felelősség érzését és a közös munka örömét. 
Kívánatos, hogy minden KÉK –es iskolában – a fakultatív formában is – szóljon a kórusének, és jelenjék meg az 
iskola rendezvényein, az Éneklő Ifjúság hangversenyein. Ez a tanulóknak sikerélményt jelenthet, alakíthatja 
ízlésüket és értékvilágukat. Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei a karéneklés különböző formáiban 
teljesülhetnek ki. A kórusének műfaját, műnemét, műsorát, a kórusművek nehézségi fokát az adott éneklő 
közösség képességeinek és felkészültségének megfelelően szükséges megválasztani. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 9. 10. 
 
Óraszám 
(hetente) 

 
1 

 
1 

 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10. KC-0003/1-1 Pécsi Géza–Uzsalyné Pécsi Rita: Kultúrák kulcsai. 

 KC-0004/1 Pécsi Géza–Uzsalyné Pécsi Rita: Kulcs a muzsikához. CD-sor (NAT) 
 MR-0019 Szitha Tünde: Orfeusz hangzó zenetörténet 8. Magyar zene századai. 
 KC-0002/1 Pécsi Géza–Uzsalyné Pécsi Rita: Kulcs a muzsikához. Énektár 2. (NAT) 

 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 
b  = lehetőség szerint csoportbontással 

           

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

Az Ének-zene tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
A tanulók váljanak képessé arra, hogy az eddigi tanulmányaik során megismert népdalokat, műdalokat, vokális 
és hangszeres műveket és a róluk szerzett ismereteket fel- és megelevenítsék, magukban rendezhessék.  
Vegyenek részt az iskolai kóruséneklésben, legyenek képesek a zenei szakkifejezések pontos használatára, egyes 
zeneművek szakszerű elemzésére. Ismerjék meg a magyar, az európai és az egyetemes zenekultúra sajátosságait, 
történelmi fejlődését  és kölcsönhatásait. Váljék természetes szükségletükké és szokásukká a zenehallgatás, a 
hangversenyek látogatása. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. NÉPDALOK, MŰDALOK, 

VOKÁLIS ÉS 
HANGSZERES 
ZENEMŰVEK  

 NÉPDALOK, MŰDALOK, 
HANGSZERES ZENEMŰVEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Népdalok, műdalok, 

hangszeres zeneművek  
 Az előző években tanult népdalok, 

műdalok, hangszeres zeneművek 
témáinak éneklése kottából és 
hallás után 

 Részt tud venni húsz 
népdal és tíz zenei téma 
közös éneklésében. 

 Minden tanult dalt és 
zenei témát pontosan el 
tud énekelni. 

        
II. ZENEELMÉLETI ÉS 

ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK 

 ZENEELMÉLETI ÉS 
ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK TANULÁSA, 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    

        
1. A zene történelmi 

fejlődésének fontosabb 
állomásai az őskori 
mágiától az első ókori 
civilizációkon át 
(Mezopotámia, Egyiptom, 
Görögország)az európai 
barokk-korszak végéig; a 
zene és az emberi hang 
sajátosságai; szerepük az 
ember életében, zenei hang 
és zörej; a hallásérzékelés 
fejlődése, akusztika; 
hangrendszerek, 
félhangrendszer; az ókori 
görög zene éthosza, a 
Távol-Kelet zenéje; az 
énekes műfajok kialakulása; 
a magyar zenekultúra 
kezdetei 

 Zenetörténeti és zeneelméleti 
szemelvények, tanulmányok 
olvasása, feldolgozása, és a 
szakszerű kommunikáció  
gyakorlása. 
(C. Davis-Y. Menuhin: Az embr 
zenéje ; Szabolcsi Bence: A zene 
története; Dobszay László: 
Magyar  zenetörténet c. művei 
nyomán) 

 Tömör ismertetés tud 
adni az alábbi témákról: 
a hang tulajdonságai, 
a zenei hang és zörej, 
az európai zene kezdetei.
Egy-két mondatot tud 
mondani, írni az indiai, 
az afrikai és a japán 
zenéről. 

 A zenetörténeti, 
zeneelméleti  
szemelvények témáiról 
pontos ismertetést tud 
adni szóban vagy 
írásban. Jellemezni tudja 
az európai és a távoli 
kultúrák megismert 
zenéit. 

        
2. A fúvós,a húros és a 

billentyűs hagszerek 
eredete, fejlődéstörténete 

 Hangszertörténeti ismeretek 
elsajátítása, az egyes hangszerek 
alakjának és hangjának 
felismerése 
(pl. A zene könyve c. kiadvány 
alapján ; szerk.: Ch. Fisher és 
Révész Dorit)  

 Felismer hangzó 
zenében négy-négy 
fúvós és húros 
hangszert. El tudja 
mondani a felismert 
hangszerek egy-két 
jellemzőjét. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
fúvós és a húros 
hangszerek eredetéről, 
fejlődésük történetéről. 
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III. ZENEMŰVEK  ZENEMŰVEK HALLGATÁSA     
        
1.    
 

Távol- és közel-keleti zene: 
Konfucius: Ének a hun 
támadásról (i.e. 6. sz.) ; 
Ujgúr halottsirató, Sumér 
hajnali démonűző, Sumér 
himnusz Napistenhez (i.e. 
2000.), Óegyiptomi 
Naphimnusz (i.e. 1000.), 
Dávid király: 149. zsoltár 
sófár szólóval (i.e. 1000.), 
Görög és latin zene: 
Pindaros: Óda Apollóhoz 
(i.e. 500.), Anaekreon: 
Bordal, Serikilos: Sírfelirat, 
Zsoltár dallamok, Gregorián 
énekek 
Magyar zene: 
Ómagyar Mária siralom, 
Magyar Gregorián énekek, 
Históriás énekek a 13-14. 
századból, Bakfark B.: I. 
Lantfantázia, Esterházy Pál: 
Harmonia caelistis, 
Istvánffy B.: Rorate caeli 
Euorópai zene: 
J. S. Bach: h-moll szvit,  
I. szimfónia, d-moll toccata 
és fuga, A. Vivaldi: Négy 
évszak, G. F. Händel B-dúr 
orgonaverseny, Vízizene 

 
Európai és távoli kultúrák 
zenéjének hallgatása, a fúvós és 
húros hangszerek hangzásának 
felismerése: L. Kecskés András: 
„Ókori zene, ókori hangszerek és 
„… Koboz is peng”1-2. c. audio 
kazetta összeállításából, valamint 
„Orfeusz hangzó zenetörténet”1-
2. és 8. kötetéből (szerk. Kovács 
Sándor, ill. Szitha Tünde) 

 
Felismer a meghallgatott 
zeneművek közül 
legalább hetet. Évente 
legalább három 
hangversenyre ellátogat. 

 
Felismeri a 
meghallgatott 
zeneműveket.  Meg 
tudja nevezni 
szerzőjüket, címüket, 
műfajukat. 
Évente legalább hat 
hangversenyre ellátogat. 
Rövid 
hangversenykritikát tud 
készíteni. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 

 
a) A tanuló fel tudja eleveníteni az általános iskolában tanult népdalokat és műdalokat; kottából és emlékezetből 
el tud énekelni 25-30 népdalt. 
b) Ismertetni tudja az ember zenéje fejlődésének főbb állomásait az ókortól a barokk korszak végéig –  művek 
megnevezésével. 
c) Felismeri a gregorián éneket, jellemezni tudja sajátos forma- és hangzásvilágát. 
d) Jellemezni tudja a magyar historikus zene keletkezésének okait és folyamatát, felismeri Bakfark Bálint 
lantzenéjét, Esterházy Pál kórusénekeit. 
Ismertetni tudja az európai barokk zene kiemelkedő képviselőinek: A. Vivaldi, J. S. Bach zeneszerzői 
munkásságát ; hangzó anyag alapján felismeri a tanult műveket, meg tudja nevezni műfajukat és címeiket. 
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10. évfolyam 
 
 

Az Ének-zene tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Váljon a tanulók szokásává  a kulturált közös éneklés igénye. Kapjanak indíttatást az iskolai kórusénekléshez. 
Alakuljon ki átfogó rendszerező képességük a zene minden elemére vonatkozóan. Ismerjék meg a zenetudomány 
ágait. Tudjanak szakkifejezések használatával zenetörténeti áttekintést adni a zene és  a társművészetek 
összefüggéseiről. Legyenek képesek a SZÓ-ZENE-KÉP típusú középiskolai szintű vetélkedő megszervezésére. 
Váljon szükségletükké a rendszeres zenehallgatás és hangversenylátogatás. Tanuljanak meg rövid 
hangversenykritikát írni szakkifejezések használatával. Szerezzenek tájékozottságot a különféle zenepedagógiai 
módszerek között. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. NÉPDALOK, MŰDALOK, 

VOKÁLIS ÉS  
HANGSZERES 
ZENEMŰVEK, ZENEI 
MŰFAJOK  

 NÉPDALOK, MŰDALOK, 
VOKÁLIS ÉS HANGSZERES 
ZENEI MŰFAJOK 
SAJÁTOSSÁGAINAK 
MEGISMERÉSE ÉS  
FELISMERÉSE 

    

        
1. Népdalok, műdalok, 

hangszeres zeneművek 
 Az előző években tanult népdalok, 

műdalok, hangszeres zeneművek 
témáinak felelevenítése, éneklése 
kottából és hallás után ; új 
példaanyag elsajátítása, 
különböző zenei stílusok és 
műfajok felismerése 

 Részt tud venni húsz 
népdal és tíz zenei téma 
közös éneklésében. 

 Minden tanult dalt és 
zenei  témát pontosan el 
tud énekelni. 

        
II. ZENEELMÉLETI ÉS 

ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK 

 ÚJ ZENEELMÉLETEK ÉS 
ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA 

    

        
1. Hangtani, melodikai,  

ritmikai, formatani, 
műfajelméleti ismeretek ; 
a zenetudomány ágai. A 
zenetudomány fejlődése a 
19. és a 20. században. 
Népzenekutatás.  
A zene történelmi 
fejlődésének jelentősebb 
korszakai Európában és a 
világban – a bécsi 
klasszikusoktól a romantika 
különféle periódusain át 
korunk zenéjéig. A zenekari 
struktúrák kialakulása a 16. 
századtól a 20.század 
végéig. Az  oratórikus  
műfajok fejlődésének útja. 
A tonális és az atonális 
(dodekafon) zenei 
struktúrák sajátosságai 

 A tanult hangtan , melodikai 
ritmikai, formatani, műfajelméleti 
ismeretek áttekintése és 
rendszerezése; 
a zenetudomány ágainak  
megismerése. Zenetudományi, 
népzenetudományi írások 
tanulmányozása és értelmezése. 
Az európai zene jelentősebb 
korszakaiban létrejött zeneművek 
megismerése és elemzése. Az 
atonális zeneművek strukturális 
sajátosságainak  megismerése, 
felismerése, összehasonlítása a 
tonális polifónia faktúráival.  

 Ismertetni tudja az 
abszolút és a relatív 
hangrendszer jellemzőit. 
Hangoztatni tudja a 
tanult ritmusképleteket 
zenei  témákban. Képes 
jelentősebb klasszikus 
zeneművek 
felismerésére. 

 Biztonságosan tudja 
alkalmazni a tanult 
hangtani, melodikai, 
ritmikai, formatani, 
műfajelméleti 
ismereteket. Ismertetni 
tudja a zenetudomány 
felosztását. Felismeri 
különböző korstílusok 
(klasszicista, 
romantikus) zeneműveit 
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III. ZENEMŰVEK  ZENEMŰVEK HALLGATÁSA, 

ELEMZÉSE 
    

        
1. Bécsi klasszikusok: Haydn: 

Oxfordi szimfónia, 
teremtés;  Mozart: Kis éji 
zene, Don Juan, g-moll 
szimfónia, Requiem ; 
Beethoven: Ötödik 
szimfónia, Kilncedik 
szimfónia, Hegedűveseny, 
Szonáták: Appasionata  
Romantika: Schubert: 
Dalok, h-moll (Befejeztlen) 
szimfónia ; Schumann-
dalok; Mendellsohn: 
Szentivánéji álom (Szvit) ; 
Chopin-etűdök ; Liszt 
Ferenc: Magyar rapszódiák, 
Faust-szimfónia ; Erkel 
Ferenc: Bánk bán ; Wagner: 
Tannhäuser, Előjáték ; 
Verdi: Rigoletto ; 
Mussorgskij: Egy kiállítás 
képei ; Mahler: IX. 
szimfónia ;  
Huszadik század: 
Debussy: Egy faun 
délutánja , Stravvinsky: 
Petruska ; Schönberg: I. 
kamaraszimfónia ; Bartők 
Béla: Allegro barbaro, 
Cantata profana ; Kodály 
Zoltán. Psalmus 
Hungaricus, Galántai 
táncok, Székely keserves ; 
Kurtág György: Játékok , 
Ligeti György: 
Kamarakoncert ; Durkó 
Zsolt: Halotti beszéd, 
Szokolay Sándor: 
Symphonia Ungarorum, 
Petrovics Emil: Jónás 
könyve ; Dubrovay László: 
Cantata Aquillarum 

 Ismerje  a klasszicizmus 
stílusjegyeit, műfaji sajátosságait, 
jelentőségét az európai zenei 
fejlődésben, elemezze a 
romantika stílusjegyeit, beleértve 
az operairodalom remekeit is, 
jellemezze a magyar romantikus 
zene kiemelkedő alkotóinak (Liszt 
Ferenc, Erkel Ferenc  zenéjének) 
nemzeti sajátosságait és 
európaiságát. 

 Meg tud határozni a 
zenei témák közül egyet-
egyet koronként. Fel 
tudja sorolni az egyes 
korok legjellemzőbb két-
két zenei műfaját. 
Felismeri a különböző 
zenei korok 
legjellemzőbb két 
stílusjegyét. Meg tudja 
nevezni minden kor két 
legismertebb 
zeneszerzőjét és 
zeneművét. Két-három 
mondatos elemzést tud 
adni egy megismert 
zeneműről. Évente 
ellátogat legalább két 
hangversenyre. 

 Minden zenei korból 
felismer és meg tud 
nevezni legalább öt 
zeneművet, azok 
zeneszerzőjét és műfaját. 
Műelemzést tud adni öt 
különböző zenei kor 
egy-egy művéről. Évente 
ellátogat legalább négy 
hangversenyre. Rövid 
hangversenykritikát tud 
írni. 

        
IV. ZENEESZTÉTIKA, 

ZENEPEDAGÓGIA 
 ISMERKEDÉS A 

ZENEESZTÉTIKÁVAL ÉS A 
ZENEPEDAGÓGIÁVAL 

    

        
1. Esztétikum – esztétika 

Esztétikum a zenében 
A zene társadalmi funkciói 
A zene szereplői: alkotó, 
közvetítő, befogadó 
A zenei ízlés formálása 
A zenepedagógia 
lehetőségei és a zenei 
nevelés irányzatai a 20. 
században, különös 
tekintettel Kodály Zoltán 
munkásságára 

 Esztétikai, zeneesztétikai és 
zenepedagógiai tárgyú szövegek 
olvasása, értelmezése és 
feldolgozása: szóbeli és írásbeli 
kommunikáció gyakorlása 
(Kedves Tamás: Esztétika. 
Esztétikai és zeneesztétikai 
alapismeretek, valamint Szőnyi 
Erzsébet: zenei nevelési 
irányzatok a XX. században c. 
munkái alapján) 

 Fel tud sorolni két-
három kortárs 
zeneszerzőt, előadót, 
eseményt. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanult 
zeneesztétikai, 
zenepedagógiai 
témákról.  
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Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
a) A tanuló énekelni tud régi és újtípusú népdalokat, meg tudja különböztetni és jellemezni tudja őket 
b) Ismeri Bartók és Kodály, valamint tanítványaik népdalgyűjtő tevékenységét 
c) Ismeri a bécsi klasszikusok (Haydn, Mozart, Beethoven) zeneszerzői munkásságát, ismertetni tudja egyes 
tanult műveiket, jellemezni tudja a műfajokat és stiláris sajátosságaikat (opera, szimfonia, oratórium, szonáta) 
d) Ismertetni tudja romantika és a posztromantika legjelesebb zeneszerzőit, felismeri műveiket, hangzó anyag 
felhasználásával szakszerűen tudja jellemezni a romantika zenéjének sajátosságait 
e) Ismertetni tudja a 20. századi magyar és külföldi kortárszene legjelentősebb alkotóinak munkásságát. Hangzó 
anyag alapján felismeri zenei stílusukat 
f) Meg tudja különböztetni egymástól a tonális és az atonális zene struktúráit és hangzásvilágát 
g) Megfelelően tudja használni a zenei szakkifejezéseket 
 

Tárgyi feltételek 

 Hangszerek (zongora vagy pianínó, furulya) 
 Zenehallgatáshoz hagyományos és CD lemezek, 
 Hangszalagok, lemezjátszó, magnetofon, CD-ROM, 
 Számítógép 
 Írásvetítő 
 5 vonalas tábla  
 Kórusénekléshez próbaterem, énekkari dobogó 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Pécsi Géza–Uzsalyné Pécsi Rita: Kultúrák kulcsai    KC-0003/1-1 
 Pécsi Géza–Uzsalyné Pécsi Rita: Kulcs a muzsikához CD-sor (NAT) KC-0004/1 
 Pécsi Géza–Uzsalyné Pécsi Rita: Kulcs a muzsikához. Énektár 2. (NAT) KC-0002/1 
 Szitha Tünde: Orfeusz hangzó zenetörténet 8. Magyar zene századai. MR-0019 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A tiszta éneklés gyakorlása: 
intonáció, artikuláció 
 Magyar népdalok éneklése, 

egyszólamú éneklés gyakorlása 
 A gregorián melizma éneklés 

technikájának gyakorlása 
 Homofon és polifon éneklési 

módok  értelmezése és 
gyakorlása 
 Zsoltározó éneklés gyakorlása 
 Korstílusok felismerésének 

gyakorlása – zenehallgatás 
segítségével 
 A magyar népzene 

sajátosságainak megfigyelése és 
elemzése 
 Hangközök felismerése 
 Dallamírási gyakorlatok ( táblán 

és kottafüzetben ) 
 Műfajok felismertetése 
 Zenei írás-olvasás gyakorlása 

 Egyéni és közös éneklés – 
szöveggel, szöveg nélkül, 
szolmizálva 
 Írásbeli házi feladat 
 Írásbeli feladatmegoldás az 

iskolában 
 Egyszólamú és többszólamú 

éneklési gyakorlatok az 
iskolában 
 Zenetörténeti ismeretek mérése 

szóbeli feleltetéssel és 
tesztlapokkal 

 Hagyományos osztályozás 
 Elemző szóbeli minősítés 
 Elemző írásos minősítés 
 Analitikus pontozás 
 A tanuló önértékelése 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

9–10. évfolyam 
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A Vizuális kultúra kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv /KÉK/ keretei között a gimnázium 
9–10. évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, környezetkultúra és vizuális 
kommunikáció centrikus, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, 
választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint 
dolgoznak.  
 
A Vizuális kultúra kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti 

óraszám 
1 1 

 
 
Az KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Vizuális kultúra kerettanterv a Művészetek műveltségi terület Vizuális kultúra részműveltségi területére 
terjed ki. A kerettanterv a részműveltségi terület követelményeit teljes mértékben lefedi. A NAT 
követelményeken felül részletes követelményeket ír elő a kerettanterv a környezet rendeltetésszerű használatára 
vonatkozóan. A környezetet jóval tágabban értelmezi (a természeti környezettől, az épített környezeten át a 
mindennapi használati tárgyakig). A kifejezés, képzőművészet tanulását kora kisiskolás kortól XX. századi és 
kortárs képzőművészeti alkotások (valóságos alkotások és reprodukciók) ismétlődő észlelése révén segíti. A 
kerettanterv tematikus tananyaga minden évfolyamon lehetőséget teremt a látható világ valamennyi 
dimenziójának (fény, szín, forma, tér, mozgás) tanulmányozására, és – változatos technikákkal történő – 
kifejezésére. A Vizuális kultúra tantárgy a NAT 2003 célkitűzéseinek megfeleltethetően természetszerűleg 
tevékenységorientált tantárgy, ahol a tevékenységek különböző – elsősorban vizuális – képességek és 
kompetenciák fejlesztését hivatottak szolgálni. A tananyag spirális szerkezete lehetőséget ad a képességek, 
kompetenciák folyamatos fejlesztésére és a differenciálásra, hiszen a tevékenységtípusok évről évre visszatérnek 
egyre mélyebb tartalom közvetítésével, és egyre speciálisabb tevékenységek formájában. A kerettanterv a NAT 
műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Környezeti nevelésre és az Információs és 
kommunikációs kultúrára (azaz a vizuális kommunikációs kultúra) fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen 
kívül segíti a Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését (bár erre elsősorban a Képességfejlesztő és 
értékőrző kerettanterv Népismeret-néprajz, valamint Honismeret és Helytörténet kerettantervei hivatottak). Segíti 
továbbá a Tanulás  és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire közös követelményeinek teljesítését, azáltal, hogy 
valamennyi évfolyamon – a vizuális kultúra tanulásán túl – a vizuális kommunikáció, valamint a 
képzőművészetek nyújtotta önművelési lehetőségeket kínálja fel a tanulóknak. Ezek mellett jelentős mértékben 
hozzájárul az Énkép- és önismeret, Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, illetve az Információs és 
kommunikációs kultúra fejlesztéséhez is. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Vizuális kultúra – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az 
adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes kerettantervi 
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás 
foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
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A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Vizuális kultúra kerettantervet a környezetkultúra iránt érzékeny, a vizuális kultúra egyes részterületein 
felkészült, rajz szakos egyetemi szintű tanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. A 
kerettanterv szerinti tanulást segítő pedagógusnak felkészültnek kell lennie a vizuális információk tekintetében, 
továbbá a legváltozatosabb vizuális médiumok ismeretében és a kortárs vizuális művészetekben. A környezet 
rendeltetésszerű használatának képességeit, szintén birtokolnia kell. A tanítandó vizuális technikákat és 
műveleteket biztonsággal kell használnia, és legalább egy képzőművészeti és/vagy kézműves technikát alkotó 
módon kell művelnie. A kerettanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A kerettantervben szereplő 
tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. A rajz szaktanterem megléte viszont nem hátrány. 
Fontos azonban elkülönített térben (rajzszertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges anyagokat és 
eszközöket. A kerettanterv tanulásához-tanításához saját fejlesztésű tankönyvek és tanítási segédletek állnak 
rendelkezésre, amelyek a tankönyvpiacon megtalálhatók (A látás világa című tankönyvcsalád könyvei).  
 
 
 

A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
 
Vizuális nyelv, vizuális kommunikáció 
 
Tanulják meg a tanulók a legfontosabb síkbeli és térbeli kifejezőeszközök, az alapvető ábrázolási konvenciók, 
kompozíciós és szerkesztési eljárások használatát. Szerezzenek gyakorlatot a látvány, a jelenség, a jel, a tárgy, a 
kép, a műalkotás megfigyelésében, leírásában, megértésében, elemzésében. Váljanak képessé a vizuális 
jelenségek és vizuális információk megértésére, gondolataik változatos, közérthető (értelmező, eligazító, 
kifejező, közlő, magyarázó) vizuális megjelenítésére. Alakuljon ki bennük a vizuális információt megbecsülő, 
ám kritikusan fogadó attitűd. Tanulják meg a legfontosabb ábrázolási és tervezési eljárásokat önállóan 
alkalmazni. Ismerjék meg a vizuális kommunikáció műfajait, továbbá történetének jelentősebb eseményeit 
(reneszánsz perspektíva, fotózás felfedezése, elektronikus médiumok megjelenése). Ismerjék meg az alapvető 
grafikai, festészeti, konstruáló eljárásokat. Tanuljanak meg szabadkézi rajzot készíteni, ábrát szerkeszteni, színes 
technikákat alkalmazni, makettet, modellt konstruálni informáló céllal. Lehetőség szerint sajátítsák el egy 
technikai médium (fotó vagy video) használatát. 
 
 
Kifejezés, képzőművészet 
 
Váljanak képessé a tanulók a mindennapi látványok esztétikumának és a művészeti élményeknek a 
befogadására, átélésére, a műalkotások megítélésére. Tanulják meg élményeiket, érzelmeiket, fantáziaképeiket, 
gondolataikat kifejezni változatos képi és plasztikai eszközökkel. Szerezzenek jártasságot a hagyományos és új 
vizuális kifejezési technikák használatában. Tanuljanak meg véleményt mondani a művészet műfajairól, 
képzőművészeti, építészeti, iparművészeti, fotóművészeti és filmművészeti alkotásokról. Ismerjék meg több 
jelentős művész életútját, jellemző kifejezőeszközeit, kiemelkedő alkotását. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd 
környezetük vizuális esztétikai értékei iránt. 
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Tárgy- és környezetkultúra 
 
Váljanak képessé a tanulók egyszerű tárgyak és terek megtervezésére, önálló megkonstruálására. Tanulják meg 
biztonsággal használni a tárgykultúra modellezőanyagait és eszközeit. Szerezzenek jártasságot néhány kézműves 
technikában, valamint a szerelés, az építés és a modellezés műveleteiben. Tanuljanak meg különféle tárgyakat, 
árucikkeket, épületeket leírni, elemezni és értékelni a használhatóság, a gazdaságosság, az anyag, a szerkezet, a 
megmunkálás, a méret megválasztása, a díszítés módja szempontjainak figyelembevételével. Tanulják meg 
rendeltetésüknek megfelelően használni környezetüket,  környezetük tárgyait. Értsék meg a környezetkultúra 
lényegét, fontosságát, alakuljon ki bennük pozitív attitűd a kultúrált környezet iránt. Váljanak képessé arra, hogy 
elítéljék a környezetet rongáló, károsító tevékenységeket, magatartást. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 9. 10. 
 
Óraszám 
(hetente) 

1 1 

 
* Az 5–10. évfolyamon a Művészettörténettel együtt használható fel az  óraszám. 
 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10.  Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig. Orpheusz Kiadó, 1997. 

 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 
b  = lehetőség szerint csoportbontással 

           

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 
 

A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Szerezzenek jártasságot a tanulók a hagyományos és új képi és plasztikai kifejezési technikák és az ábrázolási 
konvenciók, színes közlések és komplex vizuális közlések használatában.  Tanulják meg a tanulók személyes 
környezetüket átalakítani, lakóterüket berendezni. Ismerkedjenek meg a bútortervezéssel. Tanulják meg az 
otthonukban fellelhető személyes értékeket felújítani, megőrizni. Tanulják meg a sokszorosított és egyedi 
vizuális üzeneteket elemezni. Érzelmeiket, viszonyulásaikat, fantáziaképeiket, gondolataikat tanulják meg 
változatos eszközökkel kifejezni. Váljanak képessé a tanulók a művészeti élmények befogadására, átélésére, a 
műalkotások megítélésére. Tanuljanak meg véleményt mondani a művészet műfajairól, képzőművészeti, 
építészeti, iparművészeti alkotásokról. Ismerjék meg több jelentős művész életútját, jellemző kifejezőeszközeit, 
kiemelkedő alkotását. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd a műalkotások iránt. Váljon szokásukká a 
képzőművészeti, iparművészeti, építészeti tárgyú, illetve lakáskultúrával, öltözködéskultúrával foglalkozó 
könyvek, albumok, folyóiratok, művészeti kritikák olvasása. Váljon igényükké a kiállítások, tárlatok látogatása. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERE, 
MEGISMERÉS, 
BEFOGADÁS 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
NYELV- ÉS ESZKÖZREND-
SZERÉNEK MEGISMERÉSE, 
BEFOGADÁSA 

    

        
1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A kétdimenziós (grafikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
1.1. a műszaki rajz alapjai, 

jelölési, méretezési 
módszerei 

 a műszaki rajz alapjainak, 
jelölési, méretezési módszereinek 
tanulása, gyakorlása 

 Algoritmus alapján 
jelölni és méretezni tud 
egyszerű műszaki 
rajzokat. 

 Ismeri a műszaki rajz 
jelölési, méretezési 
módszereit. Egyszerű 
műszaki rajzokat 
hibátlanul el tud 
készíteni. 

        
1.2. összetett mesterséges forma 

terve 
 összetett mesterséges forma 

tervének ábrázolása műszaki 
rajzon 

 Két-három részelemből 
álló mesterséges forma 
műszaki rajz ábrázolása 
szerinti tervét el tudja 
készíteni algoritmus 
alapján. 

 El tudja készíteni egy 
nem bonyolult, de 
összetett mesterséges 
forma tervét a műszaki 
rajz ábrázolási szabályai 
szerint. 

        
1.3. hálós nagyítás és kicsinyítés  a hálós nagyítás és kicsinyítés 

tanulása, gyakorlása 
 Egyszerűbb kontúros 

formákat kicsinyíteni és 
nagyítani tud háló 
segítségével. 

 Összetett formákat, 
kontúros fotókat képes 
hálón nagyítani és 
kicsinyíteni. 
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1.4. összetett természeti és 

mesterséges formák érdekes 
részletei, jellemző nézetei 

 összetett természeti és 
mesterséges formák érdekes 
részleteinek, jellemző nézeteinek 
ábrázolása,  
a különböző részletek és nézetek 
dekoratív továbbalakítása 

 Egy forma érdekes 
részletét ki tudja emelni 
és felnagyítani háló 
segítségével. A kiemelt 
elemből ritmikusan 
ismétlődő díszítő sorokat 
tud tervezni. 

 Képes összetett formák 
érdekes részleteit, 
nézeteit észrevenni, 
nagyítással kiemelni, 
redukálni, érdekes, 
dekoratív változatait 
elkészíteni. 

        
1.5. a szivacsnyomás és/vagy  

a szitanyomás 
 a szivacsnyomás és/vagy a 

szitanyomás technikájának 
tanulása, gyakorlása 

 Algoritmus segítségével 
szivacsnyomatot tud 
készíteni. 

 Ismeri és alkalmazni 
tudja a szivacsnyomás és 
a szitanyomás 
technikáját. 

        
1.6. a montázs  a montázskészítés tanulása, 

gyakorlása 
 Tudja, mi a montázs. 

Négy-öt képrészletet 
össze tud illeszteni jó 
egésszé. 

 Tudja, mi a montázs. 
Érdekes, kifejező 
montázst tud készíteni. 

        
2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv-  
és eszközrendszer 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
2.1. papírmakett  papírmakett készítése  Három-négy elemből 

álló térforma makettjét 
algoritmus alapján el 
tudja készíteni. 

 Öt-tíz elemből álló 
térforma papírmakettjét 
el tudja készíteni. 

        
2.2. szabásminta  információ tanulása a 

szabásminta készítéséről 
szövegolvasás, fotók, ábrák 
elemzése révén; egyszerű 
szabásminták megrajzolása, 
vágása, ragasztása 

 Egyszerű szabásmintát 
el tud készíteni minta 
alapján. 

 Többféle egyszerűbb és 
bonyolultabb 
szabásmintát önállóan el 
tud készíteni. 

        
3. A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszere 
 A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszerének megismerése, 
a színnel történő vizuális kifejezés 
gyakorlása 

    

        
3.1. a lakószoba falszínének 

emberre gyakorolt hő-, tér- 
és hangulati hatásairól 

 információk tanulása a lakószoba 
falszínének emberre gyakorolt 
hő-, tér- és hangulati hatásairól; 
falszínezetek tervezése 
különböző funkciójú terekhez 

 Két-három példát tud 
mondani a színek 
emberre gyakorolt 
hatásaira. 

 Tudja, hogy az egyes 
színek milyen (hő-, tér-, 
hangulati-) hatást 
gyakorolnak az emberre. 
El tudja készíteni 
különböző funkciójú 
terek falszínének tervét a 
színek hatásainak 
ismeretében. 

        
3.2. a szín, a mintázat és a 

funkció összefüggései a 
lakásban 

 információk tanulása és 
információk gyűjtése a lakás 
berendezéseinek, dekorációjának 
színvilágáról, mintázatáról, a 
szín, a mintázat és a funkció 
összefüggéseiről 

 Négy-öt lapkivágatot 
gyűjt a tanév során 
érdekes mintázatú, 
színvilágú és 
berendezésű 
lakószobákról. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a lakás 
berendezéseinek, 
dekorációjának 
színvilágáról, 
mintázatáról, a szín, a 
mintázat és a funkció 
összefüggéseiről. Ezzel 
kapcsolatos ismereteit 
vázlatos tervrajzokkal, 
gyűjtött lapkivágatokkal 
képes illusztrálni. 

        
3.3. lakószoba és 

berendezéseinek szín- és 
mintaterve 

 szín- és mintatervek vázlatainak 
elkészítése lakószobáról és 
berendezéseiről 

 El tudja készíteni 
elképzelt szobája szín- 
és mintatervének 
egyszerű vázlatát. 

 El tudja készíteni egy 
lakás tereinek, 
berendezéseinek szín- és 
mintatervének vázlatát 
többféle variációban. 
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3.4. temperafestés  a temperafestés gyakorlása: 

színek keverése, fedése, 
sötétítése-világosítása, telítése-
derítése 

 Tud temperával színt 
keverni, sötétíteni, 
világosítani. 

 Biztonsággal használja a 
temperafestéket. A 
temperafestés összes 
műveletét képes 
elvégezni. 

        
II. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

MŰKÖDÉSI TERÜLETEI,  
A VIZUÁLIS KULTÚRA 
HASZNÁLATA 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK 
ÉS HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
A) TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
 TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
TANULÁSA 

    

        
1. Személyes 

környezetalakítás, a lakótér 
berendezése 

 Információk tanulása a lakótér 
berendezéséről 

    

        
1.1. a lakószoba funkciói  a lakószoba funkcióinak 

felidézése, pontosítása 
szakszövegek, képek, ábrák 
feldolgozása révén 

 Elképzelt jövőbeli 
lakásának egyes tereiről 
egyszerű rajzos leírást 
tud készíteni. 

 Képek és alaprajzok 
segítségével rajzos 
elemzést tud készíteni 
különböző funkciójú 
lakóterekről. 

        
1.2. a lakásfunkció, a 

berendezéshez szükséges 
eszközigény, bútor- és 
helyigény összefüggései 

 a funkció, az eszközigény, a 
bútorigény és a helyigény 
összefüggéseinek tisztázása egy 
lakás berendezésének 
megtervezése előtt 

 Egyszerű 
lakásberendezési tervet 
tud készíteni megadott 
szempontok alapján. 

 Lakásberendezési tervet 
tud készíteni. 

        
1.3. bútorok szabványméretei, 

beszerzési lehetőségei, 
árviszonyai 

 tájékozódás a bútorok 
szabványméreteiről, beszerzési 
lehetőségeiről, árviszonyairól 

 Három-négy alapbútor 
(szekrény, ágy, asztal, 
szék) méretéről, áráról, 
beszerzési helyeiről 
tájékoztatót tud készíteni 
bútorkatalógusok 
felhasználásával. 

 Egy vagy több lakótér 
bútorzatának 
összeállításához képes 
bútorkatalógusból 
berendezéseket 
válogatni, azoknak 
méreteit, beszerzési árát 
és beszerzési helyét 
szóban és írásban 
közölni. 

        
1.4. berendezés-variációk  berendezési variációk készítése 

szobaalaprajzra 
 El tudja készíteni 

elképzelt lakószobája 
alaprajzára a 
berendezések vázlatos 
tervét. 

 Érdekes 
szobaberendezés-
variációkat tud készíteni 
alaprajzra. 

        
1.5. lakószoba egyméretű 

axonometrikus rajza 
 a lakószoba egyméretű 

axonometrikus rajzának 
elkészítése 

 Algoritmus segítségével 
el tudja készíteni egy 
egyszerű lakószoba 
egyméretű 
axonometrikus rajzát. 

 El tudja készíteni egy 
lakószoba egyméretű 
axonometrikus rajzát. 

        
1.6. a lakás, a lakószoba 

kiegészítői (textíliák, 
dísztárgyak, növények stb.);  
e kiegészítőkkel 
létrehozandó stílusok, 
hangulatok 

 információk tanulása a lakás, a 
lakószoba kiegészítőiről 
(textíliákról, dísztárgyakról, 
növényekről stb.), e 
kiegészítőkkel létrehozandó 
stílusokról, hangulatokról 
szövegolvasás és képelemzés 
révén 

 Négy-öt lapkivágatot 
gyűjt a tanév során a 
lakószoba kiegészítőinek 
illusztrálására. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
lakás, a lakószoba 
kiegészítőiről 
(textíliákról, 
dísztárgyakról, 
növényekről stb.),  
e kiegészítőkkel 
létrehozandó stílusokról, 
hangulatokról. Ezeket 
gyűjtött lapkivágatokkal 
tudja illusztrálni. 
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1.7. a lakószoba arculatának, 

világításának terve 
 fénymásolatok segítségével 

változatok készítése a lakószoba 
kiegészítőkkel való ellátásáról, 
színhangulatáról, 
megvilágításáról 

 Négy-öt lapkivágatot 
gyűjt a tanév során a 
lakószoba kiegészítőinek 
illusztrálására. 

 Fénymásolatok 
segítségével érdekes 
változatot tud készíteni a 
lakószoba kiegészítőkkel 
való ellátásáról, 
színhangulatáról, 
megvilágításáról. 

        
1.8. lakószoba makettje  lakószoba makettjének 

elkészítése 
 Egyszerű makettet tud 

készíteni elképzelt 
jövőbeli szobájáról 
algoritmus alapján. 

 El tudja készíteni egy 
lakószoba berendezett 
makettjét. 

        
2. Bútortervezés  Információk tanulása a 

bútortervezés gyakorlatáról 
    

        
2.1. bútorigények  információk olvasása, gyűjtése a 

bútorigény-felmérés 
gyakorlatáról 

 Fel tudja sorolni, hogy a 
lakás két-három 
különböző funkciójú 
terébe milyen alapvető 
bútorok szükségesek. 

 Egy lakás 
bútorigényének fiktív és 
reális felmérését el tudja 
készíteni. 

        
2.2. bútor, anyag, funkció, forma 

összefüggései 
 a bútor, anyag, funkció, forma 

összefüggéseinek tisztázása 
 Megadott szempontok 

alapján elemezni tud 
néhány alapvető 
bútordarabot. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
bútorok anyag-funkció-
forma szerinti 
összefüggéseiről. Ezen 
összefüggések alapján 
elemezni tudja a 
lakószoba vagy a 
tanterem bútorait. 

        
2.3. napjaink bútorstílusa  információk tanulása napjain 

bútorstílusáról 
 Két-három lapkivágattal 

illusztrálni tudja 
napjaink bútorstílusát. 

 Szabatos leírást tud adni 
felhasznált irodalom 
alapján napjaink 
bútorstílusáról. A stílust 
kifejező rajzokkal, 
lapkivágatokkal képes 
illusztrálni. 

        
2.4. a bútortervezés  elképzelt bútorok vázlatrajzának 

elkészítése 
 Egy-két egyszerűbb 

bútordarabról vázlatos 
rajzot tud készíteni. 

 Vázlatos rajzot tud 
készíteni elképzelt 
bútorokról. 

        
2.5. tervezett bútor műszaki 

rajza 
 műszaki rajz készítése a lerajzolt 

bútorokról 
 Algoritmus segítségével 

el tudja készíteni egy 
egyszerű bútordarab 
műszaki rajzát. 

 Vázlatrajz alapján 
műszaki rajzot tud 
készíteni elképzelt 
bútorról. 

        
3. Az otthonban fellelhető 

személyes értékek felújítása, 
megőrzése 

 Információk tanulása arról, hogy 
hogyan gondozzuk és újítsuk fel 
mindazt, ami értéket képvisel 
otthonunkban 

 A tanév során két-három 
cikket gyűjt a lakás 
bútorzatának 
karbantartásáról. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban arról, 
hogy hogyan gondozzuk 
és újítsuk fel mindazt, 
ami értéket képvisel 
otthonunkban 

        
B) VIZUÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Sokszorosított és egyedi 

vizuális üzenetek; 
személyesség a mindennapi 
vizuális kommunikációban 

 A sokszorosított és egyedi vizuális 
üzenetek elemzése, tudatosítása a 
környezetünkben 
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1.1. eredeti és sokszorosított 

képek és e képek környezete 
(utca, iskola, lakás, 
templom, galéria stb.) 

 eredeti és sokszorosított képek 
megfigyelése környezetükben 
(utcán, iskolában, lakásban, 
templomban, galériában stb.) 

 Példákat tud sorolni arra, 
hogy milyen fajta 
képeket látott különböző 
funkciójú terekben. 

 Leírást tud készíteni 
négy-öt különböző 
funkciójú térben 
található képről. El tudja 
mondani, le tudja írni, 
hogy e képek illenek-e a 
térhez, a tér 
funkciójához, avagy 
nem. Véleményét meg 
tudja indokolni. 

        
1.2. a képek, képmások 

funkciója, személyes és 
tömegkommunikációs 
szerepe 

 információk tanulása a képek, 
képmások funkcióiról személyes 
és tömegkommunikációs 
szerepéről; az informatív, a 
díszítő és a kifejező funkciók 
megkülönböztetése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani a képek, 
képmások funkcióiról. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
képek, képmások 
funkcióiról személyes és 
tömegkommunikációs 
szerepéről. Meg tudja 
különböztetni egymástól 
az informatív, a díszítő 
és a kifejező funkciót. 

        
1.3. egyedi levelezőlap  egyedi levelezőlap tervezése és 

készítése monotípia technikával 
 Egyszerű monotípiát tud 

készíteni, amelyből 
kollázzsal üdvözlőlapot 
lehet összeállítani. 

 Érdekes, kifejező és 
alkalomhoz illő egyedi 
levelezőlapot tud 
készíteni monotípiával. 

        
1.4. sokszorosított hirdetés 

és/vagy meghívó 
 sokszorosított hirdetés vagy 

meghívó készítése iskolai 
rendezvényre szivacsnyomás 
vagy szitanyomás technikájával 

 Hirdetés- és meghívó-
tervet tud írni, rajzolni 
aktuális eseményhez. 

 Informatív, esztétikus 
kinézetű hirdetést és 
meghívót tud készíteni 
aktuális eseményhez 
szivacsnyomással. 

        
2. Személyes vizuális közlés, 

kifejezés 
 Személyes vizuális közlés és 

kifejezés gyakorlása 
    

        
2.1. régi tárgyak mint 

motívumok a képen és a 
plasztikán 

 régi tárgyak kifejező feldolgozása 
szabadon választott síkbeli vagy 
térbeli technikával 

 Régi tárgyak két-három 
érdekes motívumát le 
tudja rajzolni. 

 Érdekes motívumokat 
tud gyűjteni régi 
tárgyakról, rajzolással. 
Ezeket a motívumokat 
alkalmazni tudja a 
képalakításai, 
plasztikakészítései 
során. 

        
2.2. modern  tárgyak mint 

motívumok a képen és a 
plasztikán 

 modern tárgyak kifejező 
feldolgozása szabadon választott 
síkbeli vagy térbeli technikával 

 Modern tárgyak két-
három érdekes 
motívumát le tudja 
rajzolni. 

 Érdekes motívumokat 
tud gyűjteni modern 
tárgyakról, rajzolással. 
Ezeket a motívumokat 
alkalmazni tudja a 
képalakításai, 
plasztikakészítései 
során. 

        

3. Értékelés  Saját és mások munkájának 
indoklással ellátott értékelésének 
gyakorlása, önálló 
véleményalkotás 

    

        
3.1. Esztétikai preferenciák  Saját vélemény, személyes 

preferenciák elemzése, tudatos 
vállalása, saját alkotófolyamatban 
a jó és a rossz döntések elemzése, 
saját és mások munkájának 
elemzése. 
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III. MŰALKOTÁSOK  MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE, 

ÖNMŰVELÉS 
    

        
1. Tárgyak, műalkotások 

nyelvezete, formája, 
tartalma különös tekintettel 
a következő témákra: 
lakberendezés, 
bútortörténet, a 
sokszorosított művészi 
grafika és a reklámgrafika, 
a minőségi műszaki rajz 
(archív) 

 A tárgy- és környezetkultúra, 
valamint a vizuális 
kommunikációs jelenségek és 
alkotások elemzése, szóbeli és 
írásbeli feldolgozása nyelvi 
formai, tartalmi és személyes 
szempontok figyelembevételével, 
különös tekintettel a következő 
témákra: 
lakberendezés, bútortörténet, a 
sokszorosított művészi grafika és 
a reklámgrafika, a minőségi 
műszaki rajz (archív) 

 Megadott szempontok 
figyelembevételével tud 
grafikát, lakberendezési 
tárgyat elemezni. El 
tudja mondani, hogy 
tetszik-e neki a 
műalkotás, avagy nem. 
Véleményét röviden 
meg tudja indokolni. 

 Tud lakberendezést, 
bútort, sokszorosított 
művészi és 
reklámgrafikát elemezni 
nyelvi, tartalmi és 
formai szempontból. El 
tudja mondani, hogy 
tetszik-e neki a 
műalkotás, avagy nem. 
Véleményét meg tudja 
indokolni. 

        
2. Képzőművészeti, 

iparművészeti, építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvek, 
albumok, folyóiratok, 
művészeti kritikák 

 Képzőművészeti, iparművészeti, 
építészeti tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával foglalkozó 
könyvek, albumok, folyóiratok 
olvasása, nézegetése, rövid 
művészeti kritikák olvasása, 
feldolgozása 

 A tanév során áttekint 
egy-két építészeti tárgyú, 
illetve lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó albumot, 
folyóiratot. 
Áttekintéséről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvet, 
albumot, folyóiratot 
vagy rövid művészeti 
kritikát. Az olvasottakról 
rövid, illusztrált 
ismertetőt képes 
készíteni. 

        
3. Alkotói életutak, alkotások  Alkotói életutak megismerése, a 

megismert alkotók közismert 
alkotásainak felidézése, 
megnevezése 

 A tanév során megismeri 
legalább három alkotó 
életútját, közismert 
alkotásait.  Ezekről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni. 

 A tanév során megismeri 
legalább tizenöt alkotó 
életútját, közismert 
műveit.  Az életutak 
főbb szakaszairól és a 
megismert alkotásokról 
szóban és írásban be tud 
számolni. 

        
4. Múzeumok, kiállítások, 

tárlatok, munkahelyek 
különös tekintettel: 
Iparművészeti Múzeum, 
helytörténeti gyűjtemény, 
bútorgyár, tervezőiroda, 
grafikai gyűjtemény 

 Múzeumok, kiállítások, tárlatok, 
munkahelyek látogatása 
lehetőség szerint -, rajzos 
jegyzetkészítés a látottakról 
különös tekintettel: 
Iparművészeti Múzeum, 
helytörténeti gyűjtemény, 
bútorgyár, tervezőiroda, grafikai 
gyűjtemény 

    

 
 
 

Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 

a) A tanuló ismerje a műszaki rajz alapjait, jelölési és méretezési módszereit. 
b) A tanuló tudjon természetes és mesterséges formáról háromdimenziós makettet létrehozni. 
c) Ismerje a színhatásokat, tudja a környezeti hatásokkal együtt értelmezni. 
d) Tudja személyes és tágabb környezetét vizuális eszközökkel tudatosan alakítani, a tervezési folyamattól 

a kivitelezésig. 
e) Ismerje a vizuális eszközök tömegkommunikációs szerepét, tudja azokat értelmezni. 
f) Tudjon személyes vizuális alkotásokat létrehozni, és azokat értékelni esztétikai preferenciák alapján. 
g) Tudjon műalkotásokat elemezni formai, tartalmi, és alkotói szándék alapján, illetve a többi műalkotás 

kontextusában. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 
 

A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Tanulják meg használni a tanulók a legfontosabb síkbeli és térbeli kifejezőeszközöket, az alapvető ábrázolási 
konvenciókat, kompozíciós és szerkesztési eljárásokat. Tanulják meg a legfontosabb ábrázolási eljárásokat 
önállóan alkalmazni. Ismerjék meg az alapvető grafikai, festészeti, konstruáló eljárásokat. Tanuljanak meg 
szabadkézi rajzot készíteni, ábrát szerkeszteni, színes technikákat alkalmazni, makettet, modellt konstruálni 
informáló céllal. Lehetőség szerint sajátítsák el egy technikai médium (fotó vagy video) használatát. Váljanak 
képessé a vizuális jelenségek és vizuális információk megértésére, gondolataik változatos, közérthető (értelmező, 
eligazító, kifejező, közlő, magyarázó) vizuális megjelenítésére. Szerezzenek jártasságot a hagyományos és új 
vizuális kifejezési technikák használatában. Alakuljon ki bennük a vizuális információt megbecsülő, ám 
kritikusan fogadó attitűd. Tanulják meg rendeltetésüknek megfelelően használni környezetüket,  környezetük 
tárgyait. Értsék meg a környezetkultúra lényegét, fontosságát, alakuljon ki bennük pozitív attitűd a kultúrált 
környezet iránt, illetve környezetük vizuális esztétikai értékei iránt. Váljanak képessé a környezetet rongáló, 
károsító tevékenységek, magatartás elítélésére. Tanulják meg észrevenni az öltözködés és a divat összefüggéseit. 
Váljanak képessé egyéniségükhöz illő viselet (ruha, haj stb.) kialakítására. Szerezzenek gyakorlatot a tanulók a 
látvány, a jelenség, a jel, a tárgy, a kép, a műalkotás megfigyelésében, leírásában, megértésében, elemzésében. 
Váljanak képessé a mindennapi látványok esztétikumának és a művészeti élményeknek a befogadására, 
átélésére, a műalkotások megítélésére. Tanuljanak meg véleményt mondani a művészet műfajairól, 
képzőművészeti, építészeti, iparművészeti, fotóművészeti és filmművészeti alkotásokról. Ismerjék meg több 
jelentős művész életútját, jellemző kifejezőeszközeit, kiemelkedő alkotását. Váljon szokásukká a 
képzőművészeti, iparművészeti, építészeti tárgyú, illetve lakáskultúrával, öltözködéskultúrával foglalkozó 
könyvek, albumok, folyóiratok, művészeti kritikák olvasása. Váljon igényükké a kiállítások, tárlatok látogatása. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  

TELJESÍTMÉNY 
 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERE, 
MEGISMERÉS, 
BEFOGADÁS 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERÉNEK 
MEGISMERÉSE, 
BEFOGADÁSA 

    

        
1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A kétdimenziós (grafikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
1.1. az emberi fej mint összetett 

természeti forma szerkezete, 
arányai 

 az emberi fejnek mint összetett 
természeti formának a 
lerajzolása, szerkezetének, 
arányainak vizsgálata 

 Megközelítően arányos 
emberi fejet tud rajzolni 
megfigyelés után. 

 Modell alapján le tudja 
rajzolni az emberi fejet, 
szerkezetét kifejezve, 
arányait figyelembe 
véve. 
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1.2. fény-árnyékviszonyok a 

portrén 
 különböző fény-árnyék 

viszonyok hatásának kipróbálása 
portrét ábrázoló tónusrajzokon, 
illetve egyszínű festményen 

 Megfigyelés után 
megközelítően hasonló 
portrét tud rajzolni, 
festeni. 

 Fény-árnyékokat jelző 
egyszínű, tónusos , 
kifejező portrérajzot, -
festményt tud készíteni 
modellről. 

        
1.3. a fej és a sziluett arányai és 

a karakter 
 sziluettek rajzolása emberi fejről 

a karakter és a fej arányainak 
figyelembevételével 

 Megközelítően arányos 
fejsziluettet tud festeni, 
ragasztani. 

 Karakteres és arányos 
fejsziluettet tud rajzolni, 
festeni 

        
2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv- 
és eszközrendszere 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
2.1. önarckép (fejszobor)  önarckép mintázása agyagból, 

"emlékezetből", a kifejezés 
érvényesítésével 

 Megközelítően arányos 
fejszobrot tud készíteni 
agyagból. 

 Karakteres, arányos és 
kifejező fejszobrot tud 
mintázni agyagból. 

        
2.2. portré más(ok)ról 

(fejszobor) 
 portré mintázása kiválasztott 

személyről kb. fél-
életnagyságban, a tömegek és a 
formák összegző felrakásával 

 Megközelítően arányos 
fejszobrot tud készíteni 
agyagból. 

 Karakteres, arányos és 
kifejező fejszobrot tud 
mintázni agyagból. 

        
2.3. papírmaszk  érzelmeket kifejező 

papírmaszkok készítése 
 Érdekes papírmaszkot 

tud készíteni algoritmus 
alapján papírpépből. 

 Különböző érzelmeket 
kifejező, érdekes 
papírmaszkot tud 
készíteni papírpépből. 

        
2.4. szürrealisztikus 

felületkollázs és 
gipszpozitív 

 agyagba nyomott tárgyakból, 
eszközökből arcot ábrázoló 
szürrealisztikus felületkollázs 
készítése, majd ennek alapján 
gipszpozitív öntése 

 Arcot ábrázoló  
szürrealisztikus 
felületkollázst tud 
készíteni agyagba 
nyomott tárgyakból, 
eszközökből. 

 Érdekes, kifejező arcot 
ábrázoló szürrealisztikus 
felületkollázst tud 
készíteni agyagba 
nyomott tárgyakból, 
eszközökből. El  tudja 
készíteni  ennek 
gipszpozitívját is 
öntéssel. 

        
3. A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszere 
 A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszerének megismerése, 
a színnel történő vizuális kifejezés 
gyakorlása 

    

        
3.1. a színek érzelemkifejező 

szerepe 
 a színek érzelemkifejező 

szerepének kipróbálása 
papírmaszkon 

 Színes papírmaszkot tud 
készíteni a színek 
különböző érzelmeket 
kifejező hatásait 
figyelembe véve. 

 Színes, kifejező 
papírmaszkot tud 
készíteni a színek 
különböző érzelmeket 
kifejező hatásait 
figyelembe véve. 

        
3.2. az öltözködés színvilága; 

anyagok, színek, formák 
összefüggése 

 az öltözködés színvilágának 
tanulmányozása, anyagok, színek, 
formák összefüggésének 
vizsgálata 

 Négy-öt mondatban be 
tudja mutatni, 
lapkivágatokkal 
illusztrálni kortársai 
öltözetének színvilágát. 

 Le tudja írni, 
lapkivágatokkal 
illusztrálni különböző 
életkorú emberek 
öltözetének színvilágát. 
Megfigyelések alapján 
tud beszélni, írni az 
anyagok, formák és a 
színek jellegzetes 
összefüggéseiről is az 
öltözékek kapcsán. 
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3.3. modellvariációk  az egyéniség, a karakter és az 

öltözék színének, mintázatának 
összehangolása 
modellvariációkon 

 Négy-öt mondatban be 
tudja mutatni, 
lapkivágatokkal 
illusztrálni az egyéniség, 
és az öltözék színének, 
mintázatának 
összhangját. 

 Le tudja írni, 
lapkivágatokkal 
illusztrálni az egyéniség, 
a karakter és az öltözék 
színének, mintázatának 
összhangját vagy 
ellentmondásait. Ezek 
figyelembevételével 
modellvariációkat képes 
rajzolni. 

        
4. A fotó nyelv- és 

eszközrendszere 
 A fotó nyelv- és 

eszközrendszerének megismerése 
    

        
4.1. a fényképezőgép, a vaku és 

az állvány működése 
 információk tanulása a 

fényképezőgép, a vaku és az 
állvány működéséről, 
használatáról 

 Algoritmus segítségével 
be tudja mutatni a 
fényképezőgép 
működését. 

 Le tudja írni és a 
valóságban is be tudja 
mutatni a 
fényképezőgép, a vaku 
és az állvány működését. 

        
4.2. a fényképezés technikája  a fényképezés technikájának 

tanulása, gyakorlása 
 Próbálkozással tud 

fényképet készíteni. 
 Önállóan tud kifejező 

fényképet készíteni. 
        
4.3. előhívás, nagyítás  információk tanulása az előhívás 

és a nagyítás módjáról 
 Algoritmus segítségével 

beszélni tud a 
filmelőhívásról és a 
nagyításról. 

 Tudja, hogy hogyan kell 
fényképet előhívni és 
nagyítani. 

        
5. Komplex vizuális közlések 

nyelv- és eszközrendszere 
 A komplex vizuális közlések 

nyelv- és eszközrendszerének 
megismerése 

    

        
5.1. a kiállítás műfaja, 

eszközrendszere 
 információk tanulása a kiállítás 

műfajáról, eszközrendszeréről 
 A tanév során összegyűjt 

legalább öt – különböző 
tematikájú – kiállításról 
készült cikket, 
lapkivágatot. 

 Szabatos leírást tud adni, 
szóban és írásban a 
kiállítás műfajáról, 
eszközrendszeréről. 

        
5.2. kiállítás-tervezés, kiállítás-

rendezés 
 kiállítás-tervezés, kiállítás-

rendezés a vizuális kultúra 
tanulása során született tanulói 
alkotásokból 

 Közreműködik legalább 
egy iskolai kiállítás 
szervezésében a tanév 
során. 

 Meg tud tervezni, 
szervezni egy 
gyermekrajzokat 
bemutató kiállítást. A 
kiállítás rendezésében 
aktívan közreműködik. 

        
II. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

MŰKÖDÉSI TERÜLETEI,  
A VIZUÁLIS KULTÚRA 
HASZNÁLATA 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK 
ÉS HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
A) TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
 TÁRGY- ÉS KÖRNYEZET-

KULTÚRA TANULÁSA 
    

        
1. A közvetlen lakóterület  A közvetlen lakóterület (utca, tér 

negyed) jelen állapotának 
tanulmányozása, felmérése és 
gondozása révén a 
környezetkultúra tanulságainak 
összefoglalása 

    

        
1.1. különböző funkciójú 

épületek, terek, közlekedési 
útvonalak 

 különböző funkciójú épületek, 
terek, közlekedési útvonalak 
felmérése, rendszerének 
elemzése, kritikája, ábrázolása 

 Négy-öt mondatban be 
tud mutatni, le tud írni 
különböző funkciójú 
tereket. 

 Informatív felmérést tud 
készíteni különböző 
funkciójú épületekről, 
terekről, közlekedési 
útvonalakról. 

        
1.2. épületek festése, vakolata, 

utcaburkolat, utcabútor, -
növényzet 

 az épületek festésének, 
vakolatának, az utca 
burkolatának, bútorainak, 
növényzetének rajzos felmérése, 
elemzése, állapotának 
tudatosítása 

 Négy-öt mondatban be 
tudja mutatni, le tudja 
írni egy épület külső 
állagát, állapotát. 

 Informatív felmérést tud 
készíteni épületek 
felületének színeiről, az 
utca burkolatáról, 
állapotáról. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2385 

 
        
1.3. utcai jelek, kirakatok, 

reklámok 
 utcai jelek, kirakatok, reklámok 

vizsgálata 
 Lapkivágatokkal tudja 

illusztrálni az utcai 
jeleket, kirakatokat, 
reklámokat. 

 Tudja, mi az utcai jelek, 
kirakatok és reklámok 
funkciója. Be tud 
mutatni, meg tud 
tervezni néhány érdekes, 
informatív utcai jelet. 

        
1.4. utcarendezési, -karbantartási 

javaslatterv 
 utcarendezési, -karbantartási 

javaslatterv készítése 
 Négy-öt mondatban le 

tudja írni, milyen 
karbantartási, rendezési 
munkálatokra lenne 
szükség a 
lakókörnyezetében 
található egyik utca 
rendbetételéhez. 

 El tudja készíteni utcája 
rendezési, karbantartási 
tervét. 

        
1.5. tervegyeztetés  tervegyeztetés az érintett 

lakosokkal és hivatalokkal 
(lehetőség szerint) 

    

        
1.6. tervátalakítás, tervkorrekció  a terv szükség szerinti átalakítása, 

korrigálása 
    

        
1.7. tervrealizálás és/vagy 

demonstratív kiállítás 
 az elkészült jóváhagyott tervek 

(lehetőség szerinti) kivitelezése, 
ennek hiányában demonstratív 
kiállítása 

    

        
2. Az öltözködés, a hajviselet 

és a divat összefüggései 
 Az öltözködés, a hajviselet és a 

divat összefüggéseinek 
megismerése, személyes 
gyakorlatának kialakítása 

    

        
2.1. az öltözködés funkciói  információk tanulása az 

öltözködés funkcióiról; a fizikai 
és a szimbolikus funkciók 
elemzése 

 Öt-hét igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
öltözködésről. 
Mondanivalóját 
lapkivágatokkal tudja 
illusztrálni. 

 Szabatos, képekkel, 
ábrákkal illusztrált 
leírást tud adni az 
öltözködés fizikai és 
szimbolikus funkcióiról. 

        
2.2. divattörténet; a közelmúlt és 

a jelen divatirányzatai 
 információk tanulása a különböző 

korok divatjáról, információk 
gyűjtése a közelmúlt és a jelen 
divatirányzatairól 

 Be tudja mutatni 
képekkel illusztráltan 
legalább két történelmi 
korszak legjellemzőbb 
ruhadarabját. 

 Szabatos, képekkel, 
ábrákkal illusztrált 
leírást tud adni a 
különböző korok 
divatjáról, a közelmúlt 
és a jelen 
divatirányzatairól. 

        
2.3. öltözködési szokások  öltözködési szokások felmérése 

az iskolában, illetve a szűkebb 
otthoni és/vagy baráti 
környezetben 

 Megadott szempontok 
alapján rövid leírást tud 
adni saját öltözködési 
szokásairól. 

 Felmérést tud készíteni 
osztálytársai és/vagy 
családja öltözködési 
szokásairól. 

        
2.4. az alkalom, a jövedelem, a 

divat és az egyéniség 
összefüggései; az öltözék 
alakkorekciós hatása; az 
öltözködés anyagai 

 az alkalom, a jövedelem, a divat 
és az egyéniség összefüggéseinek 
vizsgálata, összehangolásának 
kísérletei; az öltözék 
alakkorekciós hatásának 
megismerése; az öltözködés 
anyagainak elemzése 

 Két-három példával 
tudja illusztrálni az 
alkalom, a jövedelem, a 
divat és az egyéniség 
összefüggéseit, az 
öltözék alakkorekciós 
hatásait. 

 Tapasztalatok és 
felhasznált irodalom 
alapján be tudja mutatni 
az alkalom, a jövedelem, 
a divat és az egyéniség 
összefüggéseit, az 
öltözék alakkorekciós 
hatásait, az öltözködés 
anyagait. 

        
2.5. az öltözködést kiegészítő 

kellékek funkciói, 
szimbolikája 

 az öltözködést kiegészítő 
kellékek funkcióinak, 
szimbolikájának vizsgálata, az 
anyag, forma, funkció 
összefüggéseinek 
tanulmányozása 

 Fel tudja sorolni az 
alapvető öltözködést 
kiegészítő kellékeket. 

 Szabatos leírást tud adni 
az öltözködést kiegészítő 
kellékek funkcióiról, 
szimbolikájáról, 
anyaguk, formájuk, 
funkciójuk 
összefüggéseiről. 
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2.6. hajviselet, hajápolás  információk tanulása a 

tradicionális hajviseletről, 
napjaink hajviseletéről, valamint 
a hajápolásról 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
hajápolásról. 

 Tapasztalatok és 
felhasznált irodalom 
alapján be tudja mutatni 
a hazai tradicionális 
hajviseletet, napjaink 
hajviseletét. Hasznos 
tanácsokat tud adni a 
hajápolásról. 

        
2.7. a smink  a smink szerepének tisztázása  Négy-öt igaz kijelentést 

tud mondani, írni a 
sminkről. 

 Hasznos tanácsokat tud 
adni a sminkről. 

        
2.8. ruhatervezés  információk tanulása a 

ruhatervezésről; alkalomhoz, 
évszakhoz illő ruhatervek 
rajzolása, festése 

 Alkalomhoz és 
évszakhoz illő 
öltözékeket ábrázoló 
lapkivágatokat tud 
gyűjteni. 

 Szabatos és illusztrált 
leírást tud adni a 
ruhatervezésről. 
Alkalomhoz és 
évszakhoz illő 
ruhaterveket tud rajzolni, 
öltözékeket ábrázoló 
lapkivágatokat gyűjteni. 

        
2.9. ékszertervezés  információk tanulása az 

ékszertervezésről, -készítésről; 
gyöngy- és bőrékszerek 
tervezése, elkészítése 

 Különféle anyagokból 
készült ékszereket 
ábrázoló lapkivágatokat 
tud gyűjteni. Egyszerű 
gyöngyékszert tud 
készíteni 
gyöngyfűzéssel. 

 Szabatos és illusztrált 
leírást tud adni az 
ékszerkészítésről. 
Érdekes gyöngy- 
és/vagy bőrékszert tud 
tervezni és azt meg is 
tudja csinálni. 

        
B) VIZUÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. A reklám mint 

tömegkommunikációs 
médium 

 Információk tanulása a reklámról 
mint tömegkommunikációs 
médiumról 

    

        
1.1. reklámjelenségek  különböző reklámjelenségek 

gyűjtése, rendszerezése, elemzése
 Össze tud gyűjteni a 

környezetében tapasztalt 
reklámjelenségek közül 
néhányat. 

 Szabatos és gyűjtött 
képekkel illusztrált 
ismertetést tud adni a 
reklámról. 

        
1.2. a reklám szerepe, fajtái; a 

plakát, az embléma és az 
arculat 

 információk tanulása a reklám 
szerepéről, fajtáiról; a plakátról, 
az emblémáról és az arculatról 

 Tudja, mi a reklám 
alapvető funkciója. Fel 
tud sorolni néhány 
reklámfajtát. 

 Ismertetni tudja a reklám 
funkcióját, fel tudja 
sorolni főbb fajtáit, 
alkalmazási területeit. 

        
1.3. reklámplakát-, embléma-, 

arculatterv 
 reklámplakát, embléma vagy 

arculat tervezése a közvetlen 
környezet (iskolaújság, 
iskolabolt, iskolai rendezvény 
stb.) számára 

 Meg tudja tervezni egy 
aktuális iskolai esemény 
plakátját. 

 Meg tudja tervezni és ki 
is tudja vitelezni a 
közvetlen környezete 
egy érdekes 
reklámhordozóját. 

        
1.4. az arculat; 

személyes használati tárgy 
arculata 

 információk tanulása az 
arculatról; 
személyes használati tárgy 
(boríték, levélpapír, mappa stb.) 
arculatának megtervezése 

 Vázlatosan meg tudja 
tervezni egy személyes 
használati tárgya 
arculatát. 

 Tudja, mi az 
arculattervezés és azt is, 
hogy melyek az 
arculattervezés főbb 
területei. El tudja 
készíteni egy személyes 
használati tárgya 
arculattervét. 

        
2. A fénykép mint személyes és 

mint tömegkommunikációs 
médium 

 Információk tanulása a 
fényképről mint személyes és mint 
tömegkommunikációs médiumról 

    

        
2.1. a fénykép életünkben és 

környezetünkben betöltött 
szerepe 

 a fénykép életünkben és 
környezetünkben betöltött 
szerepének tisztázása 

 Ismeri a fénykép 
alapvető funkcióját. 

 Tudja ismertetni, 
példákkal illusztrálni a 
fénykép személyes és 
tömegkommunikációs 
funkcióit. 
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2.2. a fotó és a valóság viszonya  a fotó és a valóság viszonyának 

elemzése, térábrázolás elemzése 
fotókon 

 Példák segítségével 
beszélni, írni tud a fotó 
és a valóság 
összefüggéseiről. 

 El tudja mondani, le 
tudja írni a fotó és a 
valóság viszonyát. 

        
3. Személyes vizuális közlés, 

kifejezés 
 Személyes vizuális közlés és 

kifejezés gyakorlása 
    

        
3.1. a fotókészítés  fotókészítés megadott vagy 

szabadon választott témáról 
 Algoritmus segítségével 

képes fényképezni 
választott vagy megadott 
témát. 

 Kifejező fotót tud 
készíteni egy szabadon 
választott témáról. 

        
3.2. a fotósorozat-készítés  fotósorozat készítése megadott 

vagy szabadon választott témáról 
 Algoritmus segítségével 

képes 2-3 kockából álló 
sorozatot fényképezni 
választott vagy megadott 
témára. 

 Ötletes és kifejező – 5-6 
kockából álló – 
fotósorozatot tud 
készíteni egy szabadon 
választott témáról. 

        
3.3. a fotómontázs-készítés  fotómontázs készítése megadott 

vagy szabadon választott témához
 Egyszerű fotómontázst 

tud készíteni megadott 
fotódarabok 
felhasználásával. 

 Kifejező és esztétikus 
fotómontázst tud 
készíteni szabadon 
választott témához. 

        
4. Értékelés  Saját és mások munkájának 

indoklással ellátott értékelésének 
gyakorlása, önálló 
véleményalkotás 

    

        
4.1 Esztétikai preferenciák  Saját vélemény, személyes 

preferenciák elemzése, tudatos 
vállalása, saját alkotófolyamatban 
a jó és a rossz döntések elemzése, 
saját és mások munkájának 
elemzése. 

    

        
III. MŰALKOTÁSOK  MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE, 

ÖNMŰVELÉS 
    

        
1. A tárgy- és 

környezetkultúra, valamint a 
vizuális kommunikatív 
jelenségek nyelvi-formai, 
tartalmi és személyes 
kritikai szempontból, 
különös tekintettel a 
következő témákra 
portréfestészet, 
portrészobrászat alkotásai, 
a reklám környezetünkben 
és a reklám klasszikus 
alkotásai, 
a fotóművészet és a fotó 

 A tárgy- és környezetkultúra, 
valamint a vizuális kommunikatív 
jelenségek elemzése nyelvi-
formai, tartalmi és személyes 
kritikai szempontból, különös 
tekintettel a következő témákra 
Portréfestészet, portrészobrászat 
alkotásai, 
A reklám környezetünkben és a 
reklám klasszikus alkotásai, 
A fotóművészet és a fotó. 
Műalkotások kompozícióinak 
elemzése. Az elemzések során a 
szakkifejezések használatának 
gyakorlása, összehasonlító 
műelemzés. 

 Megadott szempontok 
figyelembevételével tud 
portrét, plakátot, fotót 
elemezni. El tudja 
mondani, hogy tetszik-e 
neki a műalkotás, avagy 
nem. Véleményét 
röviden meg tudja 
indokolni. 

 Tud portréfestményeket, 
-szobrokat, 
reklámalkotásokat, 
fotókat, fotósorozatokat 
elemezni nyelvi, tartalmi 
és formai szempontból. 
El tudja mondani, hogy 
tetszik-e neki a 
műalkotás, avagy nem. 
Véleményét meg tudja 
indokolni. 

        
2. Képzőművészeti, 

iparművészeti, építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvek, 
albumok, folyóiratok, 
művészeti kritikák 

 Képzőművészeti, iparművészeti, 
építészeti tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával foglalkozó 
könyvek, albumok, folyóiratok 
olvasása, nézegetése, rövid 
művészeti kritikák olvasása, 
feldolgozása. Párhuzamok 
keresése az irodalom, a zene, a 
dráma, a film és a vizuális 
művészetek alkotásai között.  

 A tanév során áttekint 
egy-két építészeti tárgyú, 
illetve lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó albumot, 
folyóiratot. 
Áttekintéséről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvet, 
albumot, folyóiratot 
vagy rövid művészeti 
kritikát. Az olvasottakról 
rövid, illusztrált 
ismertetőt képes 
készíteni. 
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3. Alkotói életutak, alkotások  Alkotói életutak megismerése, a 

megismert alkotók közismert 
alkotásainak felidézése, 
megnevezése 

 A tanév során megismeri 
legalább három alkotó 
életútját, közismert 
alkotásait.  Ezekről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni. 

 A tanév során megismeri 
legalább tizenöt alkotó 
életútját, közismert 
műveit. Az életutak főbb 
szakaszairól és a 
megismert alkotásokról 
szóban és írásban be tud 
számolni. 

        
4. Múzeumok, kiállítások, 

tárlatok, munkahelyek: 
Néprajzi Múzeum (nem 
európai népek 
gyűjteménye), 
Iparművészeti múzeum 
(öltözékek kiállítása), 
reklámügynökség, 
fotókiállítás 

 Kiállítások, tárlatok látogatása – 
lehetőség szerint -, különös 
tekintettel 
Néprajzi Múzeum (nem európai 
népek gyűjteménye), 
Iparművészeti múzeum (öltözékek 
kiállítása), 
reklámügynökség, 
fotókiállítás 

    

 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 

a) Tudjon a tanuló kétdimenziós portrét készíteni a korábban elsajátított technikák segítségével. 
b) Tudjon a tanuló háromdimenziós portrét készíteni a korábban elsajátított technikák segítségével. 
c) Ismerje a színek érzelemkifejező szerepét, tudja azokat alkalmazni vizuális alkotások létrehozása során. 
d) Ismerje a fényképezés technikáját, tudjon fotókat készíteni. 
e) Tudjon kiállítást szervezni a tervezéstől a megvalósításig. 
f) Ismerje a közvetlen lakóterület kontextuális jellemzőit, tudjon terveket készíteni annak átalakítására. 
g) Ismerje a személyes vizuális kommunikáció elemeit, tudja azokat értelmezni (öltözködés, divat, 

személyes megjelenés). 
h) Ismerje a reklámjelenséget, tudja elemezni, tudjon vizuális reklámot létrehozni. 
i) Tudjon multimédiás és technikai eszközöket alkalmazni, és azok segítségével vizuális alkotásokat 

létrehozni. 
j) A képzőművészet minden ágában tud műalkotásokat elemezni, a tartalom, a forma és az alkotói 

szándék figyelembevételével. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

11–12. évfolyam 
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A Vizuális kultúra kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv keretei között a gimnázium 11–12. 
évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált részletes kerettanterv. A kerettantervet és 
taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző 
kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Vizuális kultúra kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 11. 12. 
Heti  

Óraszám 
0,5 0,5 

 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Vizuális kultúra kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulás segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
A 11. évfolyam Vizuális kultúra kerettantervében a hangsúly a vizuális kultúra nyelv- és eszközrendszerének 
tudatos, személyes, intenzív feldolgozására tevődik, amelyhez mintegy terepet adnak a vizualitás működési 
területei, a tárgyi és szellemi környezet. A 12. évfolyam Vizuális kultúra kerettantervének feladata elsősorban az, 
hogy lehetőséget adjon arra, hogy a diákok – az elsajátított vizuális nyelv- és eszközhasználat birtokában – a 
gyakorlatban modellezzék az alkotást a tárgy- és környezetkultúra, illetve a vizuális kommunikáció területén. A 
11–12. évfolyam kerettantervei csak együtt használhatók, mivel azok kölcsönösen egymás ún. háttéranyagát 
alkotják. A 11. évfolyam szükséges témái a 12. évfolyam kerettantervéből emelhetők át, míg a 12. évfolyam 
kerettanterve a 11. évfolyam nyelv- és eszközhasználatára épít. Előzetes tudást, meglévő képességet annyit vár el 
a programot választó tanulóktól a kerettanterv, amennyit az 5–8., és 9–10. évfolyam Vizuális kultúra 
kerettanterve a 10. évfolyam végére optimális teljesítményként előír a tanulók számára. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Vizuális kultúra kerettantervet a környezetkultúra iránt érzékeny, a vizuális kultúra egyes részterületein 
felkészült, egyetemi szintű rajztanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. A kerettanterv 
szerinti tanulást segítő pedagógusnak felkészültnek kell lennie a vizuális információk tekintetében, továbbá a 
legváltozatosabb vizuális médiumok ismeretében és a kortárs vizuális művészetekben. A tanítandó vizuális 
technikákat és műveleteket biztonsággal kell használnia, és legalább egy képzőművészeti és/vagy kézműves 
technikát alkotó módon kell művelnie. A kerettanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A 
kerettantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. A rajz szaktanterem megléte 
viszont nem hátrány. Fontos azonban elkülönített térben (rajzszertárban) tárolni a program kivitelezéséhez 
szükséges anyagokat és eszközöket. 
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A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
 
A 11. és a 12. évfolyam kerettanterve/tananyagrendszere szorosan összefügg egymással. A 11. évfolyamon a 
hangsúly a vizuális kultúra nyelvi és eszközrendszerének tudatos, személyes, intenzív feldolgozásán van, 
melyhez mintegy terepet adnak a vizualitás működési területei a tárgyi és szellemi környezet. A 12. évfolyam 
feladata elsősorban az, hogy a jól elsajátított vizuális nyelv és eszközhasználat segítségével gyakorlatban 
modellezze az alkotást, a tárgy és környezetkultúra, illetve a vizuális kommunikáció területén. Ezért a 11. és a 
12. évfolyamok kerettantervei együtt használandók, kölcsönösen egymás háttéranyagát alkotják, melyben a 11. 
évfolyamban a szükséges témákat, területeket a 12. évfolyamból vesszük, a 12. évfolyam pedig a 11. évfolyam 
nyelv és eszközhasználati gyakorlataira épít. 
 
A Vizuális kultúra fakultatív tanulásának az a célja, hogy a tanulók gyakorlottságot szerezzenek a hagyományos 
és új képi és plasztikai kifejezési technikák és az ábrázolási konvenciók, színes közlések használatában és 
jártasságot a komplex vizuális közlések felhasználásában. Tanulmányozzák a plasztika és a tér viszonyát, 
valamint a rokon művészeti műfajok vizuális kifejezési lehetőségeit. Ismerkedjenek meg a színek gyakorlati 
alkalmazásával. Szerezzenek gyakorlottságot a tanulók a látvány, a jelenség, a jel, a tárgy, a kép, a műalkotás 
megfigyelésében, leírásában, megértésében, elemzésében. Váljanak képessé a mindennapi látványok 
esztétikumának és a művészeti élményeknek a befogadására, átélésére, a műalkotások megítélésére. 
Biztonsággal tanulják meg rendeltetésüknek megfelelően használni környezetüket, környezetük tárgyait. Értsék a 
környezetkultúra lényegét, fontosságát, alakuljon ki bennük pozitív attitűd a kultúrált környezet iránt, illetve 
környezetük vizuális esztétikai értékei iránt. Legyenek képesek elítélni a környezetet rongáló, károsító 
tevékenységeket, magatartást. Nyerjenek áttekintést az emberi élet tárgyi tartozékairól, az ember tárgyi 
környezetéről, a tárgykultúra történeti alakulásáról, a különböző kultúrkörök egymás mellett élő tárgyi világáról. 
Értsék meg a közvetlen tárgyvilág reprezentatív példáin keresztül a hasznosság, a jelentés, a szerkezet, az 
előállítás és a gazdaságosság összefüggéseit. Ismerkedjenek meg a tárgykészítés folyamatával az egyéni 
szükségletek felmérésétől, a tervezésen, a kivitelezésen át, a tárgy felhasználásának elemzéséig. Szerezzenek 
ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat az építőművészet, az iparművészet (kézművesség és design) 
jellemzőivel összefüggésben. Mélyüljön el a tanulók tudása a vizuális kommunikáció témakörében. Más 
tantárgyak keretében tanult ismereteiket felhasználva alakuljon ki háttértudásuk a látás fiziológiájáról, a vizuális 
kommunikáció rendszeréről. Ismerkedjenek meg a tömegkommunikáció néhány műfajával. Szerezzenek 
tapasztalatokat az intézmények és a közönség, a médiumok és a nyelv, az információ és a befolyásolás 
témaköreivel összefüggésben. Alakuljon ki közvetlen tapasztalatuk a videóról mint személyes 
tömegkommunikációs médiumról. Ismerjék meg és éljék meg a személyes kommunikációs aktus folyamatát, 
illetve élményét. Szerezzenek gyakorlatot a tanulók a látvány, a jelenség, a jel, a tárgy, a kép, a műalkotás 
megfigyelésében, leírásában, megértésében, elemzésében. Váljanak képessé a mindennapi látványok 
esztétikumának és a művészeti élményeknek a befogadására, átélésére, a műalkotások megítélésére. Tudjanak 
véleményt mondani a művészet műfajairól, képzőművészeti, építészeti, iparművészeti, fotóművészeti, 
videoművészeti, multimediális és tömegkommunikációs műfajban készült alkotásokról. Váljon szokásukká a 
képzőművészeti, iparművészeti, építészeti tárgyú, illetve tömegkommunikációs művészeti műfajokkal, 
videoművészettel, multimédiával foglalkozó könyvek, albumok, folyóiratok, művészeti kritikák olvasása. 
Ismerjék több jelentős művész életútját, jellemző kifejezőeszközeit, kiemelkedő alkotását. Váljon igényükké a 
kiállítások, tárlatok látogatása. 
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Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

0,5 0,5 

 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
11–12.  Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig. (Orpheusz Kiadó, 1997.) 

 
Jelmagyarázat 

 
  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 
b  = lehetőség szerint csoportbontással 

           

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
 

 
 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
 
Szerezzenek gyakorlottságot a tanulók a hagyományos és új képi és plasztikai kifejezési technikák és 
az ábrázolási konvenciók, színes közlések használatában és jártasságot a komplex vizuális közlések 
felhasználásában. Tanulmányozzák a plasztika és a tér viszonyát, valamint a rokon művészeti műfajok 
vizuális kifejezési lehetőségeit. Ismerkedjenek meg a színek gyakorlati alkalmazásával. Szerezzenek 
gyakorlottságot a tanulók a látvány, a jelenség, a jel, a tárgy, a kép, a műalkotás megfigyelésében, 
leírásában, megértésében, elemzésében. Váljanak képessé a mindennapi látványok esztétikumának és 
a művészeti élményeknek a befogadására, átélésére, a műalkotások megítélésére. Tudjanak véleményt 
mondani a művészet műfajairól, képzőművészeti, fotóművészeti alkotásokról. Váljon szokásukká a 
képzőművészeti, fotóművészeti témákkal foglalkozó könyvek, albumok, folyóiratok, művészeti 
kritikák olvasása. Ismerjék meg több jelentős művész életútját, jellemző kifejezőeszközeit, kiemelkedő 
alkotását. Váljon igényükké a kiállítások, tárlatok látogatása. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERE, 
MEGISMERÉS, 
BEFOGADÁS 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERÉNEK 
MEGISMERÉSE, 
BEFOGADÁSA 

    

        
1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 Kétdimenziós (grafikai) közlések 
nyelv- és eszközrendszerének 
tanulása, gyakorlása 
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1.1. szabad vonalhasználat; 

a nyomhagyás különböző 
karakterei 

 szabad vonalhasználat gyakorlása 
különféle grafikai eszközzel, a 
nyomhagyás különböző 
karakterének megfigyelése és 
felhasználása 

 Különféle grafikai 
eszközökkel képes 
nyomokat hagyni 
különböző felületeken. 

 Különféle grafikai 
eszközökkel képes 
érdekes karakterű 
nyomokat hagyni 
különböző felületeken. 

        
1.2. felület- és faktúraimitáció  felület- és faktúraimitáció 

készítése különféle eszközzel és 
grafikai jellel 

 El tudja készíteni a 
megfigyelt felületek 
imitációit két-három 
eszközzel és grafikai 
jellel. 

 El tudja készíteni a 
megfigyelt felületek és 
faktúrák imitációit 
különféle eszközökkel és 
grafikai jelekkel. 

        
1.3. nyomatgyűjtemény  Nyomatgyűjtemény készítése 

felületekről 
 Öt-hét elemből álló 

nyomatgyűjteményt tud 
készíteni felületekről. 

 Változatos – tizenöt-
húsz elemből álló – 
nyomatgyűjteményt tud 
készíteni felületekről. 

        
1.4. minta  Minta kialakítása 

felületstruktúrából 
 Nyomatgyűjteménye 

felhasználásával két-
három érdekes mintát 
tud létrehozni. 

 Érdekes és változatos 
mintákat tud kialakítani 
felületstruktúrából. 

        
1.5. az emberiség mintakészlete  az emberiség mintakészletéről 

szóló információk elolvasása, 
elemzése, gyűjtése, feldolgozása 

 A tanultak alapján 
példákat tud mondani, 
rajzolni az emberiség 
mintakészlete 
alakulásának jellegzetes 
korszakaira. 

 Képekkel illusztrált 
kiselőadás keretében be 
tud számolni az 
emberiség 
mintakészletének 
alakulásáról. 

 
1.6. alakzatok, formák körvonala  különféle alakzatok, formák 

ábrázolása körvonallal 
 Képes – begyakorlás 

után – körvonallal 
ábrázolni különféle 
alakzatokat, formákat. 

 Biztonsággal képes 
körvonallal ábrázolni 
különféle alakzatokat, 
formákat. 

        
1.7. jelek alakzatokból  jelalkotás különböző 

alakzatokból 
 Létre tud hozni egy-két 

érdekes jelet különböző 
alakzatokból. 

 Egyedi, érdekes 
jelkészletet képes 
létrehozni különböző 
alakzatok 
felhasználásával. 

        
1.8. betű- és írástervezés  betű- és írástervezési gyakorlatok 

végzése 
 Részt vesz a betű- és 

írástervezési gyakorlatok 
végzésében. 

 Egyedi, érdekes 
szövegfoltokat képes 
létrehozni különböző 
betűk felhasználásával. 

        
1.9. térben elhelyezkedő formák  térben elhelyezkedő formák 

ábrázolása jelenségszerűen, 
különös tekintettel az emberi alak 
és fej feldolgozására 

 Kis segítséggel képes 
arányos emberi alakot és 
fejet rajzolni 
megfigyelések alapján. 

 Biztonsággal képes 
arányos emberi alakot és 
fejet rajzolni 
megfigyelések alapján. 

        
1.10. szabályos testek  szabályos testek ábrázolása 

többféle ábrázolási rendszerben 
 Kis segítséggel képes 

szabályos testeket 
rajzolni legalább kétféle 
ábrázolási rendszerben. 

 Biztonsággal képes 
szabályos testeket 
rajzolni valamennyi 
tanult ábrázolási 
rendszerben. 

        
2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv- 
és eszközrendszere 

 Háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének tanulása, 
gyakorlása 

    

        
2.1. különböző anyagokkal 

létrehozható plasztikai 
minőségek 

 a különböző anyagokkal 
létrehozható plasztikai minőségek 
számbavétele, vizsgálata 

 Képes legalább két-
három különböző 
anyagból plasztikát 
készíteni. 

 Képes a 
legváltozatosabb 
anyagok 
felhasználásával 
plasztikát készíteni. 

        
2.2. térbeli vonalrendszer, háló, 

vázrendszer 
 térbeli vonalrendszer, háló, 

vázrendszer készítése 
 Kis segítséggel el tudja 

készíteni egy plasztika 
térbeli vázát. 

 Önállóan képes térbeli 
vonalrendszert, hálót, 
vázrendszert készíteni 
plasztikáihoz. 
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2.3. térbeli vázra felépített 

felületek, tömegek 
 gyakorlat térbeli vázra felépített 

felületekkel, tömegekkel 
 Kis segítséggel fel tudja 

rakni egy plasztika 
térbeli vázára a 
szükséges felületet, 
tömeget. 

 Biztonsággal fel tudja 
rakni egy plasztika 
térbeli vázára a 
felületeket, illetve a 
tömegeket. 

        
2.4. mintázás  mintázás gyakorlata  Ismeri a mintázás 

műveleteit. Tud 
agyaggal, gyurmával 
mintázni. 

 Ismeri a mintázás 
műveleteit. Bármilyen 
megismert anyaggal 
ügyesen képes mintázni. 

        
2.5. negatív–pozitív gipszöntés  negatív–pozitív gipszöntés 

gyakorlása 
 Ismeri a negatív-pozitív 

gipszöntés lényegét. Kis 
segítséggel el tudja 
végezni a gipszöntés 
műveletét. 

 Ismeri a negatív-pozitív 
gipszöntés lényegét és 
felhasználási területeit. 
Önállóan el tudja 
végezni a gipszöntés 
műveletét. 

        
2.6. tárgykollázs (object)  tárgykollázs készítése különböző 

anyagokból 
 Érdekes tárgykollázst 

tud készíteni különböző 
anyagokból. 

 Érdekes és eredeti 
tárgykollázst tud 
készíteni különböző 
anyagokból. 

        
2.7. mobilok  mobilok készítése  Segítséggel össze tud 

állítani legalább egy 
mobil plasztikát. 

 Érdekes és eredeti 
mobilokat tud 
összeállítani különböző 
anyagokból. 

 
2.8. a plasztika és tér viszonya  információ tanulása a plasztika és 

tér viszonyáról; 
kísérletek végzése a plasztika és 
tér viszonyának tanulmányozása 
végett 

 A tanultak alapján el 
tudja mondani a 
plasztika és a tér 
viszonyának egy-két 
jellegzetességét. 

 Önállóan képes 
tanulmányozni a 
plasztika és tér 
viszonyát, s 
tanulmányairól rajzos 
feljegyzést tud készíteni. 

        
2.9. a testnyelv, a tánc és a 

színpadi mozgás mint 
kifejező plasztikai minőség 

 a testnyelv, a tánc és a színpadi 
mozgás mint kifejező plasztikai 
minőség elemzése 

 Részt vesz a testnyelv, a 
tánc és a színpadi 
mozgás mint kifejező 
plasztikai minőség 
elemzésében. 

 Önállóan képes elemezni 
a testnyelvet, a táncot és 
a színpadi mozgást mint 
kifejező plasztikai 
minőségeket, s 
elemzéseiről rajzos 
feljegyzést tud készíteni. 

        
3. Színes közlések nyelv- és 

eszközrendszere 
 A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszerének tanulása, 
gyakorlása 

    

        
3.1. a színek gyakorlati 

alkalmazása; 
a festékfajták és a 
színelmélet összefüggése 

 információk összegyűjtése és 
tanulása a színek gyakorlati 
alkalmazásáról, a festékfajták, 
valamint a színelmélet 
összefüggéséről 

 Legalább négy-öt példát 
tud mondani a színek 
gyakorlati 
alkalmazására. 

 A tanultak alapján képes 
ismertetést adni a színek 
gyakorlati 
alkalmazásáról,  
a festékfajták, valamint  
a színelmélet 
összefüggéséről. 

        
3.2. a színek tulajdonságai; 

a színezet, a telítettség és a 
világosság 

 a színek tulajdonságainak 
összefoglaló vizsgálata; 
információk átismétlése a 
színezet, a telítettség és a 
világosság kérdéseiről 

 Tudja, mi a különbség a 
színezet, a telítettség és a 
világosság között. 

 A tanultak alapján 
illusztrált leírást tud adni 
a színek 
tulajdonságairól, a 
színezet, a telítettség és a 
világosság közti 
különbözőségekről. 

        
3.3. a színek egymáshoz való 

viszonya; 
harmóniák és kontrasztok 

 a színek egymáshoz való 
viszonyának, a harmóniák és 
kontrasztok alkalmazásának 
összefoglalása 

 Tudja, mi a különbség a 
harmóniák és a 
kontrasztok között. Két-
három példát tud mutatni 
műalkotás-reprodukciók 
felhasználásával a 
különböző harmóniákra 
és kontrasztokra. 

 Képekkel illusztrált 
ismertetést tud adni a 
színek egymáshoz való 
viszonyáról, a 
harmóniák és 
kontrasztok 
alkalmazásáról. 
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3.4. a festészeti technikák  információ tanulása a festészeti 

technikákról 
 Ismeri és alkalmazni 

tudja a leggyakoribb 
festészeti technikákat. 

 Ismeri és biztonsággal 
tudja alkalmazni a 
leggyakoribb festészeti 
technikákat. 

        
3.5. a színek térhatása; 

festett plasztikák, épületek 
és terek 

 információ tanulása és kísérletek 
végzése a színek térhatásáról, a 
festett plasztikák, épületek és 
terek kérdésköréről 

 A tanultak alapján példát 
tud mondani a színek 
térhatásaira. 

 Képekkel illusztrált 
ismertetést tud adni a 
színek térhatásáról a 
festett plasztikákkal, 
épületekkel és terekkel 
összefüggésben. 

        
3.6. szín és személyiség 

viszonyának vizsgálata; 
egyéni színválasztás,  
az egyéni színhasználat 

 szín és személyiség viszonyának 
vizsgálata,  
az egyéni színválasztás és az 
egyéni színhasználat elemzése 

 El tudja mondani 
személyes 
színválasztásának okait. 

 Képes ismertetni 
személyes 
színválasztásainak okait, 
indokait. Elemezni tudja 
társai színhasználatát. 

        
4. Komplex vizuális közlések 

nyelv- és eszközrendszere 
 A komplex vizuális közlések 

nyelv- és eszközrendszerének 
tanulása, gyakorlása 

    

 
4.1. a ready made  tárgyak kiemelése megszokott 

környezetükből, s új vizuális 
összefüggésbe helyezése (ready 
made) 

 Kis segítséggel össze tud 
állítani egy ready made-
et. 

 Érdekes ready made-ket 
tud létrehozni különböző 
tárgyakból, 
tárgydarabokból. 

        
4.2. a fotó, a xerox és a 

számítógép összekapcsolt 
használata 

 a fotó, a xerox és a számítógép 
összekapcsolt használatának 
kipróbálása 

 Részt vesz a fotó, a 
xerox és a számítógép 
összekapcsolt 
használatának 
kipróbálásában. 

 Együttesen képes 
alkalmazni képek 
létrehozása során a fotót, 
a xeroxot és a 
számítógépes grafikát. 

        
4.3. a különböző optikai 

csalódások 
 a különböző optikai csalódások 

megismerése, vizsgálata és 
felhasználásának kipróbálása 

 Fel tud sorolni, illetve 
képes felismerni 
legalább három optikai 
csalódást. 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni a különböző 
optikai csalódásokat, 
közülük néhányat 
önállóan fel tud használ-
ni a képalakítás során. 

        
4.4. a dekoratív, az üzleti és a 

művészi célú téralakítás 
(a kirakattól az 
environmentig) 

 információ tanulása a dekoratív, 
üzleti és művészi célú 
téralakításról (a kirakattól az 
environmentig) 

 Fel tud sorolni két-
három példát a 
dekoratív, üzleti és 
művészi célú 
téralakításra. 

 Képekkel illusztrált 
ismertetést tud adni a 
dekoratív, üzleti és 
művészi célú 
téralakításról. 

        
4.5. az arculattervezés  információ tanulása az 

arculattervezésről 
 Tudja, mi az 

arculattervezés. 
 Tájékozott az 

arculattervezés 
témaköreiben és 
felhasználási 
területeiben. El tudja 
készíteni személyes 
tárgyai arculattervét. 

        
4.6. a verbális és vizuális 

közlések összekapcsolódása 
 a verbális és vizuális közlések 

összekapcsolódásának 
megfigyelése és gyakorlata 

 Négy-öt példát tud 
mondani a verbális és 
vizuális közlések 
összekapcsolódására. 

 Megfigyelései és 
feldolgozott 
forrásmunkák alapján be 
tudja mutatni a verbális 
és vizuális közlések 
összekapcsolódásának 
lehetőségeit. 

        
4.7. a színház vizuális 

gyakorlata 
 a színház vizuális gyakorlatának 

vizsgálata 
 Négy-öt példát tud 

mondani a színház 
vizuális-kifejezési 
lehetőségeire. 

 Megfigyelései és 
feldolgozott 
forrásmunkák alapján be 
tudja mutatni a színház 
vizuális kifejezési 
lehetőségeit. 

        
4.8. a performance  csoportos munkával performance 

létrehozása 
 Részt vesz performance 

létrehozásában. 
 Aktívan közreműködik 

performance 
létrehozásában. 
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II. MŰALKOTÁSOK  MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE     
        
1. A tárgy- és 

környezetkultúra, valamint a 
vizuális kommunikatív 
jelenségek nyelvi-formai, 
tartalmi és személyes 
kritikai szempontból, 
különös tekintettel a 
következő témákra 

 object, ready made, 
 performance, 
 kirakat, environment, 
 fotó, xerox 

 A tárgy- és környezetkultúra, 
valamint a vizuális kommunikatív 
jelenségek elemzése nyelvi-
formai, tartalmi és személyes 
kritikai szempontból, különös 
tekintettel a következő témákra 

 object, ready made, 
 performance, 
 kirakat, environment, 
 fotó, xerox 

A vizuális művészeti alkotások 
csoportosítása, műfaji 
besorolása. 

 Megadott szempontok 
figyelembevételével tud 
plasztikát, képet, mobilt, 
fotót elemezni. El tudja 
mondani, hogy tetszik-e 
neki a műalkotás, avagy 
nem. Véleményét 
röviden meg tudja 
indokolni. 

 Tud plasztikát, képet, 
mobilt, fotót, 
performance-t elemezni 
nyelvi, tartalmi és 
formai szempontból. El 
tudja mondani, hogy 
tetszik-e neki a 
műalkotás, avagy nem. 
Véleményét meg tudja 
indokolni. 

 
2. Képzőművészeti, 

fotóművészeti témákkal 
foglalkozó könyvek, 
albumok, folyóiratok, 
művészeti kritikák 

 Képzőművészeti, fotóművészeti 
témákkal foglalkozó könyvek, 
albumok, folyóiratok olvasása, 
nézegetése, rövid művészeti 
kritikák olvasása, feldolgozása. 
Párhuzamok keresése az 
irodalom, a zene, a dráma, a film 
és a vizuális művészetek alkotásai 
között. 

 A tanév során áttekint 
egy-két képzőművészeti, 
fotóművészeti témával 
foglalkozó albumot, 
folyóiratot. 
Áttekintéséről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt 
képzőművészeti, 
fotóművészeti témával 
foglalkozó könyvet, 
albumot, folyóiratot 
vagy rövid művészeti 
kritikát. Az olvasottakról 
rövid, illusztrált 
ismertetőt képes 
készíteni. 

        
3. Alkotói életutak, alkotások  Alkotói életutak megismerése, a 

megismert alkotók közismert 
alkotásainak felidézése, 
megnevezése 

 A tanév során megismeri 
legalább három alkotó 
életútját, közismert 
alkotásait. Ezekről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni. 

 A tanév során megismeri 
legalább tizenöt alkotó 
életútját, közismert 
műveit. Az életutak főbb 
szakaszairól és a 
megismert alkotásokról 
szóban és írásban be tud 
számolni. 

        
4. Múzeumok, kiállítások, 

tárlatok, munkahelyek: 
 plasztikai tárlat, 
 performance bemutató, 
 színházi műhely 

 Kiállítások, tárlatok látogatása – 
lehetőség szerint –, különös 
tekintettel  

 plasztikai tárlat, 
 performance bemutató, 
 színházi műhely 

    

 
 
 

Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon  
 
a) Tudjon a tanuló különböző eszközökkel természetes és mesterséges formák alapján kétdimenziós faktúrákat 
és mintákat létrehozni. 
b) Tudjon a tanuló különböző eszközökkel természetes és mesterséges formák alapján háromdimenziós 
felületeket és kontrasztokat létrehozni.  
c) Ismerje a színelméletet, a színek egymáshoz való viszonyát, keverési tulajdonságait. 
d) Tudjon technikai eszközök segítségével vizuális tartalmakat létrehozni. 
e) Tudja a tárgy- és környezetkultúra elemeit, illetve a műalkotásokat elemezni tartalmi, formai, funkcionális 
jegyek alapján, írásban és szóban egyaránt. Tudjon párhuzamot vonni a különböző művészeti ágak alkotásai 
között. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

12. évfolyam 
 

A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
 
Tudják a tanulók rendeltetésüknek megfelelően használni környezetüket, környezetük tárgyait. Értsék a 
környezetkultúra lényegét, fontosságát, alakuljon ki bennük pozitív attitűd a kultúrált környezet iránt, illetve 
környezetük vizuális esztétikai értékei iránt. Legyenek képesek elítélni a környezetet rongáló, károsító 
tevékenységeket, magatartást. Nyerjenek áttekintést az emberi élet tárgyi tartozékairól, az ember tárgyi 
környezetéről, a tárgykultúra történeti alakulásáról, a különböző kultúrkörök egymás mellett élő tárgyi világáról. 
Értsék meg a közvetlen tárgyvilág reprezentatív példáin keresztül a hasznosság, a jelentés, a szerkezet, az 
előállítás és a gazdaságosság összefüggéseit. Ismerkedjenek meg a tárgykészítés folyamatával az egyéni 
szükségletek felmérésétől, a tervezésen, a kivitelezésen át, a tárgy felhasználásának elemzéséig. Szerezzenek 
ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat az építőművészet, az iparművészet (kézművesség és design) 
jellemzőivel összefüggésben. Mélyüljön el a tanulók tudása a vizuális kommunikáció témakörében. Más 
tantárgyak keretében tanult ismereteiket felhasználva alakuljon ki háttértudásuk a látás fiziológiájáról, a vizuális 
kommunikáció rendszeréről. Ismerkedjenek meg a tömegkommunikáció néhány műfajával. Szerezzenek 
tapasztalatokat az intézmények és a közönség, a médiumok és a nyelv, az információ és a befolyásolás 
témaköreivel összefüggésben. Alakuljon ki közvetlen tapasztalatuk a videóról mint személyes 
tömegkommunikációs médiumról. Ismerjék meg és éljék meg a személyes kommunikációs aktus folyamatát, 
illetve élményét. Szerezzenek gyakorlatot a tanulók a látvány, a jelenség, a jel, a tárgy, a kép, a műalkotás 
megfigyelésében, leírásában, megértésében, elemzésében. Váljanak képessé a mindennapi látványok 
esztétikumának és a művészeti élményeknek a befogadására, átélésére, a műalkotások megítélésére. Tudjanak 
véleményt mondani a művészet műfajairól, képzőművészeti, építészeti, iparművészeti, videoművészeti, 
multimediális alkotásokról. Váljon szokásukká a képzőművészeti, iparművészeti, építészeti tárgyú, illetve 
tömegkommunikációs művészeti műfajokkal, videoművészettel, multimédiával foglalkozó könyvek, albumok, 
folyóiratok, művészeti kritikák olvasása. Ismerjék több jelentős művész életútját, jellemző kifejezőeszközeit, 
kiemelkedő alkotását. Váljon igényükké a kiállítások, tárlatok látogatása. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

MŰKÖDÉSI TERÜLETEI 
ÉS HASZNÁLATUK 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK 
ÉS HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
A) TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
 A TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
TANULÁSA 

    

        
1. Az emberi élet tárgyi 

tartozékai, környezete 
 Az emberi élet tárgyi 

tartozékainak, környezetének 
áttekintése 
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1.1. az ember tárgyi 

szükségleteinek kielégítési 
módja, ciklusai  
(szükséglet – tervezés – 
létrehozás – használat – 
megsemmisítés/átalakítás) 

 információ tanulása az ember 
tárgyi szükségleteinek kielégítési 
módjáról, ciklusairól 

 Ismeri az ember tárgyi 
szükségleteinek 
kielégítési módjait, 
ciklusait. Segítséggel 
példákat tud mondani a 
szükséglet – tervezés – 
létrehozás – használat – 
megsemmisítés/átalakítá
s folyamat szakaszaira. 

 Példákkal illusztrált 
képes ismertetést adni az 
ember tárgyi 
szükségleteinek 
kielégítési módjairól, 
ciklusairól. 
Szemléletesen be tudja 
mutatni társainak a 
szükséglet – tervezés – 
létrehozás – használat – 
megsemmisítés/átalakítá
s folyamat szakaszait. 

 
1.2. a hasznosság, a jelentés,  

a szerkezet, az előállítás és  
a gazdaságosság viszonyai 
a közvetlen tárgyvilág 
reprezentatív példáin 
keresztül 

 elemzés és információ tanulása a 
közvetlen tárgyvilág 
reprezentatív példáin keresztül a 
hasznosság, a jelentés, a 
szerkezet, az előállítás és a 
gazdaságosság viszonyáról 

 Néhány tanult példa 
alapján képes 
érzékeltetni a 
hasznosság, a jelentés, a 
szerkezet, az előállítás és 
a gazdaságosság 
összefüggéseit. 

 Érti a hasznosság, a 
jelentés, a szerkezet, az 
előállítás és a 
gazdaságosság 
összefüggéseit. Ezeket 
az összefüggéseket 
képes megláttatni 
másokkal a közvetlen 
tárgyvilág reprezentatív 
példáin keresztül. 

        
1.3. a tárgykultúra történeti 

változásai; 
az ember és tárgy 
viszonyának alakulása 

 információ tanulása a 
tárgykultúra történeti 
változásairól, ember és tárgy 
viszonyának alakulásáról 

 A tanultak alapján – és 
jellemző képek 
segítségével fel tudja 
idézni egy-egy korszak 
legjellemzőbb tárgyait. 

 Önállóan felkutatott 
forrásokra és a 
tanultakra építve képes 
illusztrált kiselőadást 
tartani érdeklődő 
társainak a tárgykultúra 
történeti változásairól, 
ember és tárgy 
viszonyának 
alakulásáról. 

        
1.4. a tárgyi környezetünkben 

tükröződő emberi, nemzeti, 
családi, egyéni 
meghatározottságunk; 
a különböző kultúrkörök 
egymásmellettisége 
környezetünkben; 
az értékek előítélet-mentes 
megítélésének, a 
toleranciának fontossága 

 a tárgyi környezetünkben 
tükröződő emberi, nemzeti, 
családi, egyéni 
meghatározottságunk elemzése, 
feldolgozása választott témákon 
keresztül; 
információ tanulása a különböző 
kultúrkörök 
egymásmellettiségéről 
környezetünkben, az értékek 
előítélet-mentes megítélésének, a 
toleranciának fontosságáról 

 Megadott szempontok 
figyelembevételével le 
tudja írni személyes 
(családi) tárgyi 
környezetét. 

 Szabatosan le tudja írni 
személyes (családi) 
tárgyi környezetét. 
Tisztában van azzal, 
hogy különböző 
kultúrkörök élnek 
egymás mellett a 
környezetünkben, s azok 
tárgyvilágának 
megítélésében 
törekednie kell az 
előítélet-mentességre és 
a toleranciára. 

        
1.5. tárgyi környezetünk hatása 

viselkedésünkre, lelki-
fizikai állapotunkra 

 annak tudatosítása, elemzése, 
hogy hogyan befolyásolja tárgyi 
környezetünk viselkedésünket, 
lelki-fizikai állapotunkat 

 Néhány megismert példa 
felhasználásával 
illusztrálni képes azt, 
hogy hogyan 
befolyásolja tárgyi 
környezetünk 
viselkedésünket, lelki-
fizikai állapotunkat. 

 Tisztában van azzal, 
hogy a tárgyi környezet 
hatással van az ember 
viselkedésére, lelki-
fizikai állapotára. 
Mindezt személyes és 
tapasztalt példákkal 
igazolni is tudja. 

        
1.6. a tárgyvilág önállósulása, az 

üzleti céllal felgyorsított 
termelés és 
presztízsfogyasztás 
veszélyei a 
környezetvédelemmel 
összefüggésben 

 a tárgyvilág önállósulásának, az 
üzleti céllal felgyorsított termelés 
és presztízsfogyasztás 
veszélyének tanulmányozása, 
megoldási alternatívák 
számbavétele a 
környezetvédelemmel 
összefüggésben 

 A tanultak alapján 
beszélni tud az üzleti 
céllal felgyorsított 
termelés és 
presztízsfogyasztás 
veszélyeiről. 

 Tisztában van az üzleti 
céllal felgyorsított 
termelés és 
presztízsfogyasztás 
veszélyeivel. Képes 
néhány megoldási 
alternatíva 
végiggondolására e 
veszélyek megelőzésével 
összefüggésben. 

        
2. A tárgyi szükségletek 

kielégítési módjai 
 A tárgyi szükségletek kielégítési 

módjának egyéni modellezése 
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2.1. a közvetlen, személyes 

emberi szükséglet tárgyi 
igényei 

 a közvetlen, személyes emberi 
szükséglet tárgyi igényeinek 
felmérése, kiválasztása 

 Megadott szempontok 
alapján el tud készíteni 
egy – a saját (illetve 
családja) tárgyi 
szükségleteit 
reprezentáló – jegyzéket.

 Képes felmérni egy 
önállóan választott 
szűkebb populáció tárgyi 
szükségleteit. 

 
2.2. tervezés  tájékozódás a szakirodalomban; 

elemzések, tervek, variációk 
készítése;  
kísérletek, tanulságok levonása; 
végleges terv elkészítése 

 Megadott szempontok 
figyelembevételével el 
tudja készíteni egy 
személyes használati 
tárgy tervét. 

 Önállóan el tudja 
készíteni egy személyes 
használati tárgy 
tervdokumentációját. 

        
2.3. tárgykészítés  a tárgy elkészítése (lehetőség 

szerint) 
 Kis segítséggel el tudja 

készíteni az általa 
megtervezett tárgyat. 

 A tervdokumentáció 
alapján el tudja készíteni 
az általa megtervezett 
tárgyat. 

        
2.4. egyéni viszonyunk 

környezetünkkel a tárgy 
használata (viselete) során 

 annak vizsgálata, hogy hogyan 
alakul az egyéni viszonyunk a 
környezetünkkel a tárgy 
használata (viselete) során 

 A tanult példák 
felhasználásával el tudja 
mondani, hogy hogyan 
alakul az egyéni 
viszonyunk a 
környezetünkkel a tárgy 
használata (viselete) 
során. 

 Személyes és tapasztalt 
példák felidézésével 
képes ismertetni, hogy 
hogyan alakul az egyéni 
viszonyunk a 
környezetünkkel a tárgy 
használata (viselete) 
során. 

        
2.5. a tárgykészítés, 

tárgyhasználat anyagi–
gazdasági vetülete 

 információ tanulása a 
tárgykészítés, tárgyhasználat 
anyagi–gazdasági vetületéről 

 Kis segítséggel el tudja 
készíteni az általa 
készített tárgy 
költségvetését. 

 Önállóan el tudja 
készíteni az általa 
készített tárgy 
költségvetését. Be tudja 
mutatni, hogy a 
ráfordítás költségei 
miként térülnek meg a 
tárgy használata során. 

        
3. Az építőművészet, az 

iparművészet (kézművesség 
és design) jellemzői 

 Információ tanulása az 
építőművészet és az iparművészet 
(kézművesség és design) 
jellemzőiről; 
Gyakorlatok végzése választott 
műfajokban 

    

        
3.1. néhány kézműves technika  néhány kézműves technika 

megismerése 
 A tanév során megismer 

legalább egy önállóan 
választott kézműves 
technikát. 

 A tanév során megismer 
legalább két-három 
önállóan választott 
kézműves technikát. 

        
3.2. kézműves műhelygyakorlat  kézműves műhelygyakorlat 

végzése választott műfajban 
 Biztonsággal képes 

alkalmazni az általa 
választott kézműves 
technika műveleteit a 
tárgykészítés során. 

 Biztonsággal képes 
alkalmazni két-három 
általa választott 
kézműves technika 
műveleteit a 
tárgykészítés során. 

        
3.3. a praktikum és szépség, a 

használat és jelentés 
összefüggései 

 információ tanulása a tárgyvilág 
reprezentatív példáján keresztül a 
praktikum és szépség, a használat 
és jelentés összefüggéséről, a 
választott tárgy önálló rajzos 
elemzése 

 Egy önállóan választott 
tárgy rajzos elemzése 
során – segítséggel – be 
tudja mutatni a 
praktikum és a szépség, 
a használat és a jelentés 
összefüggéseit. 

 Egy önállóan választott 
tárgy rajzos elemzése 
során önállóan  be tudja 
mutatni a praktikum és a 
szépség, a használat és a 
jelentés összefüggéseit. 

        
3.4. a magas szintű technikával 

előállított tárgyvilág 
formatervezési gyakorlata; 
a számítógépes tervezés és 
modellezés 

 információ tanulása a magas 
szintű technikával előállított 
tárgyvilág formatervezési 
gyakorlatáról, a számítógépes 
tervezésről, modellezésről 

 A tanultak alapján egy-
két példát tud mondani 
tárgyak számítógépes 
tervezésére, 
modellezésére. 

 Szemléletes ismertetést 
tud adni a magas szintű 
technikával előállított 
tárgyvilág 
formatervezési 
gyakorlatáról. 
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3.5. tervezési műhelygyakorlat 

az építészet,  
a környezettervezés,  
a belsőépítészet,  
a formatervezés,  
az öltözéktervezés stb. 
témakörében 

 tervezési műhelygyakorlat 
végzése az építészet, a 
környezettervezés, a 
belsőépítészet, a formatervezés, 
az öltözéktervezés stb. 
témakörében, lehetőség szerint 
számítógépes tervező program 
felhasználásával 

 Amennyiben iskolájában 
a technikai feltételek 
adottak hozzá, 
segítséggel el tud 
készíteni legalább egy – 
a tárgyi környezet 
alakításával összefüggő 
– tervet számítógépes 
tervező program 
felhasználásával. 

 Amennyiben iskolájában 
a technikai feltételek 
adottak hozzá, önállóan 
el tud készíteni legalább 
két-három – a tárgyi 
környezet alakításával 
összefüggő – tervet 
számítógépes tervező 
program 
felhasználásával. 

        
B) VIZUÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 A VIZUÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
TANULÁSA, GYAKORLÁSA 

    

        
1. A vizuális kommunikáció  Információ tanulása a vizuális 

kommunikációról 
    

        
1.1. a látás fiziológiája  információ tanulása a látás 

fiziológiájáról 
 A tanultak alapján rövid 

ismertetést tud adni a 
látás élettanáról. 

 Megadott és önállóan 
felkutatott források 
felhasználásával 
kiselőadást tud tartani a 
látás élettanáról. 

        
1.2. az érzékszervek 

együttműködése, egyéni 
jellemzőik; 
az érzéki csalódások 

 az érzékszervek 
együttműködésének, egyéni 
jellemzőknek, érzéki 
csalódásoknak a megfigyelése és 
alkalmazása vizuális 
gyakorlatokban 

 Fel tud sorolni két-
három érzéki csalódást. 

 Be tudja mutatni az 
érzéki csalódások 
alkalmazási lehetőségeit 
a vizuális gyakorlatban. 

        
1.3. a kommunikáció rendszere: 

a személyes és 
tömegkommunikáció 
sajátosságai 

 információ tanulása  
a kommunikáció rendszeréről,  
a személyes és  
a tömegkommunikáció 
sajátosságairól 

 El tudja mondani a 
személyes 
kommunikáció és a 
tömegkommunikáció 
közti lényeges 
különbségeket. 

 Önállóan képes 
bemutatni a személyes 
kommunikáció és a 
tömegkommunikáció 
sajátosságait. 

        
2. A tömegkommunikáció 

néhány műfaja 
 Információk tanulása és 

gyakorlatok végzése a 
tömegkommunikáció műfajaiban 

    

        
2.1. a tömegkommunikációs 

jelenségek 
 Tömegkommunikációs 

jelenségek gyűjtése, elemzése, 
kategorizálása, jellemzése 

 Képes összegyűjteni és 
társainak bemutatni 
négy-öt 
tömegkommunikációs 
jelenséget. 

 Önállóan képes 
tömegkommunikációs 
jelenségek gyűjtésére, 
elemzésére, 
kategorizálására és 
jellemzésére. 

        
2.2. a tömegkommunikáció 

működése, rendszere  
(az intézmények és a 
közönség, a médiumok és a 
nyelv, az információ és a 
befolyásolás kérdéskörei) 

 információ tanulása a 
tömegkommunikáció 
működéséről, rendszeréről (az 
intézmények és közönség, a 
médiumok és nyelv, az 
információ és befolyásolás 
kérdésköréről) 

 A tanultak alapján le 
tudja írni a 
tömegkommunikáció 
működését. 

 Önállóan felkutatott 
források 
felhasználásával 
kiselőadást képes tartani 
a tömegkommunikáció 
működéséről, 
rendszeréről. 

        
2.3. a tartalom kialakítása az 

eszközrendszer kiválasztása 
és felhasználása a 
tömegkommunikációs 
műfajban a produkció 
elkészítéséig, illetve a 
“közönség” reagálásáig 
(újság, kiadvány, könyv, 
kiállítás, előadás, videoklip 
stb.) 

 választott tömegkommunikációs 
műfajban csoportos munka a 
tartalom kialakításáról, az 
eszközrendszer kiválasztásán és 
felhasználásán át a produkció 
elkészítéséig, illetve a 
“közönség” reagálásának 
felméréséig 

 Részt vesz egy 
tömegkommunikációs 
műfajban előállítandó 
produktum csoportos 
kivitelezésében. 

 Aktívan közreműködik a 
választott 
tömegkommunikációs 
műfajban végzett 
csoportos munka 
valamennyi fázisában. 
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3. A videó mint személyes és 

tömegkommunikációs 
médium 

 Információ tanulása és 
gyakorlatok végzése a videóról 
mint személyes és 
tömegkommunikációs médiumról 

    

        
3.1. a videó/kamera 

felhasználási lehetőségei, 
előnyei, korlátai 

 a videó/kamera felhasználási 
lehetőségeinek, előnyeinek, 
korlátainak vizsgálata 

 Ismeri a videó 
felhasználási 
lehetőségeit.  

 Ismeri a videó 
felhasználási 
lehetőségeit. Tisztában 
van annak előnyeivel és 
hátrányaival. 

        
3.2. a videó/kamera használata  információ tanulása és 

gyakorlatok végzése a 
videó/kamera használatáról 

 Segítséggel képes 
használni a 
videokamerát. 

 Önállóan képes 
használni a 
videokamerát. 

        
3.3. a videó/kamera és más 

kommunikációs médiumok 
összekapcsolt használata  
(a mixed média, illetve  
az összetett virtuális 
videocomputer-rendszer) 

 a videó/kamera és más 
kommunikációs médiumok 
összekapcsolt használatának 
megismerése (lehetőség szerint a 
számítógép bevonásával, s a 
mixed média, illetve összetett 
virtuális videocomputer-rendszer 
megismerésével) 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a multimédia 
jellemzőit. Folyamatábra 
felhasználásával be tudja 
mutatni a video és más 
kommunikációs 
médiumok összekapcsolt 
használatát. 

 Tudja, mi a multimédia. 
Képes bemutatni, hogy 
hogyan működik egy 
összetett virtuális 
videocomputer-rendszer. 

        
3.4. videoetűd, videoklip  videoetűd vagy videoklip 

készítése egyéni vagy csoportos 
munkával 

 Részt vesz egy 
videoetűd elkészítésének 
folyamatában. 

 Önállóan képes 
elkészíteni egy két-
három perces 
videoetűdöt. 

        
4. Személyes alkotás; 

a személyes kommunikációs 
aktus 

 Személyes alkotás készítése, a 
személyes kommunikációs aktus 
megtapasztalásának gyakorlása 

    

        
4.1. téma- és tartalomválasztás  egyéni, sajátos téma és tartalom 

kialakítása, esetleg választása a 
pedagógus által felkínált 
témákból, a kapott feladat 
újrafogalmazása, a 
problémamegoldás menetének 
megtervezése, a lehetőségek 
felmérése, a választás indoklása. 

 Önállóan képes témát 
választani egy személyes 
alkotás kivitelezéséhez. 

 Önállóan képes témát 
választani egy személyes 
alkotás kivitelezéséhez. 

        
4.2. munkatervezés, -szervezés  a munkafolyamat megtervezése, 

az eszközrendszer kiválasztása, 
összeszervezése 

 Segítséggel meg tudja 
tervezni és szervezni azt 
a munkafolyamatot, 
amely során megszületik 
személyes alkotása. 

 Önállóan meg tudja 
tervezni és szervezni a 
személyes alkotása 
kivitelezésének 
folyamatát. 

        
4.3. vázlatok, tanulmányok  vázlatok, tanulmányok készítése  Képes két-három 

vázlatot készíteni 
személyes alkotásához. 

 Képes vázlatokat és 
tanulmányokat készíteni 
személyes alkotásához. 

        
4.4. az eszközrendszer, a 

nyelvhasználat és a tartalom 
összehangolása 

 kísérletek az eszközrendszer, a 
nyelvhasználat és a tartalom 
összehangolására 

 Általában megfelelően  
választ eszközöket 
személyes alkotásához. 

 Képes megfelelően 
összehangolni az 
eszközöket, a vizuális 
nyelvet a tartalommal 
személyes alkotása 
létrehozása során. 

        
4.5. kivitelezés  a mű elkészítése, a 

problémamegoldás folyamatának 
dokumentálása, a folyamat 
elemzése, értékelése. 

 Képes a választott témát 
kifejező személyes 
alkotást készíteni. 

 Képes az eszközökkel, a 
vizuális nyelvvel és a 
tartalommal 
összehangolt személyes 
alkotást létrehozni. 

        
4.6. kiállítás  kollekció összeállítása, kiállítás 

készítése vázlatokból, 
tanulmányokból és a kész 
munkákból 

 Részt vesz a személyes 
alkotásokat és 
előzményeiket bemutató 
kiállítás tervezésében és 
megszervezésében. 

 Aktívan közreműködik a 
személyes alkotásokat és 
előzményeiket bemutató 
kiállítás tervezésében és 
megszervezésében. 
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4.7. kiállítás- és műelemzés  a kiállítás megbeszélése, 

megvédése 
 Megadott szempontok 

alapján képes megvédeni 
az általa készített 
alkotást. 

 Önállóan és hitelesen 
képes megvédeni az 
általa készített alkotást. 

        
II. MŰALKOTÁSOK  MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE, 

ÖNMŰVELÉS 
    

        
1. A tárgy- és 

környezetkultúra, valamint a 
vizuális kommunikatív 
jelenségek nyelvi-formai, 
tartalmi és személyes 
kritikai szempontból, 
különös tekintettel a 
következő témákra 

 építőművészeti alkotások, 
 iparművészeti alkotások, 
 tömegkommunikációs 

műfajban született 
alkotások, 

 videoművészet, 
 multimédia 

 A tárgy- és környezetkultúra, 
valamint a vizuális kommunikatív 
jelenségek elemzése nyelvi-
formai, tartalmi és személyes 
kritikai szempontból, különös 
tekintettel a következő témákra 

 építőművészeti alkotások, 
 iparművészeti alkotások, 
 tömegkommunikációs 

műfajban született alkotások, 
 videoművészet, 
 multimédia 

 Megadott szempontok 
figyelembevételével tud 
épületet, használati 
tárgyat, könyvet, 
sajtóterméket, 
videofilmet, 
multimediális alkotást 
elemezni. El tudja 
mondani, hogy tetszik-e 
neki a műalkotás, avagy 
nem. Véleményét 
röviden meg tudja 
indokolni. 

 Tud épületet, használati 
tárgyat, könyvet, 
sajtóterméket, 
videofilmet, 
multimediális alkotást 
elemezni nyelvi, tartalmi 
és formai szempontból. 
El tudja mondani, hogy 
tetszik-e neki a 
műalkotás, avagy nem. 
Véleményét meg tudja 
indokolni. 

        
2. Képzőművészeti, 

iparművészeti, építészeti 
tárgyú, illetve 
tömegkommunikációs 
művészeti műfajokkal, 
videoművészettel, 
multimédiával foglalkozó 
könyvek, albumok, 
folyóiratok, művészeti 
kritikák 

 Képzőművészeti, iparművészeti, 
építészeti tárgyú, illetve 
tömegkommunikációs művészeti 
műfajokkal, videoművészettel, 
multimédiával foglalkozó 
könyvek, albumok, folyóiratok 
olvasása, nézegetése, rövid 
művészeti kritikák olvasása, 
feldolgozása 

 A tanév során áttekint 
egy-két építészeti tárgyú, 
illetve 
tömegkommunikációs 
művészeti műfajokkal, 
videoművészettel, 
multimédiával 
foglalkozó albumot, 
folyóiratot. 
Áttekintéséről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt építészeti 
tárgyú, illetve 
tömegkommunikációs 
művészeti műfajokkal, 
videoművészettel, 
multimédiával 
foglalkozó könyvet, 
albumot, folyóiratot 
vagy rövid művészeti 
kritikát. Az olvasottakról 
rövid, illusztrált 
ismertetőt képes 
készíteni. 

        
3. Alkotói életutak, alkotások  Alkotói életutak megismerése, a 

megismert alkotók közismert 
alkotásainak felidézése, 
megnevezése 

 A tanév során megismeri 
legalább három alkotó 
életútját, közismert 
alkotásait. Ezekről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni. 

 A tanév során megismeri 
legalább tizenöt alkotó 
életútját, közismert 
műveit. Az életutak főbb 
szakaszairól és a 
megismert alkotásokról 
szóban és írásban be tud 
számolni. 

        
4. Múzeumok, kiállítások, 

tárlatok, munkahelyek: 
 Műcsarnok, 
 Iparművészeti Múzeum, 
 könyvkiadó, 
 tévéstúdió 

 Kiállítások, tárlatok látogatása – 
lehetőség szerint -, különös 
tekintettel 

 Műcsarnok, 
 Iparművészeti Múzeum, 
 könyvkiadó, 
 tévéstúdió 
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Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 
a) Tudjon a tanuló saját környezetébe illő tárgyat létrehozni a tervezéstől a kivitelezésig. 
b) Ismerje a tárgy- és környezetkultúra történeti és működési jellegzetességeit. 
c) Tudjon különbséget tenni az építőművészet, az iparművészet és a kézművesség technikái között, tudjon 
kézműves technikák alkalmazásával tárgyat létrehozni. 
d) Ismerje a látás fiziológiai és filozófiai folyamatait, tudja érzékelni és értelmezni a vizuális jelenségeket: 
érzéki csalódás, tömegkommunikáció, multimédia. 
e) Tudjon önállóan megszervezni munkafolyamatot a tervezéstől a kivitelezésig, kötött feladat alapján 
(munkafolyamat tervezése, vázlatok, tanulmányok készítése, anyagok kiválasztása, kivitelezés, bemutatás, 
kiállítás, értékelés). 
f) Biztonsággal tudjon tájékozódni a kiállítások, tárlatok világában, tudjon műalkotásokat és 
tömegkommunikációs termékeket elemezni kommunikatív, tartalmi, formai szempontok szerint. Ismerjen alkotói 
életutakat. 
 
 
Tárgyi feltételek 

A tárgyi feltételek e tantárgy esetében rendkívül erőforrás-függők. A tantárgy követelményeinek elérését a 
tevékenységekben rejlő képességek és készségek fejlesztését rendkívül drága, és rendkívül olcsó eszközökkel is 
el lehet érni. A tantervkészítők – ismerve az iskolák helyzetét – kettős tárgyi feltételrendszert írtak le. Az első 
feltételrendszer a minimális eszközparkot írja le. A második, az iskolában a tanári tanítói beállítódás alapján 
kialakítandó és kialakítható műhelyeket sorolja fel. 
 
 Vödrök, kisebb nagyobb vizesedények 
 Festékek, tinták, pácok, tollak, ceruzák, kréták, ecsetek 
 Tűzőhab, tű, olló, tűzőgép, kés, faragókés, drót 
 Fakarika, fagolyó, falécek, drótok, textilhulladékok, bőrhulladékok, papírhulladékok, nyomdai hulladékok, 

fonalhulladékok, színes újságok, hulladékdobozok stb.; 
 Agyag, vagy gyurma, sógyurma 
 Különböző ragasztók 
 Gyűjtött szárított termények, bogyók, magok, préselt növények, levelek, tollak 
 Kóc, raffia, madzagok, fonalak 
 Különböző felületű papírok 
 Diavetítő 
 Keretes diák 
 Írásvetítő, írásvetítő fólia, vagy videó Super 8-as kamera,  
 Festékező henger 
 Televízió 
 Nyomdafesték, linocolor festék, linokés, linoleum 

Kialakítható műhelyek: 

 Papírmaséműhely 
 Kerámiaműhely 
 Szövőműhely  
 Nemezelő műhely  
 Tűzzománc műhely  
 Szobrászműhely 
 Számítógépes grafikai műhely 
 Fotolabor 
 Grafikai műhely 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig. Orpheusz Kiadó, 1997. 
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A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 
 Ábrázolás minta után fény árnyék, 

színdinamika , elemzése 
 Fény árnyék megfigyelés 
 Bonyolult, összetett formák 

megfigyelése forma elemezése, 
formakötések és kapcsolatok 

 Mozgásfázisok megfigyelése, 
modellezése, fázisok ábrázolása, 
fázisok kapcsolása 

 Nagyítás és kicsinyítés megfigyelése 
ábrázolása  

 Betűkollázs készítése, betűtípu-sok 
gyűjtése, a betűk adatainak 
megismertetése számítógépen 

 Levélpapír, boríték, embléma, 
névjegy, védjegy tervezése, 
ugyanezek megismertetése 
megfigyeléssel, gyűjtéssel 

 Dombormű szoborkészítés vázzal 
tapasztással, majd öntéssel 

 Szürke színskála, színderítés, modell 
utáni festés 

 Fekete-fehér fotók megfigyelése 
 Fénymásoló alternatív használata 
 Település modellezése, házmodellek, 

településszerkezetek modellezése 
 Tájépítészeti ismeretek közlése, 

megfigyeltetése 
 Építészeti alapismeretek, 

belsőépítészeti alapismeretek, közlése 
látogatással megfigyeltetéssel 

 Nyomatkészítés tetszőleges eljárással 
 Nyomatjátékok  
 Műelemzési alapgyakorlatok szóban 
 Iparművészeti alkotásokat bemutató 

képek gyűjtése, rendszerezése, 
tárgyak elemzése  

 Ismerkedés képzőművészek 
életrajzával 

 Szimmetria, asszimetria elemzés 
 Absztrakciós folyamatok modellezése 
 Alkalmazott grafikai eljárásokkal 

ismerkedés 
 Plakátkészítés 
 Fázisrajzok készítése, animációs 

lapok készítése, filmkészítés 
 Vetületi ábrázolás 
 Axonometrikus ábrázolás 
 Épületmodellek készítése 
 Tervrajz készítése épületről, tárgyról 
 Településtörténeti tanulmánykészítés 
 Tömegkommunikáció elemzése 
 Újságkészítés, híradó vagy 

rádióműsor készítés 
 Képregény-készítés 

 Szóbeli elemzések meghallgatása 
 Szóbeli önelemzések 
 A tanuló résztevékenységeinek 

megfigyelése 
 A tanulók produktumainak kiállítása 
 Az egyes tanulók affinitásának 

megfigyelése 
 Az elkészült munkák elemzése 
 Megfigyelés tevékenységekben 
 Egyes tematikus egységek esetén ha 

az egység  objektivációi lehetővé 
teszik mestermunkák készítése 

 Egyes tematikus egységek esetén ha 
az egység  objektivációi lehetővé 
teszik írásos rajzos riportok készítése 

 Írásos beszámolók készítése 

 Tanulók résztevékenységeinek 
megfigyelése 

 Tanulói produktumok önértékelő 
elemzése szóban 

 Tanulói produktumok 
összehasonlítása több szempont 
alapján 

 Tanulói produktumok tanulói 
zsűrizése 

 Kiállítás rendezése tanulói 
produktumokból 

 Tablók könyvek riportok elemzése 
 Írásos munkák elemzése 
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A Mozgóképkultúra és médiaismeret kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei 
között a gimnázium  11–12. évfolyama számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-
Alapelvek, célokhoz igazított és a Fejlesztési feladatokkal összevetett részletes kerettanterv.  
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 

Évfolyam 11. 12. 
Órasz./hét 1 1 
 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret kerettanterv a NAT műveltségi területei közül a Művészetek 
Mozgóképkultúra és médiaismeret részműveltségterület követelményrendszerét fedi le. A KÉK 
Mozgóképkultúra és médiaismeret tanterve megfelel a NAT MŰVÉSZETEK Mozgóképkultúra és médiaismeret 
műveltségi részterület FEJLESZTÉSI FELADATAINAK. A KÉK kerettanterv TEMATIKUS TANANYAG-
ában leírtak értelmezendőek a mozgókép művészete, ugyanakkor a médiaszövegek megfigyelése, értelmezése és 
kritikája szempontjából is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret kerettanterv fontos jellemzője, hogy a filmművészet és a 
tömegkommunikáció felől egyaránt közelíti tárgyát. Az aktív mozgóképi kommunikációs készség megszerzésére 
felhasználjuk a gazdagabb filmi "beszédmód" mértékadó mintáit –  melyek ismeretére szükség van  az 
audiovizuális kommunikáció bármely területéről érkező szövegek tényleges értelmezéséhez . Ugyanakkor 
tanulmányozzuk a befogadókat közvetlenül elérő médiaszövegek beszédmódját is. Ezért a tanulmányi időszak 
során a tanulók számos filmet tekintenek meg, köztük a filmművészet alapértékeit reprezentáló magyar és 
külföldi alkotásokat, rövid és kísérleti munkákat, bizonyos műfajokat bemutató munkákat, valamint 
médiatörténeti dokumentumokat és aktuális médiaszövegeket. Ez az élmény az a bázis, amelyre folyamatosan 
épül az analízis, és amely inspirál a kreatív munkára. 
 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához képzett pedagógusokra, alkalmas taneszközökre (tankönyvre, 
szöveggyűjteményre, mozgóképes "szövegek"-re, technikára), értékelést segítő feladatokra, útmutatókra van 
szükség. Mindezek nélkül a Mozgóképkultúra és médiaismeret nem "oktatásképes" műveltségi részterület az 
iskolai számára. A Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása nem nélkülözheti a vetített anyagot, a műveket, 
amelyeket ma már ritkábban celluloidon, mozi-környezetben, többnyire azonban videón és DVD-n lehet elérni. 
A kiválasztott, bemutatásra és feldolgozásra kerülő műveket teljes hosszukban kell vetíteni, a részletek csak a 
későbbi, elemző munkát segíthetik.. Bizonyos médiaszövegek töredékesen is vetíthetőek, amennyiben azt 
közvetlen tanári segítség és értelmező munka követi. Mivel ez értelemszerűen nem képzelhető el órakeretben, a 
Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához szükség van a diákok bizonyos, tanidőn túli részvételére, amiként 
a a Pál utcai fiúkkal vagy az Ember tragédiájával sem órakeretben találkozik a tanuló. A Mozgóképkultúra és 
médiaismeret tanterv közöl néhány megtekintésre javasolt filmalkotást. Az ajánlott művek jegyzéke széles 
spektrumot ölel fel, de nem teljes. A lista több okból sem adható meg tételesen. Egyfelől nem mindegy, hogy a 
területet az adott helyen milyen mélységben oktatják, másrészt számos olyan mű "használható" valamely 
mozgóképpel kapcsolatos probléma feltárására, amelynek a filmtörténeti jelentősége hasonló súlyú. A televíziós 
műsorok, művek kiválasztása pedig még kevésbé kanonizálható. 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2407 

 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai 
a 11–12. évfolyamon 

 
 
A Médiaismeret és mozgóképkultúra tantárgy célja, hogy fejlessze a tanulók kontrollált audiovizuális 
kommunikációs készségét, vagyis a mozgóképi szövegek helyes értelmezését, egyszerű audiovizuális üzenetek 
megfogalmazását és annak a bonyolult  mechanizmusnak a megértését ami az adó és a vevő, a néző és a gyártó, 
a  műsorrend és a polgár hétköznapi szokásai közé épül fel. A tantárgy egyaránt segít a művészeti alkotások és a 
mindennapi élet médiajelenségeinek értelmezésében, valamint az esztétikai fogékonyság és érzékenység mellett 
a kulturális nyitottság , a tolerancia és az önismeret fejlesztésében. 
 
 
A kreatív-élményszerű megközelítés metodikai szerepe valamelyest csökken, a tudatosítás, az értelmezési 
készség fejlesztése az elsődleges cél. Legyen a tanuló "hivatásos néző". 
 
Tematikusan:  
 a látvány értelme, a látvány és az üzenet összetevői,  
 az esemény értelme, az esemény összetevői, a montázsok, 
 a történet értelme, az elbeszélés stratégiái: a dramaturgiák tanulmányozása, 

a tömegkommunikáció és a tömegmédia karakterének megfigyelése és értelmezése 
 
 
Fontos annak tisztázása, hogy miképpen jelenik meg a filmen és a médiaszövegekben az, ami nem látható. Így a 
mozgókép legfontosabb kifejező eszközeinek: a film képzetes tér-idő egységeinek, a képi és hangi szekvenciák 
létrehozásának, a montázselvnek; a szerepjátéknak; a verbális és non-verbális kódoknak; a környezetnek; a 
képkompozíciónak, a világításnak, vagyis a kiemelés és elhagyás hatásmechanizmusának a tudatosítása a képzés 
egyik feladata, mely a továbbiakban segíti a tömegkommunikáció, a média, a globalizáció működésének 
vizsgálatát, és fejleszti a tanulók mentális ellenállóságát. A tananyag kiemeli a film stílustörténetének 
legfontosabb mozzanatait, különös tekintettel a hazai filmművészet értékeire. Az oktatási időszak során a 
bemutatásra kerülő műveket részben a magaskultúra kísérletező, nyelvújító darabjaiból, másrészt viszont a 
tömegkultúra archetipikus jegyekben gazdag műveiből és a média archív és aktuális szövegeiből kell választani. 
A tananyag a televíziós műfsortipusok, elsősorban a hírműsorok, a reklám és a szappanopera, továbbá az 
infotainment műsorok és a showműsorok  jellegzetességeit feltárva, az audiovizuális média közvetlen és 
közvetett üzenetének értelmezését, a manipulációs technikák felismerését célozza. 
 
 
A tematika része a globális monitorkultúra szociológiai aspektusú megközelítése, a valóság-virtuális valóság, az 
információs társadalom, a multimédia, az interaktivitás kérdése, az alkotás és a befogadás tradícionális 
formáinak átformálódása, de inkább csak a problémafelvetés szintjén. Tehát a Mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgy tanulása: 
 
 hozzájárul az információs társadalomban való biztonságosabb tájékozódáshoz, 
 fejleszti a pozitív értékek iránti attitűdöt, 
 hozzájárul a reális énkép kialakításához, 
 fejleszti az önkifejezés képességét és  

segíti a kiigazodást korunk  kulturális jelenségei között, valamint megismertet a nemzeti, az európai, és 
a globalizálódó kultúra sajátosságaival. 
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A Médiaismeret és mozgóképkultúra tantárgy – a fenti célkitűzések értelmében – törekszik arra, hogy 
 

 alkalmat adjon a tanulóknak a megfelelő mozgóképi alkotások tanulmányozása útján saját személyiségük jobb 
megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések felismerésére; 

 megszerettesse a mozgóképi kultúra értékeit, esztétikai élményhez segítse a tanulókat, minőségi műsorok 
megtekintésére ösztönözze őket; 

 gazdagítsa tapasztalataikat a filmi és más típusú mozgóképi szövegek olvasásában, tartalmának és rejtett 
jelentésének, üzenetének megértésében; 

 tanítsa és nevelje a tanulókat a  tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára; 
 fejlessze a tanulók mozgóképi  kifejezőképességét és kifejezőkedvét, segítse őket személyes és árnyalt 

audiovizuális üzeneteik megfogalmazásában; 
 tanítsa meg a tanulókat a hétköznapi audiovizuális szövegek és műfajok kezelésére; 
 segítse a tanulókat abban, hogy a magyar nyelvű kultúra részeseivé, aktív alakítójává válhassanak. 

 
 
Vagyis a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy oktatási programja:  
 

 Kiemelten fejleszti a kommunikációs készséget, (ideértve bármiféle mozgóképi szöveg kódolását és 
dekódolását). 

 Teljesítményorientált, az ismeretek alkalmazására késztet. 
 Preferálja és segíti az alkotásra való beállítódást (ideértve mindenfajta mozgóképi mű részbeni vagy 

teljes létrehozását). 
 Tudatosítja  a vállalkozói magatartás és az innováció és kommunikáció jelentőségét, szimulációs 

feladatokkal fejleszti (különösképpen a médiaismeretek oktatása során) e készséget. 
 Széles körű általános műveltséget, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeit közvetíti. 
 Megtanít tájékozódni az audiovizuális csatornák információs káoszában, kihasználja, hogy lényege 

szerint jelenidejű, így segít a  pályaorientációban. 
 Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép, ember, magyarság és 

világkép kialakítását. 
 A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével és a valós emberi sorsok átélhető 

projekciójával segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés 
és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus  kezelését. 
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Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 11. 12. 
 

Óraszám 
 

1 
  

 
1 
 

 
Taneszköz 

 
 Cím 

 MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET II. (KO 0224) 
 FILM ÉS MÉDIAFOGALMAK KISSZÓTÁRA KO-0163 
 GELENCSÉR GÁBOR: KÉPKORSZAK – SZÖVEGGYŰJTEMÉNY KO-0098 
 HARTAI LÁSZLÓ–MUHI KLÁRA: MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KO-0097 
 FILMÓRÁK, MÉDIAÓRÁK I-III (MÓDSZERTANI VIDEO) INFORG STÚDIÓ-MAGYAR 

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAOKTATÁSI EGYESÜLET 
 FILMNYELVI GYAKORLATOK I-II (MÓDSZERTANI VIDEO) INFORG STÚDIÓ-MAGYAR 

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAOKTATÁSI EGYESÜLET  
 JANCSÓ (MULTIMÉDIA CD-ROM) T 512.179/1999 
 HARTAI LÁSZLÓ MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÁRI KÉZIKÖNYV  

KO-0099 
 (KIADÁS ALATT) MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERETI FELADATGYŰJTEMÉNY 
 SDT-Mozgókép és médiaismeret (Sulinet Digitális Tudásbázis) 
  

 
 

Technikai eszközök 
 
Mivel a tárgy oktatásához szükséges eszközparkot1 annak komolyabb forrásigénye miatt nem lehet előírni, így a 
helyi lehetőségek és igények szerint kell minden oktatóhelyen megítélni. Az eszközpark tekintetében három 
szintet különböztethetünk meg: 
 
– alapszint, amely kizárólag megtekintésre alkalmas 
 szükséges: televíziós monitor, videolejátszó 
– középszint, amely a megtekintés mellett alkalmas alacsony technikai színvonalú mozgóképanyagok 

felvételére 
 szükséges: televíziós monitor, videolejátszó és kamera 
– magas szint, amely a megtekintés és a felvételkészítés mellett a szerkesztésre is alkalmas 
 szükséges: televíziós monitor, videolejátszó, kamera és montírozó 
 

Ajánlott művek 

 
Jelmagyarázat 

 
  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
 

 
 
                                                           
1 A technikai eszközök tekintetében nem csupán a beszerzési forrásokat kell figyelembe venni, hanem a technikai trendeket is, tekintve,  
hogy a mozgóképrögzítésre- és szerkesztésre alkalmas berendezések a digitális technikának köszönhetoen jórészt integrálódnak az 
informatikai eszközparkba. Az elkövetkezo években felálló ún. regionális mozgóképoktatási központok rendelkezni fognak a szükséges 
magas szintu, jövoorientált berendezésekkel. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
Fejlődjön a tanulók mozgóképi szövegértő képessége. Fejlődjenek tovább a mozgóképi szövegek 
megfigyeléséhez, elemzéséhez, létrehozásához szükséges elemi képességeik, fejlődjön kreativitásuk. Váljanak 
képessé filmek, televízióműsorok és egyéb médiaszövegek önálló tanulmányozására, a komplikáltabb szerkezeti 
és a társadalmi nyilvánosság működéséből következő összefüggések meglátására, mások és önmaguk 
médiafigyasztási szokásainak kritikus megfigyelésére.  Legyenek képesek a képrögzítés és az elemi szerkesztés 
valamint az információközvetítés technikai eszközeinek mind  kreatívabb használatára. Mélyüljön a mozgókép 
történetére és a mediatizáció művelődéstörténetére vonatkozó ismeretük. Növekedjen kulturális 
toleranciaszintjük. Különféle mozgóképi szövegek tanulmányozása során fejlődjön kommunikációs készségük és 
önismeretük. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. MOZGÓKÉPÍRÁS -, 

OLVASÁS 
 MOZGÓKÉPÍRÁS -, OLVASÁS 

TANULÁSA 
    

        
I/1. A mozgóképi gondolkodás 

alapjai 
 A mozgókép anyagának 

tanulmányozása 
    

        
1.1.1. az elbeszélő szerkezet,  

az elbeszélő pozíciója,  
a narrátor 

 a történet, cselekmény, elbeszélés 
fogalmának felelevenítése és 
kiterjesztése a tanuló saját 
mozgóképes élményeinek 
felidézésével 

 ismeri a történet, 
cselekmény, elbeszélés 
fogalmát 
ismeri a narrátor 
fogalmát és szerepét 

 ismeri a történet, 
cselekmény, elbeszélés 
fogalmát, 
ismeri a narrátor 
fogalmát és szerepét,  
ismeri és néhány példa 
segítségével körül tudja 
írni az elbeszélő 
fogalmát  

        
1.1.2. a kamera és a téma 

viszonya, 
képkivágás, nézőpont, 
kameramozgás 

 kamera- és/vagy egyéb 
komponálási gyakorlatok közben 
tapasztalatok gyűjtése a kamera 
és a téma közötti lehetséges 
viszonyokról 

 rajzban, vagy egy 
képkereső eszközzel be 
tudja mutatni a téma és a 
kamera kapcsolatának 
néhány lehetséges 
változatát 

 rajzban, vagy egy 
képkereső eszközzel be 
tudja mutatni a téma és a 
kamera kapcsolatának 
néhány lehetséges 
változatát, és indokolni 
tudja, milyen 
jelentésváltozáson esik 
keresztül a látvány a 
kamerapozíciók 
változása közben 

        
1.1.3. a látvány esztétikája  a mozgóképi látvány esztétikai 

elemzése megadott szempontok 
alapján 

 felismeri a világítás, a 
színkezelés, a 
képmélység esztétikai 
szerepét 

 felismeri és adott 
szövegben elemezni is 
képes a világítás, a 
színkezelés, a 
képmélység, a 
kameramozgás, a 
kompozíció esztétikai 
szerepét 
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1.1.4. montázs, jelentés  a montázs fogalmának ismeretére 

alapozva a mozgóképi montázs 
jelentésképző képességének 
tanulmányozása képek és 
képsorok segítségével 

 felismeri a montázs 
jelentésgeneráló 
képességét 

 bemutatja a montázs és 
jelentés kapcsolatát, azt 
megadott szövegben 
elemezni is képes;  
képkapcsolatokkal 
jelentést tud generálni, 
és meg is nevezi a 
létrehozott jelentést  

 
1.1.5. a párhuzamos, az 

asszociációs és az 
intellektuális montázs 

 a párhuzamos, az asszociációs és 
az intellektuális montázs 
felismerésének és értelmezésének 
képességét alakítjuk ki bemutatott 
filmpéldák segítségével 

 felismeri a párhuzamos 
és az asszociációs 
montázst 

 felismeri és elemezni 
tudja a párhuzamos és az 
asszociációs montázst 

        
1.1.6. belső montázs és hosszú 

beállítás 
 belső montázs és hosszú beállítás 

formai és jelentésbeli 
tulajdonságainak elemzése 
filmpéldák segítségével 

 felismeri a belső 
montázst és a hosszú 
beállítást 

 felismeri és elemzi a 
belső montázst és a 
hosszú beállítást 

        
1.1.7. a szereplő és a színész, 

fotogenitás 
 a két fogalom 

megkülönböztetésének 
képességét sajátítják el 
(lehetőség szerint 
helyzetgyakorlatok segítségével) 

 egy-egy 
mozgóképrészletben 
megkülönbözteti a 
szereplőt és a színészt 

 egy-egy 
mozgóképrészletben 
megkülönbözteti a 
szereplőt és a színészt, 
szempontok alapján 
indokolja a döntéseit 
ismeri a fotogenitás 
fogalmát 

        
1.1.8. a színész kifejezőeszközei 

és a metakommunikáció 
 a színész kifejezőeszközeinek 

tanulmányozása színház és 
filmtörténeti példák elemzése 
során, valamint 
helyzetgyakorlatok végzése az 
ismeretek elmélyítésére 

 ismeri a 
metakommunikáció 
fogalmát, a 
metakommunikatív 
jeleket 

 ismeri a 
metakommunikáció 
fogalmát, a 
metakommunikatív 
jeleket, filmpélda 
elemzése során rámutat a 
színészi munkában a 
metakommunikatív jelek 
használatára 

        
I/II. A mozgókép tömegkultúrája  A mozgókép és a tömegfogyasztás 

kapcsolatrendszerének feltárása, 
tájékozódási képesség kialakítása 

    

        
1.2.1. a magas és a népszerű 

kultúra viszonya 
 a magas és a népszerű kultúra 

fogalmának bevezetése, a kétféle 
kulturális megnyilvánulás 
ismérveinek felismerése, 
készségszintű elsajátítása 
felismerési gyakorlatokkal 

 bemutatja a magas és a 
népszerű kultúra 
viszonyát, néhány 
megkülönböztetési 
szempontot említ 

 bemutatja a magas és a 
népszerű kultúra 
viszonyát, ismeri a 
megkülönböztetési 
szempontokat, saját 
fogyasztói környezetéből 
érvekkel alátámasztott 
példát tud hozni magas 
és népszerű kulturális 
termékekre 

        
1.2.2. a népszerű kultúra és a 

tömegfilm sajátos jellemzői  
 a népszerű kultúra és a tömegfilm 

sajátos jellemzőinek vizsgálata 
saját filmélmények felidézésével  

 megadott ismérvek 
alapján egy saját 
tömegfilmélményét 
elemző módon tudja 
megközelíteni 

 önállóan felidézett  
ismérvek alapján egy 
saját tömegfilmélményét 
kiegyensúlyozottan tudja 
elemezni, 
kellő távolságtartással és 
toleránsan viselkedik 
mások fogyasztói 
szokásaival szemben 

        
1.2.3. az archetípus a 

tömegfilmben 
 az archetípus fogalma, és 

megfigyelési technikájának 
elsajátítása saját élmények és 
filmrészletek segítségével 

 ismeri az archetípus 
fogalmát, néhány 
jellegzetes, mozgóképen 
gyakori karakter-
archetípust meg tud 
nevezni 

 egy megtekintett 
filmpéldában felismeri 
az archetípusokat, és 
bemutatja az archetípus 
szerepét a tömegfilmben 
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1.2.4. a tömegfilm és a 

filmműfajok kapcsolata 
 a tömegfilm és a filmműfajok 

kapcsolatának megfigyelése saját 
élmények és filmrészletek 
segítségével 

 A filmműfajokra 
vonatkoztatva tisztában 
van annak ipari-
kereskedelmi jellegével 

 ismeri a filmműfajok 
archetipikus alapjait,  
néhány tipikus 
filmműfajt műfaji jegyei 
alapján tud elemezni 

        
1.2.5. a sztár szerepe a 

tömegtársadalomban 
 a sztár szerepének vizsgálata a 

környezetelemzés segítségével 
 ismeri a sztár és 

tömegkommunikáció 
összefonódását, és a 
sztár kultikus szerepét 

 saját és környezetének 
viselkedésében felismeri 
és elemzi a sztárkultusz 
megnyilvánulásait, és 
összeköti a sztár szerepét 
a tömegkommunikáció 
és tömegfogyasztás 
rendszerével 

        
II. KOMMUNIKÁCIÓS 

ISMERETEK 
MŰVELŐDÉS- 
TÖRTÉNET 

 JÁRTASSÁG  A 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ISMERETEKBEN, 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 
ALAPISMERETEK   
MEGSZERZÉSE 

    

        
II/1. mozgókép és valóság  tapasztalatok szerzése a 

mozgókép és a valóság 
viszonyáról 

    

        
2.1.1. a mágikus gondolkodás és a 

kép,  ill. a technikai kép 
tulajdonságai 

 a kép és a technikai kép 
tulajdonságainak hasonlóságainak 
és különbözőségeinek vizsgálata 
történelmi korok és a saját 
képhasználati szokásaik 
elemzésével 

 példákat tud hozni a 
technikai képpel 
kapcsolatos mágikus 
szokásainkra  

 ismeri a technikai kép 
mágikus tulajdonságait, 
ismeri a technikai kép 
megjelenésének néhány 
fontos társadalmi, 
kulturális hatását 

        
2.1.2. a valóság és a televízió, 

a valóság 
médiareprezentációja és a 
showműsorok valóságképe 

 a valóság és a televízió 
kapcsolatrendszerének saját 
élményekre építő elemzése tanári 
segítséggel 

 tisztában van a  
médiaipari termékként 
előállított 
médiaszövegek 
valóságtorzító 
szerepével 

 megadott 
médiatermékek elemzése 
kapcsán kimutatja a 
médiaipar 
valóságképében rejtőző 
torzító elemeket 

        
2.1.3. az infotainment  az infotainment fogalmának 

megértése médiapéldák elemzése 
kapcsán, a felismerőképesség 
fejlesztése 

 felismeri a szórakoztató 
elemeket egy 
hírműsorban 

 felvázolja a hírműsorok 
és a szórakoztatás 
fontosabb kapcsolódási 
pontjait, saját 
médiakörnyezetéből 
aktuális példákkal 
támasztja alá 
mondandóját 

        
II/II. tömeg-kommunikáció, 

mozgóképi kommunikációs 
rendszerek 

 tömeg-kommunikációs  
rendszerek jellemzőinek és 
hatásmechanizmusának feltárása, 
a média szabályozása 

    

        
2.2.1. tájékozódáshoz való jog és a 

véleményszabadság 
 tájékozódáshoz való jog és a 

véleményszabadság kérdéseinek 
megvitatása  

 felismeri a 
tömegkommunikáció és 
a demokrácia 
kapcsolatát 

 Érti a demokrácia és a 
tömegkommunikáció 
szétválaszthatatlan 
kapcsolatát 

        
2.2.2. tartalomszabályozás a 

médiában,  a médiatörvény 
legfontosabb szabályai 

 a médiatörvény legfontosabb 
tételeinek tanulmányozása és 
összevetése saját 
médiatapasztalataikkal 

 ismeri a 
tartalomszabályozás 
szükségességének okait 

 ismeri a 
tartalomszabályozás 
legfontosabb elemeit 
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2.2.3. erőszak a médiában  a médiában megjelenő erőszak 

ismérveinek tanulmányozása 
 ismeri az erőszak 

megjelenítésének 
alapvető korlátait, és a 
korlátozás okait 

 ismeri az erőszak 
megjelenítésének 
alapvető korlátait, össze 
tudja vetni a 
megjelenített erőszak 
negatív és pozitív 
tulajdonságait 

        
2.2.4. az Internet  az Internet tulajdonságainak 

tanulmányozása, összevetése más 
médiumokkal 

 ismeri az Internet 
kommunikációtörténeti 
és társadalmi hatásait 

 Ismeri és értelmezni 
tudja az Internet non-
lineáris struktúráját és 
interaktivitását 

        
 
 
 

Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 
 
MOZGÓKÉPÍRÁS, -OLVASÁS 
 
a) Egy, az év során megtekintett filmet felidéz, és megkülönbözteti benne a történetet, a cselekmény és az 

elbeszélést.  
b) Megtekintett filmrészlet segítségével meghatározza az elbeszélő fogalmát, és a filmrészletben elfoglalt 

pozícióját. 
c) Rajzban, vagy egy képkereső eszközzel be tudja mutatni a téma és a kamera kapcsolatának néhány 

lehetséges változatát, és indokolni tudja, milyen jelentésváltozáson esik keresztül a látvány a 
kamerapozíciók változása közben.  

d) Mozgóképes szövegeket esztétikai szempontok alapján elemez, ismeri a mozgókép esztétikai elemzésének 
legfontosabb szempontjait. 

e) Felismeri, és alkalmazza a montázstípusokat, tisztában van az elemzett, vagy létrehozott montázstípus 
hatásaival. 

f) Egy tetszőleges filmrészlet elemzése során rámutat a színészi munkában a metakommunikatív jelek 
használatára. 

g) Önállóan felidézett ismérvek alapján egy saját tömegfilmélményét kiegyensúlyozottan képes elemezni. 
h) Kellő távolságtartással és toleránsan viselkedik mások fogyasztói szokásaival szemben. 
i) (legjobb esetben szempontrendszer használatával képes mások fogyasztói szokásait elemezni). 
j) Ismeri az archetípus fogalmát, ismeri a tömegfilmben betöltött szerepét, és a filmműfajok archetipikus 

alapjait.  
k) Saját és környezetének viselkedésében felismeri és elemzi a sztárkultusz megnyilvánulásait, és összeköti a 

sztár szerepét a tömegkommunikáció és tömegfogyasztás rendszerével 
 
KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
MŰVELŐDÉS-TÖRTÉNET 
 
a) Megadott médiatermékek elemzése kapcsán kimutatja a médiaipar valóságképében rejtőző torzító elemeket 
b) Felvázolja a hírműsorok és a szórakoztatás fontosabb kapcsolódási pontjait, saját médiakörnyezetéből 

aktuális példákkal támasztja alá mondandóját 
c) Érti a demokrácia és a tömegkommunikáció szétválaszthatatlan kapcsolatát 
d) Ismeri az erőszak megjelenítésének alapvető korlátait, össze tudja vetni a megjelenített erőszak negatív és 

pozitív hatásait 
e) Ismeri a média tartalomszabályozásának legfontosabb kitételeit, ezek alapján képes egy médiaterméket 

elemezni 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
Fejlődjön a tanulók mozgóképi szövegértő képessége. Fejlődjenek tovább a mozgóképi szövegek 
megfigyeléséhez, elemzéséhez, létrehozásához szükséges elemi képességeik, fejlődjön kreativitásuk. Váljanak 
képessé filmek, televízióműsorok és egyéb médiaszövegek önálló tanulmányozására, a komplikáltabb szerkezeti 
és a társadalmi nyilvánosság működéséből következő összefüggések meglátására, mások és önmaguk 
médiafigyasztási szokásainak kritikus megfigyelésére. Legyenek képesek a képrögzítés és az elemi szerkesztés 
valamint az információközvetítés technikai eszközeinek mind  kreatívabb használatára. Mélyüljön a mozgókép 
történetére és a mediatizáció művelődéstörténetére vonatkozó ismeretük. Növekedjen kulturális 
toleranciaszintjük. Különféle mozgóképi szövegek tanulmányozása során fejlődjön kommunikációs készségük és 
önismeretük. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. MOZGÓKÉPÍRÁS -, 

OLVASÁS 
 MOZGÓKÉPÍRÁS -, OLVASÁS 

TANULÁSA 
    

        
1/I. stílus és stílustörténet  stílusalkotó elemek és 

stíluskorszakok tanulmányozása 
    

        
1.1.1. stílusjegyek a szerzői és a 

tömegfilmben 
 stílusjegyek tanulmányozása 

különböző eredetű és karakterű 
filmalkotásokban 

 ismeri a mozgóképi 
stílus meghatározó 
elemeit, 
stílusjellemzőik alapján 
meg tud különböztetni 
egy szerzői filmet egy 
tömegfilmtől 

 ismeri a mozgóképi 
stílus meghatározó 
elemeit, 
különbséget tud tenni a 
szerzői és a tömegfilm 
stílusjellemzői között 

        
1.1.2. korstílusok a film 

történetéből, 
német expresszionizmus 

 a német expresszionizmus 
ismertetőjegyeinek és fontosabb 
szerzőinek megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 ismeri a német 
expresszionizmus 
legfontosabb 
ismertetőjegyeit 

 egy filmpéldán felismeri 
és bemutatja a 
korstílusra jellemző 
jegyeket 

        
1.1.3. korstílusok a film 

történetéből, 
a francia és az orosz 
avantgarde 

 a francia és az orosz avantgarde 
sajátosságainak megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 el tudja helyezni a 
francia és az orosz 
avantgarde-ot a 20. 
század 
művészettörténetében  

 Adott filmen bemutatja a  
francia és az orosz 
avantgarde jellemzőit 

        
1.1.4. korstílusok a film 

történetéből,  
az olasz neorealizmus 

 az olasz neorealizmus  
sajátosságainak megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 ismeri az olasz 
neorealizmus 
kialakulásának okait, 
megnevezi annak 
legfontosabb ismérveit 

 látott filmpélda alapján 
elemezni tudja a 
neorealizmus 
sajátosságait,  
ismer két-három fontos 
alkotót 
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1.1.5. korstílusok a film 
történetéből, 
a francia új hullám 

 a francia új hullám  
sajátosságainak megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 ismeri a francia új 
hullám kialakulásának 
okait, megnevezi annak 
legfontosabb ismérveit 

 ismeri a francia új 
hullám legfontosabb 
ismérveit, meg tud 
nevezni néhány 
fontosabb művet, egy 
jellegzetes filmrészlet 
alapján bemutatja a 
stílus jellegzetességeit 

        
1.1.6. korstílusok a film 

történetéből, 
a csehszlovák új hullám, 
és a német új film 

 a csehszlovák új hullám, 
és a német új film 
sajátosságainak megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 ismeri a csehszlovák új 
hullám, 
és a német új film 
néhány jellegzetességét 

 ismeri a csehszlovák új 
hullám, 
és a német új film 
jellegzetességeit, 
rendezőket és filmeket 
tud említeni a bemutatás 
kapcsán 

        
I/II. a magyar film története  a magyar filmtörténet jellegzetes 

korszakainak megismerése 
    

        
1.2.1. a harmincas negyvenes évek 

magyar filmje 
 a harmincas negyvenes évek 

magyar filmgyártásának néhány 
jellegzetességét filmpéldák 
kapcsán elemezzük 

 ismeri a a harmincas 
negyvenes évek magyar 
filmgyártásának néhány 
jellegzetességét 

 ismeri a a harmincas 
negyvenes évek magyar 
filmgyártásának 
jellegzetességeit, és 
néhány fontos 
rendezőjét, színészét 

        
1.2.2. a magyar film 1957-1990 

között 
 a korszak legfontosabb 

stílusváltásainak és alkotóinak 
megismerése 

 ismeri a korszak 
filmtörténetének 
legfontosabb 
stílusváltásait és meg tud 
nevezni néhány 
meghatározó alkotót és 
művet 

 ismeri a korszak 
filmtörténetének 
legfontosabb stílusait, 
jellemezni  tud néhány 
alkotói életművet 

        
I/III. a sztár szerepe a 

tömegtársadalomban 
 a sztár kulturális és fogyasztói 

szerepének vizsgálata 
    

        
1.3.1. modern társadalom és a 

sztár 
 a sztár társadalmi szerepének 

vizsgálata 
 függetleníteni tudja 

magát saját 
sztárpreferenciáitól a 
sztár szerepének 
leírásakor 

 ismeri a sztár helyét a 
modern 
tömegtársadalomban 

        
1.3.2. az ikon és az őstípus  a sztárkultusz mélyebb vizsgálata 

két fogalom elemzése kapcsán 
 ismeri az ikon és az 

őstípus fogalmát, és 
tartalmát 

 ismeri az ikon és az 
őstípus fogyasztói 
kultúrában betöltött 
kommunikációs szerepét 

        
1.3.3. a médiasztár  a médiasztár helyének 

meghatározása a 
tömegkommunikációban és a 
társadalomban 

 saját 
médiakörnyezetében 
felismeri a sztárok és a 
médiasztárok hatásait 

 ismeri a médiasztár 
„tulajdonságait”, a 
médiasztárok típusait és 
szerepköreit  

        
II. KOMMUNIKÁCIÓS 

ISMERETEK 
MŰVELŐDÉS- 
TÖRTÉNET 

 JÁRTASSÁG  A 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ISMERETEKBEN, 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 
ALAPISMERETEK   
MEGSZERZÉSE 

    

        
II/1. a közönség  Ismeretek, tapasztalatok szerzése 

a közönség fogalmáról 
    

        
2.1.1. a közszolgálati média és a 

közönség 
 a közszolgálati média és a 

közönség viszonyának 
tanulmányozása 

 ismeri a közszolgálati 
média rendeltetését 

 ismeri a közszolgálati 
média rendeltetését, és a 
rendeltetés teljesítésének 
problémáit 
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2.1.2. a globális és a lokális média 

és a közönség 
 a globális és a lokális médiáról 

szerzett ismeretek kiszélesítése 
saját médiafogyasztási szokások, 
és a környezet elemzésével 

 meg tudja nevezni a 
globális és a lokális 
média jellegzetességeit 

 a globális és a lokális 
média jellegzetességeit 
elemzi, és ismeri a 
lokális média társadalmi 
jelentőségét 

        
2.1.3. a férfi és nő, mint fogyasztó  a média nemi identitás 

szabályozó szerepének 
tanulmányozása média és 
tömegfilmes produkciók 
segítségével 

 tisztában van a média 
identitásszabályozó 
képességének tényével 

 idézett példákban 
felismeri a média és a 
tömegfilm nemi 
identitást szabályozó 
képességét 

        
II/I1. médiaetika  a médiaetika alapjainak 

megismerése és 
megvalósulásának vizsgálata 

    

        
2.2.1. a média munkatársai és az 

erkölcsi normák 
 médiaesemények tanulmányozása 

kapcsán megismerkednek a 
média munkatársaira vonatkozó 
alapvető erkölcsi normákkal 

 egy médiapéldán 
felismeri az erkölcsi 
normák működését, vagy 
hiányát 

 ismeri azokat az erkölcsi 
normákat, melyeket a 
média munkatársainak 
be kell tartaniuk, 
aktuális példa kapcsán 
ezeknek működését be 
tudja mutatni 

2.2.2. a média és az alkotmány  A média és a demokratikus 
alapelvek kapcsolatának 
tanulmányozása 

 ismeri a demokrácia és a 
média kapcsolatát, a 
médiatörvény szerepét 

 bemutatja a demokrácia 
és a média kapcsolatát, a 
médiatörvény szerepét 
és tartalmának lényegét 

        
 
 
 

Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 
MOZGÓKÉPÍRÁS, -OLVASÁS 
Különbséget tesz a szerzői és a tömegfilm stílusjellemzői között, megállapítja egy ismeretlen filmrészlet 
stílusjellemzőit. 
Egy ismeretlen filmrészletről megállapítja, mely stíluskorszakból származik. (nem feltétlenül a felismerés 
számít, hanem, hogy az elemzés során stíluselemeket ismerjen fel, és azt helyesen nevezze meg bizonyos korok 
stílusjellemzőjeként.) 
Ismeri a magyar filmtörténet legfontosabb korszakait, jellemzi azokat. Egy filmrészlet megtekintésekor képes azt 
a magyar filmtörténet korszakolásában elhelyezni.  
Ismeri a filmgyártás és forgalmazás alapvető struktúráját, és ez alapján elemzi a magyar mozgóképgyártás 
rendszerváltás utáni átstrukturálódását.  
Definiálja a sztár fogalmát, és körülírja a sztár szerepét a modern tömegtársdalomban. 
Ismeri a médiasztár „tulajdonságait”, a médiasztárok típusait és szerepköreit. 
 
 
KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 
 
1. A globális és a lokális média jellegzetességeit elemzi, és ismeri a lokális média társadalmi jelentőségét. 
2. Ismérveik és funkciójuk alapján szétválasztja a közszolgálati és a kereskedelmi médiát.  
3. Idézett példákban felismeri a média és a tömegfilm nemi identitást szabályozó képességét 
4. Ismeri azokat az erkölcsi normákat, melyeket a média munkatársainak be kell tartaniuk, aktuális példa 

kapcsán ezeknek működését be tudja mutatni 
5. Bemutatja a demokrácia és a média kapcsolatát, a médiatörvény szerepét és tartalmának lényegét 
Egy kézhez kapott cikkgyűjteményből kiemeli azokat, melyek véleménye szerint sértenek valamilyen etikai 
normát, véleményét érvekkel támasztja alá, és azokat ellenérvekkel szemben is megvédi 
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Tárgyi feltételek 

 Filmtár, videotár, hangtár (kölcsönzési lehetőség) 
 A mozgókép előállításához és lejátszásához szükséges eszközök: 

 film- és videokamera 
 filmvetítő 
 videolejátszó, TV- készülék, számítógép 
 magnetofon 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Hartai László–Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret.   KO-0097 
 Gelencsér Gábor: Képkorszak –szöveggyűjtemény a mozgóképkultúra és médiaismeret  

        tanulmányozásához.        KO-0098 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A képi kifejezés sajátosságainak 
szemléltetése 
 A mozgókép különböző 

formáinak elemzése 
 A rádiós műfajok 

sajátosságainak szemléltető 
bemutatása 
 A mozgókép létrehozásának 

gyakorlása 
 Mozgókép-műfajok és 

produkciók tartalmi és formai 
elemzése 
 Filmek és médiaprodukciók 

tartalmi értelmezése 
 TV-s szakemberek meghívása, 

TV- programok, illetve 
mozgófilmek kritikai vitája 
 Alkotások létrehozása 

 Hagyományos egyéni és 
csoportos beszélgetés 
 Szóbeli és írásbeli feleltetés 
 Írásbeli házi feladat 
 TV műsorokról esszék, illetve 

kritikai publicisztika írása 
 Videokamerával készített saját 

produkció 
 Magnetofonnal készített saját 

hangzó műsor összeállítása 
 Filmkritika, illetve rádiójáték 

elemzés elkészítése 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Analitikus pontozás 
 Saját tanulói teljesítmény 

elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
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AZ 
 

INFORMATIKA 
 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 
KERETTANTERVEI 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv Központja mintegy másfél évtizedes kerettanterv- és 
taneszközfejlesztési praxis, kutatási és kísérleti eredmény, gyakorlati kipróbálási tapasztalat felhasználásával, 
Zsolnai József pedagógiai koncepciója alapján dolgoztatta ki részletes kerettanterveit az Informatika műveltségi 
területre.  
 
Tételesen az alábbi kerettantervek készültek el: 
 
Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat: a gimnázium 9–10. évfolyama számára 
Számítástechnika a gimnázium 9–10. évfolyama számára 
Informatika: a gimnázium 11–12. évfolyama számára 
 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek : 
 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Számítástechnika,  
Informatika  

1,5 1,5 1,5 1,5 

Önművelés, könyv- és 
könyvtárhasználat 1 ☯ 

I I   

 
 

 Az egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi kerettantervi 
ismertetők tartalmazzák. 
 
 
E részletes kerettantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi kerettantervhez peda-
gógiai segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök készülnek. A 
tantárgyi kerettanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. (A programcso-
maggá fejlesztés folyamatban van.) A segédletek az  alábbiak: 
 
    tanítási program (vagy tantárgyi útmutató) 
    feladatgyűjtemény 
    időterv 
    mérőlap és értékelési útmutató 
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Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) 
keretei között a gimnázium 9–10. évfolyama számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A 
kerettantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfej-
lesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat kerettanterv a Nemzeti alaptanterv Informatika műveltségterület-
ben előírt követelményeket, továbbá a Tanulás és Kommunikációs kultúra közös követelményeinek teljesíté-
sét teszi lehetővé. (A közös követelmények között fogalmazódott meg  a  könyvtárhasználat meghatározó szere-
pe az önálló ismeretszerzésben és a forrásalapú tanulásban.) A kerettanterv követelményei szinte valamennyi 
műveltségterület általános és részkövetelményei között is megtalálhatók. A kerettanterv a NAT követelménye-
ken felül magában foglal többletkövetelményeket is. Nevezetesen a tömegkommunikációs csatornák és az isko-
lán kívüli különböző önművelési lehetőségek megalapozását szolgáló ismeretszerzési-tanulási tevékenységeket. 
A kerettanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Tanulás és a Kommuniká-
ciós kultúra fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret követelményeinek telje-
sítését is A kerettanterv néhány eleme megtalálható a Kerettanterv Magyar nyelv és irodalom 9–12. évfolya-
mának kerettanterveiben. A kerettanterv jól hasznosítható a szabadon tervezhető órakeret összeállításakor. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat kerettanterv alapvető stratégiai célkitűzése a hiteles információ-
nyújtás és a többcsatornás ismeretszerzés, továbbá a különböző érzékelési csatornákon a tanulókhoz eljutó in-
formációk kezelésének és alkotó felhasználásának az elsajátítása. Azoknak az alapvető jártasságoknak és képes-
ségeknek a megalapozására törekszik, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat a különböző tanulási-önművelési 
technikák elsajátítására, valamint az iskolán kívüli és túli önálló ismeretszerzésre és permanens önművelésre. A 
kerettanterv tananyaga három „támpillérre” épül:  könyv- és könyvtárhasználatra,  tömegkommunikációs 
csatornák ismeretére és használatára, valamint  művelődési,  művészeti és tudományos intézmények szolgálta-
tásainak  igénybevételére. A kerettanterv nagyrészt spirálisan, kisebb mértékben lineárisan építkezik. Az egyes 
évfolyamokon – bővülő tartalommal – az alábbi tananyagok szerepelnek:  könyvtárhasználat, önművelés,  
dokumentumismeret,  könyvtári tájékoztató eszközök ismerete és használata,  a szellemi munka technikája. 
Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat kerettanterv – illeszkedve az Értékközvetítő és képességfejlesztő 
program tantárgyainak struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus 
tananyagra, tanulási programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba 
az adott évfolyamon fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképeleme-
ket. A tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kivá-
lasztott tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő 
tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell 
produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) 
szerezzenek. Az egyes kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához 
(lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi 
témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit 
– következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási program-
ja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
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A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettanterv hatékony alkalmazásához szükséges személyi feltételek közül kiemelten fontos a korszerű ismere-
tekkel rendelkező könyvtáros-tanár, aki szervezi, irányítja, összefogja a médiatári eszköztárra épülő önművelési 
tevékenységet. A követelményrendszer tantárgyközi jellegéből adódóan feltételezi a szaktanárok 
könyvtárinformatikai, médiaismereti alapműveltségét is. Az ismeretanyag elsajátítása általában nem külön óra-
keretben történik (természetesen így is lehet), hanem az egyes tantárgyak órakeretében. Nagyon fontos leszögez-
ni, hogy a könyvtárhasználati követelmények elsajátítása, a tanulási önművelési kultúra megalapozása csak kor-
szerű, hatékonyan funkcionáló iskolai könyvtárban (médiatárban) lehetséges, melynek főbb jellemzői:  korsze-
rű személyi, tárgyi, működési feltételek;  magas színvonalú állomány (hagyományos és modern dokumentu-
mok,  ismerethordozók);  korszerű médiatári eszközök, könyvtártechnológia;  számítógépes eszközpark (mul-
timédia);  differenciált könyvtári szolgáltatás;  széleskörű tájékozódási lehetőség;  tömegkommunikációs 
eszközök könyvtári használatának biztosítása;   lehetőleg főállású iskolai könyvtáros működtetése. 
 
 

Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanulásának  
céljai a 9–10. évfolyamon 

 
 
Könyvtárhasználói, önművelői szokások, magatartás 
 
Tanulják meg a tanulók igénybe venni az iskolai könyvtár és más könyvtárak alapvető szolgáltatásait. Tanulja-
nak meg információkat keresni nagyhírű (magyar, egyetemes) könyvtárakról. Ismerjék meg és tanulják meg 
használni a tömegkommunikációs csatornák adta információszerzés lehetőségeit. Szerezzenek információkat és 
tapasztalatokat művelődési, művészeti, tudományos intézményekről, tanulják meg igénybe venni szolgáltatásai-
kat. Tanuljanak meg tényeket, adatokat  kiemelni, feljegyezni megadott információhordozók szöveges és képi 
közléseiből, tanulják meg a felhasznált forrás főbb adatait megnevezni. Váljanak képessé olvasmányaik, illetve 
egyéb dokumentumok rövid tartalmi ismertetésére. Váljanak képessé az elvégzett munkájuk értékelésére. Tanul-
janak meg szabályosan idézni a felhasznált szövegekből. Tanuljanak meg információt keresni a médiatár direkt 
és indirekt tájékoztató apparátusából. Tanuljanak meg iskolai feladataikhoz információt keresni a tömegkommu-
nikációs csatornákból, modern ismerethordozókból és az iskolán kívüli  önművelési formákból. Tanuljanak meg 
a hagyományos audiovizuális és a modern ismerethordozókból tényeket, adatokat lejegyezni és kiemelni, a fel-
használt forrás bibliográfiai adatait megnevezni. Váljanak képessé a különböző tömegkommunikációs eszközök-
ből szerzett információik szelektálására és felhasználására. Sajátítsák el a teljes könyvtári eszközbázisra épített 
irodalomkutatás módszereit. Tanuljanak meg mindenféle ismerethordozóról (hagyományos, AV, modern) rövid 
tartalmi ismertetőt, ajánlást készíteni. Sajátítsák el a tömegmédiák és önművelési intézmények használatához 
szükséges különböző tanulási, önművelési technikákat. Ismerjék fel a többcsatornás ismeretszerzés nélkülözhe-
tetlen szerepét és hasznát az egyén  önművelésében. Szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat a médiapiac (könyv, 
tv, film, lemez, video, reklám) különböző szolgáltatásairól. Értsék meg a reklám szerepét és lélektani hatását a 
kultúra piacán. Legyenek tisztában a tömegtájékoztatás manipulálási lehetőségeivel. Legyenek tisztában a mé-
diafogyasztás káros hatásaival. Váljon igényükké a rendszeres iskolán kívüli önművelés, önképzés. 
 
 
Könyv-, könyvtár- és médiahasználat az iskolai feladatok és egyéni problémák megoldásában 
 
Sajátítsák el a teljes médiatári eszközbázisra épített önálló információszerzést. Sajátítsák el az iskolai és iskolán 
kívüli tanulási-önművelési formákra épülő szaktárgyi kutatómunka eszközeit és módszereit. Legyenek tisztában 
a különböző dokumentumtípusok és a tömegkommunikációs műfajok információs értékével. Legyenek képesek 
mindenféle médiaszöveg olvasására és felhasználására. Tanulják meg értékelni, rangsorolni, szelektálni a szá-
mukra szükséges információkat. Szerezzenek tapasztalatokat a legújabb technológiákon alapuló információhor-
dozók használatában. Tanulják meg a tömegmédiumok, és az önművelés különböző csatornái útján szerzett 
információk kezelését, és alkotó felhasználását. Tegyenek szert megfelelő jártasságra az ún. kreatív médiaalkotá-
sok létrehozásában. Tudjanak eleget tenni a szellemi munka etikai követelményeinek. 
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Információk, információhordozók keresése tájékoztató segédletekből 
 
Tanuljanak meg információkat keresni segédkönyvekből, gyűjteményekből, közhasznú információforrásokból. 
Tanuljanak meg szerző és cím szerint keresni a betűrendes leíró katalógusban, tanulják meg a szakkatalógus 
használatát. Használják a tankönyvek és segédkönyvek irodalomajánlásait. Legyenek tájékozottak az egyes tu-
dományágak alapvető direkt és indirekt tájékoztató eszközeiben. Tanuljanak meg tájékozódni az írott és elektro-
nikus sajtóban, a kiadói katalógusokban, könyv- és AV-újdonságlistákban. 
 
A könyvtár és egyéb médiumok gyakorlati hasznának felismerése 
 
Tanulják meg feladataikat a témakör és a probléma jellegének megfelelően könyvtártípushoz, tájékoztató segéd-
letekhez és dokumentumfajtákhoz kötni. Tapasztalataikon keresztül ismerjék fel és méltányolják a könyvtár 
gyakorlati hasznát. Tapasztalják meg, hogy a könyvtárak részét alkotják egy átfogó információs rendszernek, és 
ennek intézményeivel sokoldalú kapcsolatban állnak. Ismerjék meg a különböző könyvtártípusokat és a könyvtá-
ri rendszerből eredő használói előnyöket. Ismerjék meg a könyvtári adatbázisokból, számítógépes hálózatokból 
való információszerzés lehetőségét, módját. Értsék meg és lássák be, hogy a tömegmédiumok ismerete és hasz-
nálata az önművelési kultúra fontos eleme és az igényes szabadidő-eltöltés része. Ismerjék meg lakóhelyük vagy 
annak környéke iskolán kívüli önművelési lehetőségeit. Látogassák rendszeresen lakóhelyük (régiójuk) művelő-
dési-, művészeti-, tudományos intézményeit, szerezzenek tapasztalatokat szolgáltatásaikról. Lássák be és méltá-
nyolják, hogy a megfelelő szintű médiaműveltség és a művelődési, művészeti, tudományos intézmények szolgál-
tatásai kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit, és nagyfokú válogatási szabadságot biztosítanak 
az egyén számára. 
 
Dokumentum- és médiatári ismeretek beépítése az iskolában tanult tantárgyak műveltséganyagába 
 
Ismerjék és rendszeresen használják a KÉK kerettanterv egyes tevékenységeihez tartozó fontosabb alapdoku-
mentumokat és modern ismerethordozókat (lexikonokat, enciklopédiákat, szótárakat, adattárakat, kronológiákat, 
atlaszokat, zsebkönyveket, tanácsadókat, kézikönyveket, gyakorlókönyveket, tesztkönyveket, AV-eszközöket, 
filmeket, diákat, hangkazettákat, szoftvereket stb.). Szerezzenek tájékozottságot az egyes kultúrkörökbe tartozó 
fontosabb antológiákról, szemelvény-, és forrásgyűjteményekről, szépirodalmi-, és szaktárgyi sorozatokról. 
Gyűjtsenek adatokat, tényeket, szerezzenek ismereteket megadott iskolai feladatokhoz a médiatár hagyományos 
és modern ismerethordozóinak felhasználásával. Ismerjék és tanulmányozzák rendszeresen az egyes műveltség-
területek ismeretanyagához tartozó fontosabb újságokat (napilapokat, magazinokat) és folyóiratokat. Kísérjék 
figyelemmel az írott és az elektronikus médiában az iskolában megismert témakörökhöz kapcsolódó írásokat, 
műsorokat (cikkeket, tanulmányokat, kritikákat, filmeket stb.). Tanuljanak meg tájékozódni a könyv-, és média-
piac újdonságairól a tömegkommunikációs csatornák, valamint személyes tapasztalat útján (antikváriumokban, 
könyvesboltokban, videotékákban). 
 
1 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10.  Homor Tivadar–Mészáros Antal: Az információ és az ember. Segédkönyv az ismeretszerzés elsajátítá-

sához 12-18 éves tanulók részére. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 222 p.  
  Homor Tivadar–Mészáros Antal: Az információ és az ember. Feladatgyűjtemény az ismeretszerzés 

gyakorlásához 12-18 éves tanulók részére. Gondolat Könyvkiadó, Bp.  62 p. .  
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 
 
Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanulási céljai a 9. évfolyamon 

 
Ismerjék meg a különböző típusú könyvtárak, információs központok szolgáltatásait, tapasztalják meg a könyv-
tári rendszer felhasználói előnyeit. Tegyenek szert tapasztalatra arról, hogy a könyvtárak részét alkotják egy 
átfogó információs rendszernek és egymással sokoldalú kapcsolatban állnak.  A többcsatornás önálló ismeret-
szerzés révén váljanak permanens önművelésre képessé. Tanulják meg a különböző dokumentumok közül a 
problémáik megoldásához megfelelőt kiválasztani és tájékoztató apparátusát használni. Legyenek tisztában a 
különböző dokumentumtípusok és tömegkommunikációs műfajok információs értékével. Szaktárgyi kutató és 
gyűjtő munkáikhoz tanulják meg használni a könyvtár direkt és indirekt tájékoztató eszközeit. Szerezzenek jár-
tasságot a könyvtári számítógépes adatbázis és a számítógépes hálózat információinak használatában. Az  önmű-
velés különböző csatornái útján szerzett ismereteiket tanulják meg szaktárgyi műveltségükbe integrálni. Tanulják 
meg feladataikat – a témakör jellegének megfelelően – könyvtártípushoz, tájékoztató eszközhöz és dokumentum-
fajtához kötni. Váljanak képessé az összegyűjtött források értékelésére, rangsorolására, és tanulják meg kiválasz-
tani közülük a számukra legmegfelelőbbet. Tanuljanak meg eleget tenni a szellemi munka etikai normáinak. 
Ismerjék fel, hogy milyen meghatározó szerepe van a mindennapi életben a tömegmédiának és az önművelésnek. 
Szerezzenek tapasztalatokat a médiapiac szolgáltatásairól. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. KÖNYVTÁRI 

INFORMÁCIÓS 
RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSAINAK 
FELHASZNÁLÁSA A 
TANULÁSBAN 

 KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS 
RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSAINAK 
FELHASZNÁLÁSÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
1. Az iskolai könyvtár állo-

mányrészei, raktári rendje, 
tájékoztató eszközei 

 A szükséges információhordozó  
vagy tájékoztató eszköz kiválasztá-
sa és használata a tantárgyi tanu-
lás, önművelés során: 
a médiatár direkt és indirekt 
tájékoztató apparátusának és a 
számítógépes adatbázisának 
használata 

 Önállóan tud tájékozód-
ni és el tud igazodni a 
médiatárban. Igénybe 
tudja venni a médiatár 
számára szükséges szol-
gáltatásait. Ismeri lakó-
helye közkönyvtárát és a 
könyvtár fontosabb szol-
gáltatásait. 

 Önképzéshez, forrásala-
pú tanuláshoz, igénybe 
tudja venni az iskolai 
könyvtár (médiatár) 
valamennyi szolgáltatá-
sát. Képes a médiatári 
eszköztárra épülő önálló 
információszerzésre. 

        
2. Közművelődési, tudomá-

nyos, szakkönyvtárak szol-
gáltatásai;  
régi alapítású muzeális 
könyvtár 

 Tájékozódás közművelődési, tudo-
mányos, szakkönyvtárak szolgálta-
tásairól; 
önálló ismeretszerzés könyvtárláto-
gatás, és könyvtárhasználat kereté-
ben; 
régi alapítású muzeális könyvtár 
megtekintése 

 Tudja, hogy egyéni 
problémáinak megoldá-
sához az iskolai könyv-
táron kívül milyen más 
könyvtártípushoz for-
dulhat. 

 Szaktárgyi kutatómun-
kához igénybe tudja 
venni tudományos és 
szakkönyvtárak speciális 
szolgáltatásait. 
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3. A tömegkommunikációs 

csatornák nyújtotta infor-
mációszerzési lehetőségek 

 Tájékozódás, információszerzés a 
tömegkommunikációs csatornák 
révén; 
az információk szelektálása, 
beépítése a tantárgyi tanulásba; 
televízió, rádió, sajtó kritikák, 
elemzések figyelemmel kísérése 

 Fel tudja használni a 
tömegkommunikációs 
csatornák nyújtotta 
információszerzési 
lehetőségeket. 

 Önállóan, az informáci-
ókat szelektálva tudja 
használni a tömegkom-
munikációs csatornák 
nyújtotta információ-
szerzési lehetőségeket. 

 
4. A művelődési, művészeti, 

tudományos intézmények 
szolgáltatásai 

 A múzeumi, levéltári kutató-, gyűj-
tőmunka módszereinek gyakorlása;
közreműködés iskolarádió, isko-
laújság, filmklub vagy 
videoszakkör programjának 
elkészítésében (szerkesztésében) 

 Figyelemmel tudja 
kísérni a művelődési, 
művészeti, tudományos 
intézmények szolgáltatá-
sait. 

 Rendszeresen figyelem-
mel kíséri a művelődési, 
művészeti, tudományos 
intézmények szolgáltatá-
sait. Az önművelési 
csatornák útján szerzett 
információkat fel tudja 
használni a tantárgyi 
tanulás során. Részt vesz 
az iskolarádió, iskolaúj-
ság, filmklub vagy 
videoszakkör program-
jának elkészítésében. 

        
5. Önművelési programterv  Önművelési programterv készíté-

se 
 Meg tudja tervezni egy 

hónapra önművelési 
programját. 

 Rendszeresen megterve-
zi önművelési program-
ját. 

        
II. INFORMÁCIÓS 

SZÜKSÉGLETEK 
FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSE 

 INFORMÁCIÓS 
SZÜKSÉGLETEK 
FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSÉNEK 
ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ 
NYELVEK SEGÍTSÉGÉVEL 

    

        
1. A korszerű információhor-

dozók (AV-dokumentumok, 
CD-lemezek, multimédia 
stb.) fejlődéstörténete 

 A modern információhordozók 
fejlődéstörténetének számbavétele 
önálló ismeretszerzés keretében 

 Öt-hat igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
modern információhor-
dozók fejlődéstörténeté-
ről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanultak alapján a mo-
dern információhordo-
zók fejlődéstörténetéről. 

        
2. Kézikönyvek, összefoglalók, 

forrás- és szemelvény-
gyűjtemények 

 Kézikönyvek, összefoglalók, 
forrás- és szemelvény-
gyűjtemények használatának 
gyakorlása 

 A médiatári eszköztárból 
önállóan ki tudja válasz-
tani a számára szükséges 
kézikönyveket, össze-
foglalókat, forrás- és 
szemelvénygyűjtemé-
nyeket. 

 A médiatári eszköztárból 
önállóan ki tudja válasz-
tani a számára szükséges 
kézikönyveket, össze-
foglalókat, forrás- és 
szemelvénygyűjtemé-
nyeket. Ezeket fel tudja 
használni mind a tantár-
gyi tanulás, mind pedig 
az önművelés során. 

        
3. Közhasznú információforrá-

sok 
 Közhasznú információforrások 

használatának gyakorlása 
 Ismeri és önállóan tudja 

használni a tanult köz-
hasznú információforrá-
sokat. 

 Ismeri és önállóan tudja 
használni a tanult köz-
hasznú információforrá-
sokat. 

        
4. Tömegkommunikációs 

csatornák 
 Műsorfigyelés, -válogatás, sajtó-

olvasás; 
beszámoló készítése a látott-
hallott műsorokról, illetve az 
olvasottakról; 
a kritikaírás gyakorlása 

 Iskolai feladatmegoldás-
hoz, szaktárgyi kutató-, 
gyűjtőmunkához, önmű-
veléshez tudja önállóan 
kiválasztani a tömeg-
kommunikációs csator-
nák nyújtotta informáci-
ós lehetőségeket. 

 Érdeklődési körének 
megfelelő népszerű 
tudományos- és szakfo-
lyóiratokban tájékozódni 
tud és képes belőlük 
önállóan ismereteket 
szerezni iskolai témakö-
rökhöz. 
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5.    
 

Az önművelés különböző 
csatornái  

Érdeklődési körhöz, választott 
pályához  kapcsolódó informá-
ciószerzés közművelődési, művé-
szeti, tudományos 
intézményekből 

 
Iskolai kutató-, gyűjtő-
munkához segítséggel 
igénybe tudja venni a 
múzeumi, 
levéltári információszer-
zési forrásokat. 

 
Iskolai kutató-, gyűjtő-
munkához önállóan 
tudja használni a múze-
umi, levéltári 
információszerzési 
forrásokat. Jártas  a 
többcsatornás ismeret-
szerzés különböző 
formáiban. Képes az 
önművelés különböző 
csatornáinak igényes 
megválasztására. 

 
III. PROBLÉMA 

MEGOLDÁSÁHOZ 
MEGFELELŐ ESZKÖZ 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
HASZNÁLATA 

 PROBLÉMA 
MEGOLDÁSÁHOZ 
MEGFELELŐ ESZKÖZ 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    

        
1. A médiatár  teljes tájékozta-

tó apparátusa 
Modern információhordo-
zók ismerete és használata 
(AV, CD, számítógépes 
programok, levelezés) 
információszerzés és fel-
használás 

 A médiatár teljes tájékoztató 
apparátusáról eddig megszerzett 
ismeretek további bővítése, a 
tájékoztató apparátus használa-
tának gyakorlása (konkrét felada-
tok alapján) 

 Ismeri és használni tudja 
a médiatár legfontosabb 
kézikönyveit, katalógu-
sait és egyszerűbb 
bibliográfiáit. Ismeri és 
használni tudja a min-
dennapi életvitelhez 
szükséges és nélkülözhe-
tetlen közhasznú infor-
mációforrásokat. Hasz-
nálni tudja a könyvtári 
számítógépes adatbázist. 

 Ismeri és használni tudja 
a médiatár direkt tájé-
koztató apparátusát 
(lexikonok, enciklopédi-
ák, szótárak, adattárak, 
monográfiák). Szaktár-
gyi ismeretszerzéshez 
önállóan tudja használni 
az egyes tudományágak 
alapvető forrásait (ha-
gyományos, modern) 
direkt és indirekt tájé-
koztató eszközeit. Szak-
tárgyi témakörökhöz 
kapcsolódó irodalomku-
tatáshoz, tájékozódáshoz 
ismeri és használni tudja 
a különböző típusú 
bibliográfiákat (általá-
nos, szak, életrajzi, 
repertórium). Ismeri és 
használni tudja a könyv-
tár katalógusait, számí-
tógépes adatbázist és a 
közhasznú információs 
forrásokat. 

        
2. A könyv- és médiapiac 

tájékoztatói; 
a művelődési, művészeti és 
tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló 
információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjai-
nak, ajánlásainak, figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, művé-
szeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 

 Alkalmanként tájékozó-
dik a könyv- és médiapi-
ac újdonságairól, a 
művelődési, művészeti 
és tudományos intézmé-
nyek szolgáltatásairól. 

 Tájékozott a könyv- és 
médiapiac, valamint a 
művelődési, művészeti 
és tudományos intézmé-
nyek szolgáltatásaiban. 

        
IV. DOKUMENTUMOK 

TARTALMI 
HITELESSÉGÉNEK ÉS 
ESZTÉTIKAI 
ÉRTÉKÉNEK 
MEGÍTÉLÉSE 

 DOKUMENTUMOK 
TARTALMI 
HITELESSÉGÉNEK ÉS 
ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK 
MEGÍTÉLÉSE ELSAJÁTÍTÁSA
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1. A begyűjtött információk 
szelektálása különböző 
nézőpontból 

 A begyűjtött információk 
szelektálásának megtanulása 
tudományos, esztétikai, az adott 
feladathoz való felhasználhatóság 
szempontjából 

 Érti a tudományos 
nézőpontból történő 
válogatás menetét 
Ki tudja választani 
használhatóság szem-
pontjából a legmegfele-
lőbb dokumentumokat 

 Önállóan alkot véle-
ményt tudományos 
közlemény színvonalá-
ról.  
Véleményt tud alkotni 
szóban és írásban a 
kiválogatott információk 
használhatóságáról. 

        

2. A szerzőség és mások által 
készített dokumentumok 
felhasználása 

 A más alkotó által készített 
dokumentum, dokumentumrészlet 
vagy más alkotás felhasználásá-
nak módozatainak rögzítése 

 Érti a más szerző anya-
gainak felhasználásának 
etikai és törvényi kérdé-
seit.  
Tud idézni és hivatkoz-
ni. 

 Ismeri a szerzői jogvéde-
lemre vonatkozó jogsza-
bályokat, ber is tartja 
azokat  
Tud pontosan idézni és 
hivatkozni. 

 

V. A SZELLEMI MUNKA 
TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 

 A SZELLEMI MUNKA 
TECHNIKÁJÁNAK 
TANULÁSA, AZ ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 
GYAKORLÁSA 

    

        

1.    
 

A médiatár teljes eszköztára 
az önálló ismeretszerzés 
szolgálatában 

 
Dokumentumok kiválasztása; 
a kiválasztott forrásokból tények, 
adatok gyűjtése; 
az összegyűjtött információk 
értékelése, szelektálása; 
jegyzetkészítés, beszámoló 
összeállítása a megszerzett 
információkról; 
irodalomjegyzék készítése a 
felhasznált forrásokról; 
adatkeresés, irodalomkutatás, 
témafigyelés, referens kérdések, 
feladatok megoldásának gyakor-
lása a médiatár teljes eszköztárá-
nak igénybevételével; iskolai  
feladatokhoz, szaktárgyi témák-
hoz irodalomajánlás, bibliográfia 
készítése; 
 recenziók, kritikák, ajánlások 
olvasása szakfolyóiratokból; 
olvasónapló készítése; 
pontos hivatkozás a felhasznált 
forrásokra 

 
Önműveléshez, iskolai 
feladatai megoldásához  
különböző forrásokból 
(könyv, folyóirat, újság, 
AV, multimédia) ismere-
teket tud szerezni, 
rögzíteni és az 
eredményről beszámol-
ni. A felhasznált forrást 
meg tudja nevezni. 
Eleget tud tenni a szel-
lemi munka etikai 
követelményeinek 
(felhasznált forrásokra 
hivatkozás, irodalom-
jegyzék, idézet). 

 
Önképzéshez, szaktárgyi 
kutatómunkához önállóan 
fel tudja használni a mé-
diatár teljes eszköztárát 
(dokumentumok, kézi-
könyvek, bibliográfiák, 
katalógusok, adatbázis-
ok). Képes különböző 
szövegtípusokból tájé-
kozódni (tények, adatok, 
ismeretek), forrás kivá-
lasztásra, ismeretek 
rögzítésére (jegyzetelés, 
cédulázás), megadott 
témakörhöz kiselőadás, 
tanulmány, ajánlójegy-
zék (bibliográfia), 
forrás(ok)ról irodalom-
jegyzéket tud készteni., 
ismereteket tud rendsze-
rezni, szelektálni, a 
szerzett ismeretekről be 
tud számolni (szóban és 
írásban),  

        

2. A tömegkommunikációs 
csatornák és az iskolán 
kívüli önművelési formák 
útján szerzett információk 

 A többcsatornás ismeretszerzés 
útján szerzett információk elemzé-
se, rendszerezése, felhasználása; 
televízió-, rádióműsorok, progra-
mok figyelése; 
publicisztikai szövegek olvasása és 
írása  (riport, elemzés, kritika); 
irodalomkutatás, forráselemzés, 
anyaggyűjtés múzeumi, levéltári 
eszköztár felhasználásával; 
iskolarádió, iskolaújság, prog-
ramjának  összeállítása (szerkesz-
tése) 

 Tájékozódni tud lakóhe-
lye önművelési, szabad-
idő-eltöltési lehetőségei-
ről és igénybe tudja 
venni a különböző 
szolgáltatásokat. Ismere-
tei bővítéséhez  fel tudja 
használni a tömegkom-
munikációs csatornák 
útján nyert információ-
kat. Igényes válogatásra 
törekszik. 

 Képes  a többcsatornás 
információszerzésre és a 
folyamatos önképzésre. 
Önállóan tudja végezni 
az alábbi tevékenysége-
ket: tömegkommuniká-
ciós csatornák útján 
szerzett ismeretek kivá-
lasztása,  elemzése, 
rendszerezése, felhasz-
nálása; publicisztikai 
szövegek olvasása, 
elemzése, írása; média-
piac szolgáltatásainak 
igénybevétele; iroda-
lomkutatás, gyűjtőmun-
ka, forráselemzés  
múzeumi, levéltári  
eszköztár felhasználásá-
val; iskolarádió, iskola-
újság, programjának  
összeállítása. 
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Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 
 
I. KÖNYVTÁR INFORMÁCIÓS RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA A 

TANULÁSBAN 
a) Tudjon pontosan és hibátlanul tájékozódni a médiatárban.  
b) Tudja kiválasztani, hogy szakmai, közhasznú vagy művelődési igényét melyik könyvtártípus tudja ki-

elégíteni önállóan. 
c) Tudjon pontos leírást adni meglátogatott információtároló intézmény működéséről. 
d) Tudjon saját médiatárat tervezni. 
e) Rendszeresen vezessen önművelési naplót. 

 
 
II. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS KIFEJEZÉSE 

a) Tudjon pontos leírást adni a modern információhordozók fejlődéstörténetéről. 
b) tudja kiválasztani a médiatárból a szükséges szakkönyveket és más publikációkat az egyéni feladatok 

megoldásához. 
c) Tudjon önállóan tájékozódni és ismereteket szerezni érdeklődési körének megfelelő népszerű tudomá-

nyos- és szakfolyóiratokban. 
d) Tudjon önállóan használni a múzeumi, levéltári információszerzési forrásokat. 

 
 

III. PROBLÉMAMEGOLDÁSHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
a) Tudja önállóan használni a médiatár direkt tájékoztatási apparátusát. 
b) Igénybe tudja venni szaktárgyi kutatómunkához tudományos és szakkönyvtárak speciális szolgáltatása-

it. 
c) Legyen tájékozott a könyv- és médiapiacról 
 
 

IV. DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
a) Önállóan tudjon véleményt alkotni tudományos közlemények színvonaláról. 
b) Ismerje a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályokat és be is tartja azokat. 
c) Tudjon pontosan idézni és hivatkozni. 

 
 
V. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS 
 

a) Tudja önállóan használni a megfelelő könyvtár állományát. 
b) Legyen képes a többcsatornás információszerzésre és a folyamatos önképzésre. 
c) Tudja szaktárgyi kutatómunkájához felhasználni a tömegtájékoztatási eszközöket és a művelődési, tu-

dományos és művészeti intézmények szolgáltatásait. 
 
 



 
 
 
 
2430 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanulási céljai a 10. évfolyamon 
 
Ismerjék meg a különböző típusú könyvtárak, információs központok szolgáltatásait, tapasztalják meg a könyv-
tári rendszer felhasználói előnyeit. Tegyenek szert tapasztalatra arról, hogy a könyvtárak részét alkotják egy 
átfogó információs rendszernek és egymással sokoldalú kapcsolatban állnak.  A többcsatornás önálló ismeret-
szerzés révén váljanak permanens önművelésre képessé. Tanulják meg a különböző dokumentumok közül a 
problémáik megoldásához megfelelőt kiválasztani és tájékoztató apparátusát használni. Legyenek tisztában a 
különböző dokumentumtípusok és tömegkommunikációs műfajok információs értékével. Szaktárgyi kutató és 
gyűjtő munkáikhoz tanulják meg használni a könyvtár direkt és indirekt tájékoztató eszközeit. Szerezzenek jár-
tasságot a könyvtári számítógépes adatbázis és a számítógépes hálózat információinak használatában. Az  önmű-
velés különböző csatornái útján szerzett ismereteiket tanulják meg szaktárgyi műveltségükbe integrálni. Tanulják 
meg feladataikat – a témakör jellegének megfelelően – könyvtártípushoz, tájékoztató eszközhöz és dokumentum-
fajtához kötni. Váljanak képessé az összegyűjtött források értékelésére, rangsorolására, és tanulják meg kiválasz-
tani közülük a számukra legmegfelelőbbet. Tanuljanak meg eleget tenni a szellemi munka etikai normáinak. 
Ismerjék fel, hogy milyen meghatározó szerepe van a mindennapi életben a tömegmédiának és az önművelésnek. 
Váljanak szelektív médiafogyasztóvá. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS 

 
 OPTIMÁLIS 

 
        
I. KÖNYVTÁRI 

INFORMÁCIÓS 
RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSAINAK 
FELHASZNÁLÁSA A 
TANULÁSBAN 

 KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS 
RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSAINAK 
FELHASZNÁLÁSÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
1. A teljes médiatári eszköztár  A teljes médiatári eszköztárra 

épülő önálló információszerzés 
gyakorlása 

 Képes a könyvtár önálló, 
értő használatára. Tájé-
kozódni tud az iskolai 
könyvtárban és a telepü-
lés közkönyvtárában. Az 
iskolaválasztást követő-
en képes a választott 
(szak) képző intézmény 
könyvtárának 
igénybevételére. 

 Tanulmányaihoz, egyéni 
problémái megoldásá-
hoz, szabadidő-
eltöltéshez igénybe tudja 
venni az iskolai könyvtá-
ron kívül más könyv-
tár(ak) szolgáltatásait is. 
Képes a teljes médiatári 
eszköztárra épülő önálló 
információszerzésre. 

        
2. A többcsatornás ismeret-

szerzés lehetőségei (színház, 
mozi, tv, rádió, művelődési 
otthon, múzeum, levéltár) 

 A többcsatornás ismeretszerzés 
lehetőségeinek felhasználása a 
tantárgyi tanulásban és az önmű-
velődésben:  műsorok, progra-
mok figyelése, tájékozódás; 
szolgáltatások igénybevétele; 
múzeumi, levéltári, kutató-, 
gyűjtőmunka végzése 

 A többcsatornás ismeret-
szerzés lehetőségeit fel 
tudja használni a tantár-
gyi tanulásban és az 
önművelődésben. 

 A többcsatornás ismeret-
szerzés lehetőségeit 
rendszeresen  felhasznál-
ja a tantárgyi tanulásban 
és az önművelődésben. 

        
        
        
        
        
        
        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2431 

 
        
II. INFORMÁCIÓS 

SZÜKSÉGLETEK 
FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSÉNEK 
ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ 
NYELVEK 
SEGÍTSÉGÉVEL 

 INFORMÁCIÓS 
SZÜKSÉGLETEK 
FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSE 

    

 
1. Hagyományos és modern 

ismerethordozók 
 A hagyományos és modern 

ismerethordozók felhasználásá-
nak gyakorlása a szaktárgyi 
ismeretszerzésben és az iskolán 
kívüli önképzésben 

 Feladatmegoldáshoz ki 
tudja választani a megfe-
lelő ismerethordozót 
(könyv, folyóirat, lemez, 
hangkazetta, video) és 
tud belőle információt 
meríteni. 

 Képes különböző doku-
mentumtípusok együttes 
és célirányos használatá-
ra. Tudja, hogy a doku-
mentumok értékét nem 
elsősorban technikai 
újszerűségük, hanem az 
információszerzésben 
betöltött szerepük hatá-
rozza meg. 

        
2. Tömegkommunikációs és 

önművelési csatornák 
 Tömegkommunikációs és önmű-

velési csatornák használatának 
gyakorlása 

 Iskolai feladataihoz, 
szabadidő-eltöltéshez 
igénybe tudja venni a 
számára szükséges 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. 

 Iskolai feladataihoz, 
önműveléshez ki tudja 
választani a számára 
szükséges tömegkom-
munikációs és önműve-
lési csatornákat. Képes a 
megszerzett információk 
kritikai kezelésére. 

        
III. PROBLÉMA 

MEGOLDÁSÁHOZ 
MEGFELELŐ ESZKÖZ 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
HASZNÁLATA 

 PROBLÉMA 
MEGOLDÁSÁHOZ 
MEGFELELŐ ESZKÖZ 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    

        
1. A teljes médiatári informá-

cióbázis 
Modern információhordo-
zók ismerete és használata 
(multimédia, számítógépes 
programok). Internet (kere-
ső programok, levelezés) 
információszerzés és -
felhasználás 

 A teljes médiatári információbá-
zis használatának gyakorlása 

 Önállóan tudja használni 
a legfontosabb kézi-
könyveket (szótár, 
lexikon, enciklopédia, 
adattár, egyszerűbb 
bibliográfia). Önműve-
léshez, feladatmegoldás-
hoz  tudja használni a 
könyvtár katalógusait és 
a számítógépes adatbá-
zist. 

 Meg tudja különböztetni 
a könyvtári segédeszkö-
zöket (kézikönyvek, 
bibliográfiák, katalógu-
sok, adatbázisok) tartal-
muk, terjedelmük, 
gyűjtési időhatáraik és 
feldolgozási színvonaluk 
alapján. Önállóan tud 
belőlük információt 
meríteni. Önállóan tud 
tartalom szerint tájéko-
zódni és anyagot gyűjte-
ni. Használni tudja a 
médiatári számítógépes 
adattárolás és informá-
cióátvitel formáit és 
technikáit. 

        
2. A könyv- és médiapiac 

tájékoztatói; 
a művelődési, művészeti és 
tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló 
információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjai-
nak, ajánlásainak, figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, művé-
szeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 

 Alkalmanként tájékozó-
dik a könyv- és médiapi-
ac újdonságairól, a 
művelődési, művészeti 
és tudományos intézmé-
nyek szolgáltatásairól. 

 Tájékozott a könyv- és 
médiapiac, valamint a 
művelődési, művészeti 
és tudományos intézmé-
nyek szolgáltatásaiban. 

        
IV. DOKUMENTUMOK 

TARTALMI 
HITELESSÉGÉNEK ÉS 
ESZTÉTIKAI 
ÉRTÉKÉNEK 
MEGÍTÉLÉSE 

 DOKUMENTUMOK 
TARTALMI 
HITELESSÉGÉNEK ÉS 
ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK 
MEGÍTÉLÉSE ELSAJÁTÍTÁSA
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1. A világhálóról begyűjtött 

információk szelektálása 
különböző nézőpontból 

 A világhálóról begyűjtött infor-
mációk szelektálásának az adott 
feladathoz való felhasználhatóság 
szempontjából 
Az etikai és ízlésbeli kérdések 
megvilágítása 

 Érti a világhálóról 
begyűjtött információk 
szelektálásának szüksé-
gességét 
Ki tudja választani az 
ízlésromboló és módon 
káros anyagokat 

 Tud már a világhálón 
való keresés közben 
szelektálni az etikai és jó 
ízlés szempontjait szem 
előtt tartani 

 
2. Világhálón elhelyezett 

különböző dokumentumok 
felhasználásának szerzői 
jogi kérdései 

 Világhálón elhelyezett különböző 
dokumentumok felhasználásának 
szerzői jogi kérdéseinek megtanu-
lása 

 Érti a szabad és korláto-
zott felhasználhatóság 
közötti különbségeket. 

 Tudja a világhálón 
elhelyezett anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályi 
vonatkozásokat és 
alkalmazza azokat. 

        
V. A SZELLEMI MUNKA 

TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 

 A SZELLEMI MUNKA 
TECHNIKÁJÁNAK 
TANULÁSA, AZ ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. A teljes médiatári informá-

cióbázis felhasználása 
 A teljes médiatári információbá-

zis felhasználásával kiselőadás, 
beszámoló, tanulmány, ajánló 
bibliográfia készítése megadott 
szaktárgyi témakörökhöz; 
önálló ismeretszerzés több forrás 
felhasználásával, jegyzetelés, 
cédulázás gyakorlása 

 Iskolai feladataihoz és a 
mindennapi életben 
felmerülő problémáihoz 
ki tudja választani és 
feltudja használni a 
szükséges könyvtári 
információhordozókat és 
munkája eredményéről 
be tud számolni.  
A felhasznált for-
rás(ok)ról irodalomjegy-
zéket tud készíteni. 
Önműveléshez, szabad-
idő-eltöltéshez igénybe 
tudja venni a lakóhelye 
önművelési lehetőségeit 
és a tömegkommuniká-
ciós csatornákat. 

 Ismeri a könyvtári 
információbázisra épülő 
irodalomkutatás, anyag-
gyűjtés, adatkeresés, 
témafigyelés, bibliográ-
fia összeállítás módsze-
reit és eszközeit. Ismeri 
a könyvtári adatbázisok-
ból, számítógépes háló-
zatokból való informá-
ciószerzés lehetőségeit 
(irodalomkutatás, bibli-
ográfia összeállítás, 
témafigyelés). 

        
2. Forrásalapú tanulás, szak-

tárgyi kutató-, gyűjtőmunka 
médiatári eszköztárra építve 

 Konkrét feladatok alapján adat-
keresés, jegyzetelés, irodalomku-
tatás, témafigyelés, továbbá 
számítógépes adatbázis- haszná-
lat gyakorlása; 
a különböző tanulási technikák 
(forrásalapú tanulás) gyakorlása: 
a figyelem, a bevésés, a felidézés 
fontosságának belátása; 
a könyv- és sajtóolvasás gyakor-
lása: publicisztikai szövegek 
olvasása (riport, interjú előadás);
diagnosztikus tanulás (önértéke-
lés) gyakorlása 

 A tantárgyi tanuláshoz 
és önműveléshez fel 
tudja használni a média-
tár eszköztárát. 

 Képes a teljes médiatári 
eszköztár felhasználásá-
ra az önálló ismeretszer-
zés és a forrásalapú 
tanulás során. 

        
3. Az információkezelés és -

feldolgozás fázisai, techni-
kái, módszerei és etikai 
szabályai 

 Az információkezelés és -
feldolgozás fázisainak (anyag-
gyűjtés, informá-ciófeldolgozás, -
rendszerezés, közlés, értékelés), 
technikáinak  (irodalomjegyzék 
készítése, jegyzetelés, cédulázás, 
vázlat készítése), módszereinek és 
etikai szabályainak gyakorlása 

 Kis segítséggel tudja 
kezelni az információ-
kat, be tudja tartani az 
információkezelés etikai 
szabályait. 

 Ismeri  és alkalmazni 
tudja az információkeze-
lés és 
-feldolgozás fázisait 
(anyaggyűjtés, feldolgo-
zás, rendszerezés, köz-
lés, értékelés), technikáit 
(irodalomjegyzék, 
vázlat, jegyzet készíté-
se), módszereit és etikai 
szabályait. 
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4. Tömegmédiumok, önműve-

lési csatornák használata 
 Riport, interjú, kritika, elemzés 

írása, készítése szabadon válasz-
tott műsorról, programról; 
múzeumi, levéltári, kutató-,  
gyűjtőmunka gyakorlása szaktár-
gyi keretek között;  tanulmány, 
dolgozat készítése, írásos és 
tárgyi források alapján 

 Önműveléshez, szórako-
záshoz, szabadidő-
eltöltéshez igénybe tudja 
venni a különböző 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat 

 Képes eligazodni, önál-
lóan tájékozódni a 
tömegmédiumokban. 
Önműveléshez, szórako-
záshoz, szabadidő-
eltöltéshez igénybe tudja 
venni a különböző 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat 
és képes az igényes 
válogatásra. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 

 
I. KÖNYVTÁR INFORMÁCIÓS RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA A 

TANULÁSBAN 
a) Tudjon pontosan és hibátlanul tájékozódni az iskola médiatárban és más információs tárházakban.  
b) Tudja rendszeresen felhasználni munkája során a többcsatornás információszerzést. 
c) Tudjon saját médiatárat tervezni. 
d) Rendszeresen vezessen önművelési naplót. 

 
II. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS KIFEJEZÉSE 

a) Legyen képes különböző dokumentumfajták együttes és célirányos használatára. 
b) Legyen képes a megszerzett információk kritikai kezelésére. 
c) Tudjon önállóan tájékozódni és ismereteket szerezni érdeklődési körének megfelelő médiákban 
d) Tudjon önállóan használni a múzeumi, levéltári stb. információszerzési forrásokat. 

 
III. PROBLÉMAMEGOLDÁSHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 

a) Tudja a különbségeket a különböző könyvtári segédeszközök között. 
b) Legyen tájékozott a könyv- és médiapiacról.  
c) Ismerje a legfrissebb tudományos kiadványokat 
 

IV. DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
a) Tudjon már a világhálón való keresés közben szelektálni az etika és a jó ízlés szempontjai szerint. 
b) tudja a világhálón elhelyezett anyagokkal kapcsolatos jogszabályi vonatkozásokat és tudja alkalmazni 

azokat.. 
c) Tudjon pontosan idézni és hivatkozni. 

 
V. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS 
 

a) Tudja alkalmazni az információkezelés és –feldolgozás fázisait. 
b) Legyen képes önállóan tájékozódni a tömegmédiumokban. 
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Tárgyi feltételek 
 
 Az iskolai könyvtár jogszabályokban rögzített működési, instrumentális feltételeinek biztosítása 

 
A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 
 Homor Tivadar–Mészáros Antal: Az információ és az ember. Segédkönyv az ismeretszerzés elsajátításához 

12–18 éves tanulók részére. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 222 p. 
 Homor Tivadar–Mészáros Antal: Az információ és az ember. Feladatgyűjtemény az ismeretszerzés gyakor-

lásához 12–18 éves tanulók részére. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 62 p. 
 
Ezen túl az iskolai könyvtárak alapállomány-jegyzéke szerint, illetve az adott iskolai könyvtár gyűjtőköri sza-
bályzatában rögzítettek szerint kialakított gyűjtemény. 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tényanyaggyűjtés, megfigyelés 
(pl. állományrészek, megkülön-
böztető jelzések, dokumentu-
mok megfigyelése) megadott 
szempontok alapján 
 In vivo tanulás: a különböző 

közművelődési intézmények 
programjainak látogatása, ön-
művelési lehetőségek feltárása 
 Különböző típusú dokumentu-

mok összehasonlítása, tanulmá-
nyozása, följegyzések készítése 
a megfigyelt adatokról, azok 
csoportos megbeszélése 
 Gyűjtőmunka (pl. dokumen-

tumcikkek gyűjtése, képek il-
lusztrációk gyűjtése régi/új írá-
sokról, eszközökről, könyvek-
ről, stb.) 
 Önálló ismeretszerzés antológi-

ákból, gyűjteményekből tanórai 
témához 
 Hagyományos és modern do-

kumentumokban, információ-
hordozókban való adatkeresés 
szempontok alapján 
 A forrásokra történő precíz 

hivatkozások gyakorlása 
 Önállóan, illetve csoportmun-

kában produktum létrehozása  
 Bibliográfiakészítés gyakorlása 
 Szó szerinti és tartalmi idézés 

mások szellemi produktumából 
– etikai követelmények alkal-
mazásának gyakorlása 

 Önálló alkotás készítése (pl. 
könyvajánlás, műsorajánlás tan-
tárgyi témakörhöz kapcsolódva)
 Beszámolók a közművelődési 

intézmények programjairól szó-
ban, írásban 
 A különböző könyvtári doku-

mentumok megkeresése, hasz-
nálata 
 Tájékozódás a dokumentumok-

ban 
 Közös alkotás létrehozása pl. 

megadott témára dokumentu-
mok összegyűjtése 
 Kiselőadások tartása különböző 

forrásokból történő felkészülés 
alapján 
 Önművelési napló vezetése 
 Feljegyzések készítése tanul-

mányi kirándulásokon 
 Önművelési terv készítése 
 Tesztek (alapvizsga, helyi vizs-

ga) 

 Tanári írásbeli szöveges értéke-
lés 
 Tanári szóbeli értékelés meg-

erősítő, szabályozó, korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás pro-

duktumáról 
 Saját tanulói teljesítmény érté-

kelése, önértékelése követelmé-
nyek kritériumainak összeveté-
sével 
 OKTV-n való részvétel (az 

elkészített tanulmányok írása-
kor a szellemi munka techniká-
jának felhasználni tudása 
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SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
 

9–10. évfolyam 
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A Számítástechnika kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 
9–10. évfolyama számára kimunkált, a NAT-hoz igazított kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
szerint dolgoznak.  
 
A Számítástechnika kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti óraszám 1,5 1,5 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK számítástechnika kerettanterve az Informatika műveltségi területre terjed ki. A kerettanterv a 
műveltségi részterületen teljes mértékben lefedi a NAT követelményeit. A kerettanterv a NAT műveltségi 
területek oktatásának közös követelményei közül az Információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére helyezi 
a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Tanulás közös követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Számítástechnika kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás 
foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettanterv egyetemi diplomával rendelkező számítástechnika/informatika szakos pedagógus tanulássegítését 
feltételezi. A kerettantervet kivitelezéséhez számítógépes szaktanteremre van szükség (lehetőleg hálózatba 
szervezve), valamint legális szoftverekre és a legalapvetőbb tanári és tanulói szakirodalomra (folyóiratokra és 
szakkönyvekre egyaránt). A tanulócsoport bontására csak akkor van szükség, ha legalább két tanulóra nem jut 
egy számítógép. 
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A Számítástechnika tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
 
A tanulók legyenek képesek az informatikai eszközök célszerű használatára. Ismerkedjenek meg az 
információszerzés, -tárolás, -feldolgozás és -továbbítás eszközeivel és azok alkalmazásának lehetőségeivel, 
legyenek tisztában ezen eszközök felhasználásának jogi etikai szabályaival. Szerezzenek tapasztalatokat a 
számítógép sokoldalú felhasználhatóságáról. Az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó 
feladatok megoldására a tanuló használjanak informatikai eszközöket. Biztonsággal tanulják meg használni 
iskolájuk operációs rendszerének működését és működtetését. Ismerkedjenek meg az algoritmizálás, a 
számítógéppel segített problémamegoldás, a szöveg- és ábraszerkesztés alapvető műveleteivel. Szerezzenek 
jártasságot a számítógépes telekommunikációban. Fejlődjön ki bennük az igény a számítógépes produktum 
esztétikus formájának kialakítására. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 

1,5 1,5 

 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10. MS-3140 Rozgonyi–Borus Ferenc: RAM-ba zárt világ. Számítástechnika segédkönyv. 
9–10.  Szükséges taneszközcsomag kidolgozása! 

 
 

Tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10. MS-3240 Rozgonyi-Borus Ferenc–Dér István–Fodor Zsolt: Számítástechnika – Összefoglaló 

feladatgyűjtemény. 
9–10.  Szükséges taneszközcsomag kidolgozása! 

 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

9–10. évfolyam 
 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS   OPTIMÁLIS 

        
I. INFORMATIKA 

ESZKÖZÖK 
HASZNÁLATA 

 INFORMATIKA ESZKÖZÖK 
HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA  

    

        
1. Informatikai környezet   Informatikai környezet célnak 

megfelelő kialakításának 
elsajátítása 

 Érti az informatikai 
környezet megfelelő 
kialakításának 
fontosságát 

 Önállóan tesz javaslatot 
az informatikai 
környezet megfelelő 
kialakítására  

        
2. Új hardverdeszközök   Ismerkedés új hardvereszközökkel 

(scanner, pendriver stb.) 
 Önállóan tud dolgozni a 

scannerrel. Sikeresen 
végez adatátvitelt 
pendrivere és más külső 
adathordozó egységre  

 Ismeri naprakészen a 
megjelenő új 
eszközöket, le tudja írni 
mindegyiknek a 
jellemzőit, 
teljesítményét.  
Jól ismeri és használni 
tudja az iskolájában 
megtalálható 
perifériákat. 

        
3. Operációs rendszer  Az operációs rendszer 

használatának tanulása 
    

        
3.1. Az operációs rendszer 

alapfunkciói és 
segédfunkciói 

 Programok installálásának 
megtanulása mintakövetéssel; 
segédprogramok használatának 
gyakorlása (véletlen törlés 
visszaállítása, másolatok 
készítése lemezre, könyvtárakba, 
tömörítés, kicsomagolás, 
fájlkeresés, nyomtatás stb.) 
Ismétlő modul. 

 Jártas az operációs 
rendszer alapfunkcióinak 
használatában. Használja 
az operációs rendszer 
segédprogramjait. 

 Önállóan tudja a tanult 
programokat installálni. 
Biztonsággal használja 
az operációs rendszer 
segédprogramjait. 

        
4. Informatikai eszközök 

működése 
 Informatikai eszközök 

működésének megismerése és 
megértése. Más tantárgyak 
(fizika, matematika stb.) 
keretében tanult ismeretek 
bevonásával. 

 Érti az informatika 
eszközök működésének 
alapjait. 

 Tudja az informatika 
eszközök működésének 
alapjait, érti a fizikai, 
elektronika stb. alapokat.

        
5. A számítógép-használata 

összetett feladatok 
megoldására  

 Felkészítés a számítógép összetett 
feladatokra való használatára 

    

        
5.1. Hardver összetevők 

kiválasztása 
 Hardver összetevők 

kiválasztásának módjai. Feladat 
bonyolultsága és eszközkapacitás 
összefüggésének megértése. 
Minőségi hardver-részegysége 
megismerése. Perifériák 
kiválasztásának szempontjainak 
megismerése 

 Segítséggel elfogadható 
hardverkonfigurációt tud 
összeállítani 

 Önállóan elfogadható 
hardverkonfigurációt tud 
összeállítani 
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5.2. Szoftverek kiválasztása   Szoftverek kiválasztásának 

módjai. Feladat bonyolultsága és 
szoftver kiválasztás 
összefüggései. Minőségi 
szoftverek, szoftvergyártók 
megismerése.  

 Segítséggel elfogadható 
szoftvercsomagot tud 
választani 

 Önállóan kifogástalanul 
funkcionáló 
szoftvercsomagot képes 
választani és választását 
érvekkel alátámasztva 
meg is tudja okolni. 

        
II. INFORMATIKA-

ALKALMAZÓI 
ISMERETEK 

 INFORMATIKA-
ALKALMAZÓI ISMERETEK 
ELMÉLYÍTÉSE 

    

        
1. Dokumentumkészítés  Dokumentumkészítés tanulása     
        
1.1. Szöveget, táblázatot- és 

ábrát tartalmazó 
dokumentum szerkesztése  

 A szöveg, táblázat és 
ábraszerkesztés funkcióinak 
begyakorlása  
(oldalbeállítás, oldaltörés, csere, 
keresés, fejléc és lábléc jelölése, 
oldalszámozás, lábjegyzetelés, 
tárgymutató-készítés, 
tartalomjegyzék-összeállítás, 
szegélyezés, árnyékolás, 
betűméret, betűtípus kijelölése, 
helyesírás ellenőrzése, ábrák 
rajzolása, árnyékolása, tükrözése, 
forgatása, beillesztése a szövegbe 
stb.) 

 Ismeri a főbb szöveg-, 
táblázat és 
ábraszerkesztő 
funkciókat. Önállóan tud 
bevitt szövegben 
keresni, szavakat 
cserélni, a szöveg 
betűtípusát, betűméretét 
kijelölni, oldalszámozni, 
egyszerűbb táblázatot 
szerkeszteni, egyszerű 
vonalas ábrákat rajzolni 
és szövegbe illeszteni. 

 Ismeri és önállóan tudja 
alkalmazni a használt 
szöveg-, táblázat- és 
ábraszerkesztő 
funkcióját.  
Szerkesztett szövegének 
el tudja készíteni a 
fejlécét, láblécét, 
oldalszámozását, 
tárgymutatóját és fel 
tudja építeni a 
tartalomjegyzékét is.  
Ellenőrizni tudja az 
elkészült dokumentum 
helyesírását  és a 
dokumentumot önállóan 
ki tudja nyomtatni. 

        
1.2. Különböző rendeltetésű 

dokumentumok 
szerkesztése. 

 Annak megértése, hogy 
különböző rendeltetésű 
dokumentumoknak a formai, 
szerkesztési megjelenítése 
mekkora fontossággal bír. 
Különböző rendeltetésű 
egyszerűbb dokumentumok 
szerkesztésének megtanulása.  
Dokumentumok műfajai 

 Segítséggel el tudja 
készíteni az önéletrajzát, 
meg tud szerkeszteni egy 
rövid hivatalos levelet a 
megismert 
szövegszerkesztő 
program 
felhasználásával. 

 Önállóan tud készíteni 
egy több oldal 
terjedelmű szerkesztett, 
egyszerű ábrákkal 
illusztrált dokumentumot 
a megismert 
szövegszerkesztő 
felhasználásával. Képes 
ezt különböző 
rendeltetésűvé tenni 
formázási eszközökkel 
(dolgozat, hivatalos 
beadvány, magánlevél 
stb.) 

        
2. Multimédiális 

dokumentumok készítése 
 Multimediális dokumentumok 

készítésének begyakorlása 
    

        
2.1. Animációra épült 

multimediális dokumentum 
 Animációra épült multimédiás 

dokumentum készítése. Ábra, 
szöveg, mozgó- és állókép, audio 
anyag használata 

 Rövidebb, 10 elemes 
animációra épült 
multimediális 
dokumentumot elkészít 

 Összetett, a felsorolt 
fajták biztos kezű 
használata egy hosszabb, 
váltakozó nagyságú 
elemekkel dolgozó 
animációra épült 
multimediális 
dokumentum 
elkészítésekor. 

        
2.2. Kész multimediális 

dokumentum módosítása, 
továbbfejlesztése. 

 A multimediális dokumentum 
módosításának menetének 
megismerése. A továbbfejlesztés 
kérdései 

 Érti a multimediális 
dokumentum 
módosításának menetét. 
Képes kisebb 
módosítások 
elvégzésére. 

 Önállóan módosítja 
illetve fejleszti tovább a 
multimediális 
dokumentumokat 
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3. Ineraktív elektronikus 

dokumentumok készítése 
 Más elektronikus dokumentumok 

készítése 
 Érti a multimediális 

dokumentum 
módosításának menetét. 
Képes kisebb 
módosítások 
elvégzésére. 

 Önállóan módosítja 
illetve fejleszti tovább a 
multimediális 
dokumentumokat 

        
3.1. Prezentáció készítése  Bemutató készítés lépései 

Animációs beállítások 
Áttűnések 
Időzítés 
Akciógombok használata 

 Képes 3 diából álló 
bemutatót készíteni 

 Önállóan létre tud hozni 
egy prezentációt, amely 
különböző elemeket 
(hang, kép, szöveg) 
tartalmaz. 

        
4. Eszközismeret  Különböző dokumentumok 

létrehozásához szükséges 
eszközök használata, 
összeszerelése. DVD-lejátszó, 
digitális kamera, digitális 
fényképezőgép stb használata 

 Érti a különböző 
eszközök használatának 
szükségességét. Képes 
három eszközből álló 
rendszer összeállítására 
és kezelésére. 

 Tájékozott a különböző 
eszközök használatának 
szükségességének 
kérdéskörében. Képes a 
szükséges eszközökből 
álló rendszer 
összeállítására és 
kezelésére. 

        
5.  A számítógépes 

táblázatkezelési funkciók 
elsajátítása 

 A számítógépes táblázatkezelési 
funkciók tevékenység elsajátítása 

    

        
5.1. Táblázatok létrehozása és 

minta szerinti 
megszerkesztése 

 a feladatnak megfelelő 
számolótábla létrehozása; 
adatok (szöveg, számok, 
formulák) bevitele a cellákba; 
a táblázat stilizálása (betűtípus, 
cellák, számok, dátumok, stb.); 
alapvető függvények használata ( 
szum, min, max, darab, átlag stb) 
sorba rendezések a táblázatban; 
táblázat adataiból grafikon 
szerkesztés, a kész táblázat 
nyomtatása; 
 

 Megadott minta a 
tartalmi és formai 
követelményeknek 
egyaránt megfelelő 
táblázatokat, 
grafikonokat létrehoz, 
tudja használni az 
alapvető függvényeket. 

 A megadott mintában 
szereplő képletek és 
függvények önálló 
alkalmazása, a feladat 
kiírásának mind a 
tartalmi és formai 
követelményeknek 
egyaránt megfelelő 
táblázatokat, 
grafikonokat hoz létre. 

        
6.  Adatbázisok alkalmazása, 

keresés adatbázisban 
 Az adatbázis-kezelés elmélyítése, 

gyakorlati használattá tétele 
    

        
6.1 . Az adatbázis-kezelő 

program 
 Az adatbázis-kezelésre vonatkozó 

információk elolvasása, 
feldolgozása; 

 Fel tudja idézni az 
adatbázis-kezelés 
alapvető fogalmait 
(rekord, mező, 
adattípusok, adatbázis). 
Segítséggel létre tud 
hozni egyszerűbb 
adatbázist a tanult 
felhasználói szoftver 
segítségével. 

 Ismeri és fel tudja idézni 
az adatbázis-kezelés 
alapvető fogalmait 
(rekord, mező, 
adattípusok, adatbázis). 
Önállóan létre tud hozni 
egyszerűbb 
adatbázisokat a tanult 
felhasználói szoftver 
segítségével. 

        
6.2. Adatbázis-kezelő program 

gyakorlati használata 
 Az adatbázis-kezelő program 

használatának gyakorlása: 
adatbázis készítése; 
mezőszám, rekordszám 
beállítása; 
adatbázis létrehozása 
(megnevezése, adatbeviteli 
formátumok, adatok beírása, 
rekordok megjelenítése); 
közlekedés és kiválasztás 
gyakorlása az adatbázisban 

 Segítséggel létre tud 
hozni egyszerűbb 
adatbázist a tanult 
felhasználói szoftver 
segítségével. 

 Önállóan létre tud hozni 
egyszerűbb 
adatbázisokat a tanult 
felhasználói szoftver 
segítségével. 
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6.3.    
 

Adatok keresése 
 és lekérdezése 
 az adatbázisban; 
adatbázis-karbantartás 

 
Az adatok keresésének (soros 
keresés, gyors keresés)  
 és lekérdezésének, 
 bővítésének és módosításának 
gyakorlása az adatbázisban; 
az adatbázis karbantartása 

 
Az alapvető lekérdezési 
funkciókat végre tudja 
hajtani a képernyőn és 
nyomtatásban. 
Megadott szempontok 
alapján 
 keresni tud ,  
le tudja kérdezni 
 az adatbázisban. 
Segítséggel bővíteni és 
módosítani tudja az 
adatbázist. 
Segítséggel el tudja 
végezni az adatbázis 
karbantartását. 

 
Adott szempontok 
alapján a szükséges 
adatokat ki tudja keresni 
 és  le tudja kérdezni 
 az adatbázisból. 
Az adatbázist önállóan 
tudja bővíteni és 
módosítani . 
Ismeri és alkalmazni 
tudja a  soros és a gyors 
keresést. 
Az adatbázis adatait a 
megfelelő formában ki 
tudja nyomtatni.  
Önállóan el tudja 
végezni az adatbázis 
karbantartását. 

        
6.4. Térinformatikai ismeretek  multimediális 

térképgyűjtemények, 
útvonalkeresők használata 

 Segítséggel kezelni tudja 
a multimediális 
térképgyűjteményt és 
útvonalkereső funkcióját 
 

 Önállóan kezelni tudja a 
multimediális 
térképgyűjteményt és 
útvonalkereső funkcióját 
 

        
III. PROBLÉMAMEGOLDÁS 

INFORMATIKA 
ESZKÖZÖKKEL ÉS 
MÓDSZEREKKEL 

 INFORMATIKA 
ESZKÖZÖKKEL ÉS 
MÓDSZEREKKEL SEGÍTETT 
PROBLÉMAMEGOLDÁS 
TANULÁSA 

    

        
1. A folyamatmodellezés; 

az optimalizálás; 
módosított és/vagy 
finomított programok 

 A visszacsatolásos módszer 
(tervszerű próbálkozás, elemzés) 
alkalmazásának gyakorlása adott 
problémák megoldásának 
segítése végett (bankkölcsön 
részleteinek meghatározása, 
átlagsebesség vizsgálata, ferde 
hajítás folyamatának 
szimulálása; gazdasági 
tranzakcióhoz, életjátékhoz 
szimulációs program készítése 
stb.) 

 Segítséggel alkalmazni 
tudja a visszacsatolásos 
módszert egyszerűbb 
problémák megoldása 
során. 

 Önállóan tudja 
alkalmazni a 
visszacsatolásos 
módszert adott 
problémák megoldása 
során.  
Fel tudja használni a 
programok tervezésének, 
kódolásának, 
tesztelésének, 
javításának tanult 
eljárásait. 

        
2. Algoritmizálás, 

adatmodellezés 
 Algoritmizálás, adatmodellezés 

alkalmazása a gyakorlatban 
    

        
2.1. Algoritmusok készítése, 

leírása 
 

 Típusalgoritmusok megismerése. 
Algoritmus tervezésének tanulása 
 

 Segítséggel alkalmazza a 
típusalgoritmusokat és 
tud algoritmust tervezni 

 Önállóan alkalmazza a 
típusalgoritmusokat és 
tud algoritmust tervezni 

        
2.2. Adatok és eredmények 

tervezése, értelmezése 
 Adatok és eredmények 

tervezésének és értelmezése 
tanulása.  

 Segítséggel tud adatokat 
és eredményeket 
tervezni és értelmezni 

 Önállóan tud adatokat és 
eredményeket tervezni 
és értelmezni 

        
2.3. Elemi és összetett adatok 

használata. Adatmodellezés. 
 Elemi és összetett adatok 

használata. Adatmodellezés. 
 Érti az elemi és összetett 

adatok használatának 
menetét. Segítséggel 
képes adatmodellezési 
feladatok végzésére. 

 Alkalmazza az elemi és 
összetett adatokat. 
Önállóan képes 
adatmodellezési 
feladatok végzésére. 

        
2.4. A programkészítés lépései  A programkészítés lépéseinek 

megértése. 
 Ismeri a programkészítés 

lépéseit 
 Tudja a programkészítés 

lépéseit 
        
3. Mérések és szimulációk  Mérések és szimulációk 

gyakorlati alkalmazása 
 Ismer mérő és 

szimulátor szoftvereket, 
segítséggel használja 
őket. 

 használja a mérő és 
szimulátor szoftvereket. 
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IV. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   A HÁLÓZATI 

KOMMUNIKÁCIÓ 
TANULÁSA 

    

        
1. Információcsere az 

Interneten 
 Internetes információ-

áromoltatás gyakorlati 
alkalmazása 

    

        
2. Hatékony információszerzés 

az Interneten 
 Az Interneten való hatékony 

információszerzés megtanulása 
 Elfogadható szinten és 

módon keres és talál 
használható 
információkat az 
Interneten. 

 Magas szinten és módon 
keres és talál 
használható 
információkat az 
Interneten. 

        
3. Információ elhelyezése az 

Interneten 
 Az Interneten való információ 

elhelyezésének megtanulása  
 Segítséggel a megfelelő 

formátumú információt 
tud elhelyezni az 
Interneten 

 Önállóan megfelelő 
formátumú információt 
tud elhelyezni az 
Interneten 

        
4. Információk küldése és 

fogadása  
 Információk küldésének és 

fogadásának begyakorlása 
    

        
4.1. Információk továbbítása 

iskolai hálózaton 
 Az iskolai hálózaton végezhető 

információtovábbítás módjainak 
tanulás  

 Érti az iskolai hálózaton 
történő adatforgalom 
fogalmát, tud üzenetet, 
dokumentumot küldeni a 
hálózaton belül. 

 Használja az iskolai 
hálózatot üzenet és, 
dokumentumot 
küldésére. 

        
4.2. Internetes levelezés   Internetes levelezés a 

gyakorlatban 
 Önállóan végzi az e-

mailok küldését, 
fogadását. Képes 
nyomtatni, menteni a 
levelezőprogramból  

 Megbízhatóan kezeli a 
levelezőprogramot. 
Képes kisebb hibák 
elhárítására. 

        
4.3. Mobil eszközök a 

kommunikációban 
 Kommunikálás mobiltelefonnal, 

kapcsolása a személyi 
számítógéphez, adatátvitel. 

 Ismeri a mobiltelefon 
lehetőségeit a 
kommunikáció 
lebonyolításában. 
Segítséggel képes a két 
eszköz 
összekapcsolására és 
működtetésére. 

 Használja a 
mobiltelefont mint 
önálló kommunikációs 
eszközt. Használja a 
mobiltelefont 
számítógéphez 
kapcsolva adatátvitelre 
és kommunikálásra. 

        
V. MÉDIAINFORMATIKA  MÉDIAINFORMATIKAI 

ISMERETEK ELMÉLYÍTÉSE  
    

        
1. Hagyományostól eltérő 

médiumok 
 Hagyományostól eltérő 

médiumok használata 
 Ismeri és fel tudja 

sorolni az informatikai 
eszközöket használó 
médiumokat 

 Használja az 
informatikai eszközöket 
alkalmazó médiumokat 

        
1.1. Online folyóiratok  Online folyóiratok használata a 

mindennapi életben 
 Elfogadható szinten és 

mennyiségben 
tájékozódik online 
folyóiratokból 

 Mindennapi tájékozódás 
részeként használja az 
online folyóiratokat 

        
1.2. Információs portálok az 

Interneten 
 Információs portálok használata 

az Interneten 
 Ismeri és segítséggel 

használja az internetes 
információs portálokat 

 Eredményesen használja 
az internetes információs 
portálokat 

        
VI. AZ INFORMÁCIÓS 

TÁRSADALOM 
 AZ INFORMÁCIÓS 

TÁRSADALOM 
MEGISMERÉSE 
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1. Szerzői jogi kérdések  A szabadon felhasználható 

dokumentum, szoftver és azok 
gyakorlati alkalmazása 

 Érti a szabadon 
felhasználható 
dokumentum és szoftver 
fogalmát. Szoftverek 
esetében érti a 
különbséget a 
kipróbálási és a szabad-
felhasználású program 
közti különbséget. 

 Biztonsággal használja a 
szabadon felhasználható 
dokumentum és szoftver 
fogalmát. Szoftver 
használatbavételekor 
önállóan tájékozódik a 
jogosultságról és a 
felhasználói 
feltételekről. 

        
2. Adatvédelem  Adatvédelmi alapfogalmak, 

hitelességvédelem, elektronikus 
aláírás 

 Ismeri az alapvető 
adatvédelmi technikákat. 

 Alkalmazza az 
adatvédelmi technikákat 
(jelszó, titkosítás stb.) 

        
3. Informatikai eszközök 

használatának hatása az 
emberiségre.  

 Ismerkedés az informatikai 
eszközök használatának 
hatásával az emberiségre. 

 Ismeri az informatikai 
eszközök használatának 
jó és árnyoldalait is. 

 Érti az informatikai 
eszközök használatának 
jó és árnyoldalait is. 

        
4. Infokommunikációs világ 

viselkedési és publikálási 
szabályai 

 Infokommunikációs világ 
viselkedési és publikálási 
szabályainak megismerése 
példákon keresztül 

 Ismeri az 
Infokommunikációs 
világ viselkedési és 
publikálási szabályait és 
igyekszik azokat 
betartani 

 Érti az 
Infokommunikációs 
világ viselkedési és 
publikálási szabályait és 
betartja azokat 

        
5. Élethosszig tartó tanulás és 

az informatikai eszközök 
 

 Élethosszig tartó tanulás 
megismerése és az informatikai 
eszközökhöz fűződő 
kapcsolatainak megértése   

 Ismeri az élethosszig 
tartó tanulás fogalmát. 
Vannak ismeretei az 
informatikai 
eszközökhöz fűződő 
kapcsolatairól. 

 Érti az élethosszig tartó 
tanulás fogalmát. Érti az 
informatikai 
eszközökhöz fűződő 
kapcsolatait. 

        
6. Elektronikus eszközök a 

mindennapi életben. 
 

 A mindennapi életben 
használatos elektronikus eszközök 
használatának bemutatása 
 

 Ismeri a vásárláskor, 
pénzügyeink 
intézésekor, a tőzsdén, 
okmányirodában stb. 
használatos elektronikai 
eszközöket 

 Érti és ismeri a 
vásárláskor, 
pénzügyeink 
intézésekor, a tőzsdén, 
okmányirodában stb. 
használatos elektronikai 
eszközök használatát és 
működését. 

 
 

Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyamon 
 

 
I. Informatika eszközök használata 

a) A tanuló tudjon önállóan javaslatot tenni informatikai környezet megfelelő kialakítására. 
b) Legyenek naprakész információi az új hardver és szoftvertermékekről. 
c) Tudja és tartsa be az egészség- és balesetvédelmi előírásokat. 
d) Önállóan képes megfelelő szoftvercsomagot kiválasztani. 
e) Tudja önállóan telepíteni a tanult szoftvereket. 
f) Tudja önállóan vezérelni az iskola Infokommunikációs rendszerének egyes egységeit, értse a 

hibaüzeneteket és egyszerűbb üzemzavarokat el tudja hárítani. 
 

II. Informatika-alkalmazói ismeretek 
a) A tanuló tudja önállóan alkalmazni a tanult szöveg-, táblázat- és ábraszerkesztőt. 
b) A szövegszerkesztő programban hibátlanul tudja alkalmazni a fejléc és lábléc funkciót, tud 

tartalomjegyzéket készíteni. 
c) Segédprogrammal tudja ellenőrizni az elkészült dokumentumot helyesírási és stiláris szempontból. 
d) Tudjon jól áttekinthető, esztétikusan megformázott többoldalas, illusztrált dokumentumot készíteni. 
 



 
 
 
 
2444 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
e) A tanuló tudjon biztonságosan bánni számítógép segítségével előállított és manipulált képfilekkel.  
f) tudjon szerkeszteni hang, fotó és animált filet és ezek össze tudja kapcsolni működő, esztétikai 

szempontból sem kifogásolható multimediális dokumentummá. 
g) Tudjon elektronikus faliújságot összeállítani és kezelni. 
h) Tudja bővíteni és módosítani a feltöltött adatbázisokat és tud új, jól áttekinthető adatbázist tervezni. 
i) Tudja kezelni az egyszerűbb adatbázis-kezelő programok közül egyet. 
j) Tudja önállóan kezelni a multimediális térképadatbázist és tud útvonalat tervezni. 

 
III. Infotechnológia 

a) Tudjon algoritmust tervezni és önállóan alkalmazni a típusalgoritmusokat. 
b) Tudjon önállóan adatokat és eredményeket tervezni. 
c) Tudja használni a mérő és szimulátor szoftvereket. 
d) Tudjon önállóan adatmodellezési feladatot elvégezni. 
e) Tudjon egyszerűbb programot írni a tanult fejlesztőprogram segítségével. 

 
IV. Infokommunikáció 

a) Hibátlanul és célratörően tudja használni a világháló nyújtotta információkeresési és kommunikációs 
lehetőségeket. 

b) Tudjon megfelelő formátumú információt elhelyezni a világhálón. 
c) Tudjon helyi hálózaton hibátlanul információt küldeni és kapni.  
d)  Ismerje a helyi központi számítógép alapvető beállítási paramétereit és értse annak funkcióit. 

 
V. Médiainformatika 

a) A tanuló biztonsággal tudjon tájékozódik az internetes portálokon, és tudja a leselkedő veszélyek 
elkerülésének módozatait.  

b) Tudjon navigálni életkorának megfelelő magyar és idegen nyelvű honlapok oldalai között. 
c) Tudja felidézni az általa rendszeresen olvasott online kiadványok fő témáit, vélekedését. 
d) Tudjon különbséget tenni az információk között azok tudományos illetve művészi szintje szerint. 

 
VI. Az információs társadalom 

a) Legyen jártas a szabadon felhasználható források kérdéskörében, ismerje a használatos jogi kifejezések 
pontos értelmét 

b) Tudja, hogy mit jelent a biztonságos világháló használat és hogy milyen jogi szankciók várnak ezen 
biztonság megszegőire. 

c) Biztonságosan tudja alkalmazni az adatvédelmi technikákat. 
d) Legyen tájékozott az információs társadalom megvalósításáért tett erőfeszítések (tudományos, politikai, 

technológiai stb. nézőpontból) kérdéskörében. 
e) Tisztában van az informatikai eszközök használatának pozitív és negatív oldalával is. 
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INFORMATIKA 
 

11–12. évfolyam 
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Az Informatika kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 11–
12. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok) akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
szerint dolgoznak.  
 
A Informatika kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 

Évfolyam 11. 12. 
Heti óraszám 1.5 1.5 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Informatika kerettanterve az Informatika műveltségi területre terjed ki.  A kerettanterv a műveltségi 
részterületen teljes mértékben lefedi a NAT és a Kerettanterv követelményeit. A kerettanterv a NAT műveltségi 
területek oktatásának közös követelményei közül a Információ és kommunikációs kultúra fejlesztésére helyezi a 
fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Tanulás közös követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Informatika kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás 
foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettanterv számítástechnika/informatika szakos pedagógus tanulássegítését feltételezi. A kerettantervet 
kivitelezéséhez számítógépes szaktanteremre van szükség (lehetőleg hálózatba szervezve), valamint legális 
szoftverekre és a legalapvetőbb tanári és tanulói szakirodalomra (folyóiratokra és szakkönyvekre egyaránt). A 
tanulócsoport bontására csak akkor van szükség, amennyiben legalább két tanulóra nem jut egy számítógép. 
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Az Informatika tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
 
Az ÉKP informatika tantárgya a 11–12. évfolyamok vonatkozásában célul tűzi a tevékenységek széles körének 
alkalmazásával az érettségi vizsga követelményeinek való megfelelés elérését minden tanuló esetében. Erősíti a 
pozitív értékek és viszonyulások továbbfejlődését. Következetesen segíti helyes énképük és önértékelésük 
fejlődését. Az informatika komplex tevékenységi rendszere biztosítja a hátrányok enyhítését és a tehetségesek 
fejlesztését. Tevékenységi rendszerünk a minőség jegyében érvényesíti a kommunikációs, a teljesítményre 
törekvés, az alkotásra való felkészülést, a tolerancia, a humanizáció, az empátia, az innovációra való felkészülés, 
reális világkép és széles körű általános műveltség eszményeit. Tantárgy-specifikus célok: 

a/ Az információ szerzése, tárolása, földolgozása és továbbítása korszerű átviteli és feldolgozó eszközök 
(telex, video, számítógép, számítógépes hálózat stb.) alkalmazása tanulásának rendszerezését. 

b/ Az információs rendszerek összefüggéseinek rendszerezését és továbbfejlesztését. 
c/ Az informatikai eszközbázis kezelése és alkalmazása során kiemelt fontosságot kap a képi (rajzos, 

grafikonos), a szöveges és a digitalizált információ átvitelének, feldolgozásának és felhasználásának 
rendszerezése. 

d/ Számítástechnika az informatikában blokk keretében a grafikus lehetőségek, a szövegszerkesztés, az 
adatbázisok kezelése, a kommunikáció képessége, a szakértői rendszerek, a  számítógépes irányítástechnika, a  
robotika, a táblázatkezelő és  egy magas szintű programnyelv alapjainak rendszerezése. 

A tevékenységi rendszer tanulása során a folyamatban résztvevő tanulók képességfejlesztése a logikus 
gondolkodásra nevelés, az  algoritmus-összeállító képesség, a feladatok  kódolása, az információs nyitottság és 
érzékenység valamint a problémamegoldó képesség rendszerezése. 
Az informatika tantárgy keretében tanult információ tároló, továbbító és feldolgozó rendszerek kezelésének 
rendszerezésével, a szakmai kommunikáció és a tanulói alkotási tevékenység erősítésével a fejlesztési szakasz 
végére legyenek képesek érettségi vizsga (szoftver üzemeltető OKJ vizsga) követelményeinek megfelelni. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

1,5 1,5 

 
b = Lehetőleg csoportbontással. 
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Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
11–12.  Dombovári Mátyás: Informatika a technikában 

  Király Sándor: A programozás logikája II. 
  Miklósi Viktor: WINDOWS ’95 kezdő felhasználóknak 
  Tóth Márton László: Multimédia 
  Sándor Miklós: CAD/CAM alapjai 
  Busi Lajos: Középiskolai feladatgyűjtemény  (lemezmelléklettel) 
  Miklósi Viktor: Internet Magyarországon 
  Frank Pálné: Bevezetés az informatikába 
  Faránki Gyula: Informatikai eszközök 
  Busi Lajos: Számítógépes szoftverek 
  Bánhegyesi Zoltán: Számítógép-hálózatok 
  T. Várkonyi Attila: A természet informatikája 
  Dr. Koncz József: Irodai alkalmazások: szövegszerkesztés 
  Bánhegyesi Zoltán: Adatfeldolgozás alapjai 
  Módos Gábor: Works for Windows 3.0 alapjai 
  Nemcsik János: dBASE IV kezelésének alapjai 
  Faragó István–Piross László: A szövegszerkesztés alapjai 
  Nemcsik János: A táblázatkezelés logikája  (Excel for Windows 5.0) 
  Módos Gábor: Excel for Windows 4.0 táblázatkezelő 
  Dombovári Mátyás: Informatika a technikában 

 
 

11–12.  Busi Lajos: Szövegszerkesztés egyszerűen: WinWord  6.0 
  Király Sándor: A programozás logikája I. 
  Módos Gábor: Programozás Turbo Pascal nyelven 
  Bánhegyesi Zoltán: Kapcsolat a külvilággal: Internet 
  Király Sándor: A programozás logikája II. 
  Miklósi Viktor: WINDOWS ’95 kezdő felhasználóknak 
  Busi Lajos: MS-Office for Windows  ’95. I. 
  Tóth Márton László: Multimédia 
  Sándor Miklós: CAD/CAM alapjai 
  Bánhegyesi Zoltán: Access 4.0 for Windows  ’95 
  Busi Lajos: Középiskolai  feladatgyűjtemény  (lemezmelléklettel) 
  Bánhegyesi Zoltán: A számítógépes szimuláció alapjai  
  Busi Lajos: MS-Office for Windows 95. II.  
  Informatika I.  (az 1-2-3-4 számú modulok egy kötetben) 
  Informatika II. (A 13. 16. 25. modulok egy kötetben ) 
  Király Sándor: Novell Netware 4.1 felhasználói ismeretek) 
  Bartha Attila–Molnár Emília: Norton Commander 5.0 (lemezmelléklet) 
  Miklósi Viktor: Internet Magyarországon 
  Bánhegyesi Zoltán: Kapcsolat a külvilággal: Internet 

 
Jelmagyarázat 

 
  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

Az Informatika tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
A tanuló ismerkedje meg és szerezzen tapasztalatokat a multimédia és a CAD tervezés számítógépes 
rendszerében. Győződjön meg arról, hogy a számítógép sokoldalúan felhasználható univerzális eszköz. A tanuló 
ismerkedjen meg a multimédia informatikai és technikai alapjaival. Legyen lehetősége egy számítógépes 
multimédia rendszer felépítésének megismerésére és feladatfüggő összeállítására. Ismerkedjen meg a 
leggyakoribb multimédia alkalmazásokkal és mindeközben ismerjék meg az alapvető felhasználói 
magatartásokat. A tanulók ismerkedjenek meg a számítógépes tervezés alapjaival. Legyen lehetősége egyszerű 
ábrák tervezésére CAD szoftver segítségével. Alakítsuk ki az igényét és képességét a szabályos és szakszerű a 
számítógép és perifériái használatára. Számítógépes kezelési gyakorlatok fejlesszék a tanuló számítástechnikai 
attitűdjét, monotonitás tűrőképességüket, probléma-megoldási képességüket. Tanulja meg a számítógép 
praktikus és pragmatikus felhasználását  munkájuk minden lehetséges területén. Legyen fogékony a mindennapi 
életben és a különféle médiában előforduló és lekérhető információkra, informatikai rendszerekre mind hazai, 
mind nemzetközi vonatkozásban. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS   OPTIMÁLIS 

        
I. INFORMATIKAI ALKAL-

MAZÓ ISMERETEK 
 INFORMATIKAI ALKAL-

MAZÓ ISMERETEK 
ELMÉLYÍTÉSE 

    

        
1. A multimédia szoftverek 

alapjai használatának 
tanítása 

 A multimédia szoftverek alapjai 
használatának tanulása 

    

        
1.1. A kép és hangrögzítés 

rendszerei 
 a mozgókép működési elvének 

megtanulása; a filmvetítő gépek 
működésének elemzése; 
a hangosfilm kialakulásának 
jelentősége; 
a mágnescsíkos hang-információ 
rögzítésének tanulmányozása;  
a televízió jelentőségének 
elemzése; a képfelbontó eszközök 
kialakulásának tanulása; a 
képfelbontás berendezéseinek 
működési elvének megértése; 
a videokamera szerepének 
tanulása; a színes technika 
kialakulásának megértése;  
a televíziós átvitel elvi megértése; 
az átviteli normák 
tanulmányozása; a hangnormák 
elemzése; a képnormák 
jellemzőinek megértése; a 
televíziós vevőkészülékek főbb 
részei szerepének 
tanulmányozása; 
a képmegjelenítés elveinek és 
gyakorlatának elemzése; a 
kivetítő készülékek (projektor) 
technikai jellemzőinek gyűjtése; 
a házi mozi lehetőségének 
vizsgálata; a videotechnika 
kialakulásának tanulása; a 
mágneses képrögzítés elvének 
megértése; 
a helikális képrögzítés elvének 
tanulása; 

 A tanuló ismeri és 
segítséggel 
kommunikálja a 
multimédia informatikai 
és technikai alapjait. 

 A tanuló ismeri és 
önállóan kommunikálja 
a multimédia 
informatikai és technikai 
alapjait. 
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1.2. A multimédia 

számítástechnikai eszközei 
és kezelésük 

 a számítógépes multimédia 
jelentőségének értelmezése; 
a számítógépes multimédia 
alapjainak tanulása; 
a processzorok szerepének 
megértése a multimédiában; 
a co-processzorok szerepének 
vizsgálata; 
a buszrendszerek szerepének 
tisztázása a multimédiában; 
a merevlemezes háttértárolók 
fontosságának vizsgálata; 
az illesztőkártyák jellemzőinek 
összehasonlítása; 
a winchester illesztők 
tulajdonságainak 
összehasonlítása; 
az MFM illesztők jellemzőinek 
kigyűjtése; 
az RLL illesztő jellemzőinek 
értelmezése; 
az IDE illesztők jellemzőinek 
összegyűjtése; 
az EDIE illesztők jellemzőinek 
tanulása; 
az SCSI illesztők szerepének 
tanulása; 
a monitorok jelentőségének 
elemzése; 
a CD ROM szabványok 
áttekintése; 
a hangkártyák jelentőségének 
megértése; 
a képmegjelenítés technikai 
újdonságainak kigyűjtése; 
a képtömörítési eljárások 
jellemzőinek összehasonlítása; 
a multimédia alkalmazási 
területeinek tanulmányozása; 
a multimédia és az ember 
kapcsolatának vizsgálata; a 
multimédia lehetőségeinek 
feltárása az oktatásban; a 
multimédia lehetőségeinek 
feltárása a távoktatásban; a 
multimédia szerepének elemzése 
a tudományos kutatásokban; a 
multimédia és a reklám 
viszonyának elemzése; 
multimédia az Interneten. 

 Felkészüléssel ismerteti 
egy számítógépes 
multimédia rendszer 
felépítését és 
feladatfüggő 
összeállítását. 

 Ismerteti egy 
számítógépes 
multimédia rendszer 
felépítését és 
feladatfüggő 
összeállítását. 
Gyakorlatban is ismeri a 
leggyakoribb multimédia 
alkalmazásokat és 
önállóan alkalmazza az 
alapvető felhasználói 
tevékenységeket. 

        
II. INFOTECHNOLÓGIA  INFOTECHNOLÓGIAI 

ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 
    

        
1. A számítógép és tervezés, 

CAD kezelése 
 A számítógép és tervezés, CAD 

kezelésének tanulása 
    

        
1.1. A CAD hardver és szoftver 

igényei 
 a CAD alapfogalmainak tanulása; 

hardver eszközök kiválasztása; 
bemeneti eszközök jellemzőinek 
tanulása; kimeneti eszközök 
jellemzőinek tanulása; a szoftver 
kiválasztásának szempontjainak 
megismerése; a rajztér 
koordináta-rendszerének 
tanulása; műszaki rajzi ismeretek 
felidézése; 
a nézetek szerepének ismétlése; 
szabványos papírméretek 
ismétlése 

 Segítséggel vagy minta 
alapján a tipikus és 
racionális feladatok 
függvényében, képes 
egy CAD rendszer 
hardver és szoftver 
környezetét leírni. 

 A tipikus és racionális 
feladatok függvényében 
képes egy CAD rendszer 
hardver és szoftver 
környezetét leírni. 
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1.2. CAD ismeretek 

alapfogalmai 
 CAD alapfogalmak tanulása; 

a konstrukciós sík szerepének 
megértése; 
a modelltér funkcióinak 
összegyűjtése; 
a zoom funkció megismerése; 
a forgásirány szerepének 
megértése; 
a háló és a raszter 
összefüggésének vizsgálata; 
a rajzi elemekkel kapcsolatos 
alapfogalmak tanulása; 
alapelemek létrehozása; 
csoportok szerepének tisztázása; 
a kontúrok rajzi szerepének 
felidézése; 
pozícionálási módok gyakorlása; 
 

 Minta alapján felismeri a 
CAD alapfogalmait 
(konstrukciós sík, 
modelltér, zoom 
funkció, háló és a 
raszter, kontúrok stb.). 

 Ismeri a CAD 
alapfogalmait 
(konstrukciós sík, 
modelltér, zoom 
funkció, háló és a 
raszter, kontúrok stb.). 

        
1.3. Számítógéppel segített 

tervezés menete, a CAD 
kezelése 

 képek kiválasztása; meglevő 
elemek módosításai; geometriai 
transzformációk és manipulációk 
gyakorlása; testek modellezése; 
drótváz modell készítése; CSG 
modell készítése; cellamódszerek 
gyakorlása; számítógéppel 
segített tervezés tanulása; a 
méretezés beállítása; távolságok 
méretezése; körívek méretezése; 
szögek méretezése; rajzi 
támogatások tanulása; sraffozás 
tanulása; szövegek beszúrása; 
darabjegyzék összeállítása; 
kisegítő számítások tanulása; 
rokonterületek vizsgálata; a 
térinformatika és lehetőségei; az 
animáció számítógépes 
alapjainak elemzése; 
karbantartási műveletek; az 
installálás és a hardver 
szerepének megértése; mentések 
fontosságának megértése; 
kirajzoltatás elvégzése; 
karbantartási műveletek tanulása. 

 Egy CAD tervezői szoft-
vert, segítséggel vagy 
részletes útmutató alap-
ján, alapfokon kezeli. 

 Egy CAD tervezői 
szoftver felhasználói 
szintű kezelése a 
kézikönyv segítségével 

        
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   INFOKOMMUNIKÁCIÓS 

ISMERETEK (ISMÉTLŐ 
ELMÉLYÍTŐ MODUL) 

    

        
1. A számítógépes 

kommunikáció alapjainak 
elmélyítése 

 A számítógépes kommunikáció 
alapjainak elmélyítése 

    

        
1.1. Gyakorlás az informatikai 

sztrádán (INTERNET), az  
e-mail levelezőrendszerrel  
(OFF-LINE) és élő 
kapcsolattartás (ON-LINE) 
és információ keresés 
kapcsolattartás 

 az e-mail levelezőrendszer fel-
használói fogalmainak és 
logikájának gyakorlása; levelek 
küldése és fogadása; 
kapcsolattartás és információ 
kérés az Internetről az E-mail 
segítségével tanulás INTRANET 
segítségével; élő kapcsolattartás 
(ON-LINE) és információ kérés 
az Internetről ; a WWW 
segédprogram kezelésének 
gyakorlása; a FTP segédprogram 
kezelésének gyakorlása; a Gopher 
segédprogram kezelésének 
gyakorlása; a Java programnyelv 
segítségével  WEB-oldalak 
tervezése 

 A levelező rendszer 
segédprogramját 
önállóan kezeli. 
Tud levelet küldeni és 
fogadni az e-mail 
rendszeren. 
A WWW segédprog-
rammal információkat 
tud keresni és elolvasni 
az Internetről. 
Az FTP segédprog-
rammal szoftvereket tud 
keresni és elhozni az 
Internetről. 

 Leveleit rendezni és 
másolni tudja az E-mail 
rendszerben, ill. jogosult 
könyvtáraiba. 
A WWW segédprog-
rammal információkat 
tud keresni és elolvasni 
az Internetről. 
Az FTP segédprog-
rammal szoftvereket tud 
keresni és elhozni az 
Internetről. 
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IV. PROBLÉMAMEGOLDÁS 

INFORMATIKA 
ESZKÖZÖKKEL ÉS 
MÓDSZEREKKEL 

 INFORMATIKA 
ESZKÖZÖKKEL ÉS 
MÓDSZEREKKEL SEGÍTETT 
PROBLÉMAMEGOLDÁS 
TANULÁSA 

    

        
1. A folyamatmodellezés; 

az optimalizálás; 
módosított és/vagy 
finomított programok 

 A visszacsatolásos módszer 
(tervszerű próbálkozás, elemzés) 
alkalmazásának gyakorlása adott 
problémák megoldásának 
segítése végett (bankkölcsön 
részleteinek meghatározása, 
átlagsebesség vizsgálata, ferde 
hajítás folyamatának 
szimulálása; gazdasági 
tranzakcióhoz, életjátékhoz 
szimulációs program készítése 
stb.) 

 Segítséggel alkalmazni 
tudja a visszacsatolásos 
módszert egyszerűbb 
problémák megoldása 
során. 

 Önállóan tudja 
alkalmazni a 
visszacsatolásos 
módszert adott 
problémák megoldása 
során.  
Fel tudja használni a 
programok tervezésének, 
kódolásának, 
tesztelésének, 
javításának tanult 
eljárásait. 

        
2. Algoritmizálás, 

adatmodellezés 
 Algoritmizálás, adatmodellezés 

alkalmazása a gyakorlatban 
    

        
2.1. Algoritmusok készítése, 

leírása 
 

 Típusalgoritmusok megismerése. 
Algoritmus tervezésének tanulása 
 

 Segítséggel alkalmazza a 
típusalgoritmusokat és 
tud algoritmust tervezni 

 Önállóan alkalmazza a 
típusalgoritmusokat és 
tud algoritmust tervezni 

        
2.2. Adatok és eredmények 

tervezése, értelmezése 
 Adatok és eredmények 

tervezésének és értelmezése 
tanulása.  

 Segítséggel tud adatokat 
és eredményeket 
tervezni és értelmezni 

 Önállóan tud adatokat és 
eredményeket tervezni 
és értelmezni 

        
2.3. Elemi és összetett adatok 

használata. Adatmodellezés. 
 Elemi és összetett adatok 

használata. Adatmodellezés. 
 Érti az elemi és összetett 

adatok használatának 
menetét. Segítséggel 
képes adatmodellezési 
feladatok végzésére. 

 Alkalmazza az elemi és 
összetett adatokat. 
Önállóan képes 
adatmodellezési 
feladatok végzésére. 

        
2.4. A programkészítés lépései  A programkészítés lépéseinek 

megértése. 
 Ismeri a programkészítés 

lépéseit 
 Tudja a programkészítés 

lépéseit 
        
2.5. Algoritmus-leíró eszközök 

ismerete 
 Algoritmus-leíró eszközök 

használatának elsajátítása  
 Segítséggel képes az 

algoritmus-leíró 
eszközöket használni.  

 Önállóan képes az 
algoritmus-leíró 
eszközöket használni. 

        
2.6. Programozási feladatok  Programkészítés feladatok 

elvégzése  
 Ismerjen egy 

programozási nyelven: 
típusdefiníciót, 
változódeklarációt, input 
és output utasításokat, 
alapvető 
programszerkezeteket 
(azaz szekvenciát, 
elágazást, ciklust), 
eljárásokat, állományból 
adatbeviteli és -kiviteli 
műveleteket 

 Ismerjen egy 
programozási nyelven: 
típusdefiníciót, 
változódeklarációt, input 
és output utasításokat, 
alapvető 
programszerkezeteket 
(azaz szekvenciát, 
elágazást, ciklust), 
eljárásokat, állományból 
adatbeviteli és -kiviteli 
műveleteket 

        
3. Mérések és szimulációk  Mérések és szimulációk 

gyakorlati alkalmazása 
 Ismer mérő és 

szimulátor szoftvereket, 
segítséggel használja 
őket. 

 használja a mérő és 
szimulátor szoftvereket. 
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Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 
 

I. Informatika eszközök használata 

g) A tanuló tudja egy számítógépes multimédia rendszer felépítését és feladatfüggő összeállítását. 
h) Tudja gyakorlatban is használni a leggyakoribb multimédia alkalmazásokat és önállóan alkalmazza az 

alapvető felhasználói tevékenységeket.. 
i) Legyenek naprakész információi az új hardver és szoftvertermékekről. 
j) Tudja és tartsa be az egészség- és balesetvédelmi előírásokat. 
k) Önállóan képes megfelelő fejlesztőrendszert kiválasztani. 
l) Tudja önállóan telepíteni a kiválasztott szoftvert. 
m) Tudja önállóan vezérelni az iskola infokommunikációs rendszerének egyes egységeit, érti a 

hibaüzeneteket és egyszerűbb üzemzavarokat el tudja hárítani. 
 

II. Informatika-alkalmazói ismeretek 

k) A tanuló le tudja önállóan írni egy CAD tervezőrendszer szoftver és hardver környezetét. 
l) Tudja a CAD tervezőrendszer alapfogalmait. 
m) Tud egy CAD rendszert kezelni a felhasználói kézikönyv segítségével.. 

 

III. Infotechnológia 

a) Tudjon önállóan adatokat és eredményeket tervezni. 
b) Tudja használni a mérő és szimulátor szoftvereket. 
c) Tudjon önállóan adatmodellezési feladatot elvégezni. 
d) Tudjon egyszerűbb programot írni a tanult fejlesztőprogram segítségével. 
e) Tudja részletesen kezelni a levelezőprogramot. 
f) Hibátlanul és célratörően tudja használni a világháló nyújtotta információkeresési és kommunikációs 

lehetőségeket. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 

Az Informatika tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A számítógépes kezelési gyakorlatok során fejlődjön a tanuló számítástechnikai attitűdje, monotonitás 
tűrőképessége, problémamegoldási képessége. Tanulja meg a számítógép praktikus és pragmatikus felhasználást 
munkájuk minden lehetséges területén. Legyen fogékony a mindennapi életben és a különféle médiákban 
előforduló és lekérhető információkra, informatikai rendszerekre mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban. 
Sikeresen készüljön fel az érettségi vizsga témaköreiből. A tanulók az adat-feldolgozási ismereteket ismételjék 
át, a kezelési tevékenységeket gyakorolják be úgy, hogy tudjanak a mindennapi életben előforduló egyszerűbb 
adatbázisokból adatokat kikeresni és feldolgozni. 
A táblázatkezelés során tanult eljárások begyakorlása és életszerű helyzetekben való alkalmazása.  
A tanult szövegszerkesztési képességek és ismeretek rögzítése és begyakorlása. A tanulók 
alkalmazzák a programozási ismereteiket mindennapi életünk problémáinak szimulálására. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. INFORMATIKA-

ALKALMAZÓI 
ISMERETEK 

 INFORMATIKA-
ALKALMAZÓI ISMERETEK 
ELMÉLYÍTÉSE 

    

        
1. A számítógépes 

szövegszerkesztés 
elmélyítése 

 A számítógépes szövegszerkesztés 
gyakorlatainak elmélyítése 

    

        
1.1. Szövegdokumentumok 

létrehozása és minta szerinti 
megszerkesztése 

 szövegdokumentumok 
létrehozása (pl. levél, kérvény, 
önéletrajz, pályázat, tanulmány, 
kiselőadás stb.); műveletek 
végzése a dokumentummal (pl. 
áthelyezés, másolás, kivágás, 
összefűzés, kép vagy grafikai 
objektum beillesztése stb.);a 
dokumentum stilizálása; 
környezeti paraméterék beállítása 
(pl. margók, tabulátorok, 
bekezdések, igazítások, 
laptördelés, oldalszámozás); 
helyesírás ellenőrzése; 
körlevelek készítése; 
dokumentumok, ill. részletek 
átvétele és beillesztése más 
rendszerektől (pl. táblázat, 
adatbázis, kép, objektum, grafika, 
rajz stb.); az érettségi útmutató 
minta feladatainak megoldása 

 Megadott minta alapján 
a dokumentum pontos és 
szöveghű elkészítését 
kisebb hiányosságokkal 
megvalósítja.  

 Megadott minta alapján 
a dokumentum pontos és 
szöveghű elkészítését 
megvalósítja.  

        
2. Ineraktív elektronikus 

dokumentumok készítésének 
elmélyítése  

 Más elektronikus dokumentumok 
készítése 

 Érti a multimédiás 
dokumentum 
módosításának menetét. 
Képes kisebb 
módosítások 
elvégzésére. 

 Önállóan módósítja 
illetve fejleszti tovább a 
multimédiás 
dokumentumokat 
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2.1. Prezentáció készítése  Bemutató készítés lépései 

Animációs beállítások 
Áttűnések 
Időzítés 
Akciógombok használata 

 Képes 3 diából álló 
bemutatót készíteni 

 Önállóan létre tud hozni 
egy prezentációt, amely 
különböző elemeket 
(hang, kép, szöveg) 
tartalmaz. 

 
3. A számítógépes 

táblázatkezelési funkciók 
elmélyítése 

 A számítógépes táblázatkezelési 
funkciók tevékenység centrikus 
elmélyítése 

    

 
3.1. Táblázatok létrehozása és 

minta szerinti 
megszerkesztése 

 a feladatnak megfelelő 
számolótábla létrehozása; 
adatok (szöveg, számok, 
formulák) bevitele a cellákba; 
a táblázat stilizálása (betűtípus, 
cellák, számok, dátumok, 
írásvédelem, adat elrejtés stb.); 
sorba rendezések a táblázatban; 
kapcsolatok szervezése (pl. 
táblázat összekapcsolása 
adatbázissal, táblázat adataiból 
grafikon szerkesztés, adatok és 
grafikon exportja 
szövegszerkesztőbe, táblázatok 
közötti kapcsolat szervezése stb.) 
; a kész táblázat nyomtatása; 
speciális nyomtatási 
szolgáltatások gyakorlása (pl. 
címkék, grafikák és szövegek 
együtt, hálózati és lokális 
nyomtatók stb.); az érettségi 
útmutató mintafeladatainak 
megoldása 

 Megadott minta, vagy 
szöveges feladat kitűzés 
alapján, a tartalmi és 
formai 
követelményeknek 
egyaránt megfelelő 
táblázatokat, 
grafikonokat létrehoz. 

 A megadott mintában 
szereplő formulák és 
függvények önálló 
alkalmazása, a feladat 
kiírásának mind a 
tartalmi és formai 
követelményeknek 
egyaránt megfelelő 
táblázatokat, 
grafikonokat hoz létre. 

        
4. A számítógépes adat-

feldolgozási funkciók 
elmélyítése 

 A számítógépes adat-feldolgozási 
funkciók tevékenység centrikus 
elmélyítése 

    

        
4.1. Adatbázisok létrehozása és 

lekérdezése a megadott 
szempontok szerint 

 mintával vagy szöveggel 
megadott adatbázis készítése; 
adatbeviteli formátumok 
kiválasztása; 
adatok beírása; az adatok 
keresése adott szempontok 
szerint (soros és gyors keresés); 
adatok csoportjával végzett 
tevékenységek (pl. szűrők 
alkalmazása, adatok ellenőrzése, 
adatbázis adott szempontú 
rendezése stb.); adatbázisok 
összekapcsolása más felhasználói 
rendszerekkel (pl. adatok  
export/importja 
szövegszerkesztőből, adatok  
export/importja táblázatból, 
adatok  export/importja 
adatbázisból); adatbázisok kívánt 
formában történő nyomtatása; az 
érettségi útmutató 
mintafeladatainak megoldása 

 A tanuló önállóan 
egyszerű adatbázisokat 
létrehoz, adatokkal 
feltölt, megadott 
szempontok szerint 
lekérdezi és karbantartja.

 Megadott minta vagy 
szöveges feladat kitűzés 
alapján, a tartalmi és 
formai 
követelményeknek 
egyaránt megfelelő 
adatbázisokat, 
táblázatokat és 
grafikonokat létrehoz. 
A tanuló önállóan tud a 
feladat logikájából 
következő 
lekérdezéseket, 
szétválogatásokat, 
összefűzéseket stb. 
végrehajtani. 

 
II. INFOTECHNOLÓGIA  INFOTECHNOLÓGIA 

TANULÁSA 
    

        
1. A számítógépes szimuláció 

pragmatikus mélyítése 
 A számítógépes szimuláció 

pragmatikus tanulása 
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1.1. Számítógépes szimulációs 

feladatok elemzése és 
szerkesztései 

 modellezés és szimuláció: 
szimulációs keret-algoritmusok 
keresése és készítése; 
szimulációs “esettanulmányok” 
elemzése (pl. radioaktív bomlás, 
gázmolekulák, magaslati levegő, 
szél, nyomás, hőmérséklet stb.); 
gazdálkodási modellek (pl.  
partnerek, ügyfelek, gyártás, 
raktározás, kereskedelem stb.)   
demográfiai elemzések (pl. 
élőlények /ember, állat, növény/; 
az élőlények harcának elemzése a 
fennmaradásért (pl. 
kiválasztódás, túlélés, környezet, 
növekedési modellek, stratégiák 
stb.); 
a játszma elemzése (pl. absztrakt, 
közömbös, stabil, instabil 
játszma); az automaták elemzése 
(pl. sejtautomaták, klasszikus 
automaták, fizikai és kémiai 
automaták); 

 A tankönyvben tárgyalt 
szimulációs programokat 
segítséggel megérti. 
Hasonló és új 
feladatokat old meg a 
tankönyvi minták 
alapján.  

 A tankönyvben tárgyalt 
szimulációs programok 
megértése. Hasonló és új 
feladatok megoldása a 
tankönyvi minta alapján. 

        
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

(ISMÉTLŐ ELMÉLYÍTŐ 
MODUL)  

 INFOKOMMUNIKÁCIÓ 
GYAKORLÁSA (ISMÉTLŐ 
ELMÉLYÍTŐ MODUL) 

    

        
1. A számítógépes 

kommunikáció elmélyítése 
 A számítógépes kommunikáció 

elmélyítése 
    

        
1.1. Gyakorlás az informatikai 

sztrádán (INTERNET), az  
E-mail levelezőrendszerrel  
(OFF-LINE) és élő 
kapcsolattartás (ON-LINE) 
és információ keresés 
kapcsolattartás 

 az E-mail levelezőrendszer 
felhasználói fogalmainak és 
logikájának gyakorlása 
levelek küldése és fogadása; 
kapcsolattartás és információ 
kérés az Internetről az E-mail 
segítségével 
tanulás INTRANET segítségével; 
élő kapcsolattartás (ON-LINE) és 
információ kérés az Internetről ; 
a WWW segédprogram 
kezelésének gyakorlása; 
a FTP segédprogram kezelésének 
gyakorlása; 
a Gopher segédprogram 
kezelésének gyakorlása; 
a Java programnyelv segítségével  
WEB-oldalak tervezése 

 A levelező rendszer 
segédprogramját 
önállóan kezeli. 
Tud levelet küldeni és 
fogadni az e-mail 
rendszeren. 
A WWW segédprog-
rammal információkat 
tud keresni és elolvasni 
az Intranetről. 
Az FTP segédprog-
rammal szoftvereket tud 
keresni és elhozni az 
Intranetről. 

 Leveleit rendezni és 
másolni tudja az E-mail 
rendszerben, ill. jogosult 
könyvtáraiba. 
A WWW segédprog-
rammal információkat 
tud keresni és elolvasni 
az Internetről. 
Az FTP segédprog-
rammal szoftvereket tud 
keresni és elhozni az 
Internetről. 
 

 
 

Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 
I. Informatika-alkalmazói ismeretek 

a) Tud önállóan dolgoznia az integrál irodai programcsomaggal. 
b) Tud esztétikus dokumentumsablonokat készíteni 
c) Tudja az egyes irodai programcsomagok közötti különbségeket. 
d) Tudjon önállóan készíteni különböző területen felhasználható adatbázisokat és ezek számára 

informatikában nem jártas egyének számmára is könnyen használható keresőfelületeket.  
 
II. Infotechnológia 

a) Tudja a szimulációs programokat eredménnyel használni 
b) Értse a multimediális alkalmazásokkor használt szimulációs modelleket 
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III. Infokommunikáció 

a) Hibátlanul és célratörően tudja használni a világháló nyújtotta információkeresési és kommunikációs 
lehetőségeket. 

b) Tudjon megfelelő formátumú információt elhelyezni a világhálón. 
c) Tudjon helyi halózaton hibátlanul információt küldeni és kapni.  
d) Ismerje a helyi központi számítógép alapvető beállítási paramétereit és értse annak funkcióit. 

 

Tárgyi feltételek 

 Számítógépes szaktanterem, lehetőleg hálózatba kötött gépekkel, Internet eléréssel, legalább két tanulónként 
egy-egy géppel 
 CD meghajtó 
 Nyomtató 
 Scanner 
 Mágneslemezek 
 CD-k 
 Legális szoftverek: 

 operációs rendszer (lehetőség szerint grafikus felületű is) 
 segédprogramok (víruskeresők; fájl kezelők, tömörítők) 
 szövegszerkesztő program 
 rajzoló program 
 táblázatkezelő program 
 adatbázis kezelő program 
 levelező program, web-böngésző 
 valamilyen programozási nyelv értelmezője, fordítója 
 tervező program 

 Szakkönyvek, folyóiratok 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Frank Pálné: Bevezetés az informatikába 
 Faránki Gyula: Informatikai eszközök 
 Busi Lajos: Számítógépes szoftverek 
 Bánhegyesi Zoltán: Számítógép-hálózatok 
 T. Várkonyi Attila: A természet informatikája 
 Dr. Koncz József: Irodai alkalmazások: szövegszerkesztés 
 Bánhegyesi Zoltán: Adatfeldolgozás alapjai 
 Nemcsik János: dBASE IV kezelésének alapjai 
 Faragó István–Piross László: A szövegszerkesztés alapjai 
 Nemcsik János: A táblázatkezelés logikája (Excel for Windows 5.0) 
 Dombovári Mátyás: Informatika a technikában 
 Busi Lajos: Szövegszerkesztés egyszerűen: WinWord 6.0 
 Király Sándor: A programozás logikája I. 
 Módos Gábor: Programozás Turbo Pascal nyelven 
 Bánhegyesi Zoltán: Kapcsolat a külvilággal: Internet 
 Király Sándor: A programozás logikája II. 
 Miklósi Viktor: WINDOWS ’95 kezdő felhasználóknak 
 Busi Lajos: MS-Office for Windows ’95. I. 
 Tóth Márton László: Multimédia 
 Sándor Miklós: CAD/CAM alapjai 
 Bánhegyesi Zoltán: Access 4.0 for Windows ’95 
 Busi Lajos: Középiskolai feladatgyűjtemény (lemezmelléklettel) 
 Bánhegyesi Zoltán: A számítógépes szimuláció alapjai  
 Busi Lajos: MS-Office for Windows 95. II.  
 Informatika I. (az 1-2-3-4 számú modulok egy kötetben) 
 Informatika II. (A 13. 16. 25. modulok egy kötetben) 
 Király Sándor: Novell Netware 4.1 felhasználói ismeretek) 
 Bartha Attila – Molnár Emília: Norton Commander 5.0 (lemezmelléklet) 
 Miklósi Viktor: Internet Magyarországon 

 
Megjegyzés: Elsősorban a szakmai irodalom legújabb könyvei között érdemes, a tanult anyagokkal összhangban 
válogatni. 
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A tananyag elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A multimédia szoftverek alapjai 
működési elveinek és 
gyakorlatának elemzése, 
jellemzőinek és jelentőségeinek 
tanulmányozása, alkalmazási 
területeinek, lehetőségeinek 
feltárása 
 A multimédia-számítástechnikai 

eszközök jelentőségének 
értelmezése, jellemzőinek 
összehasonlítása 
 CAD rendszer hardver és 

szoftver környezetének leírása 
 A számítógép és tervezés CAD 

alapfogalmainak tanulása, 
bemutatása minták alapján 
 Kézikönyv felhasználásával 

számítógéppel segített tervezés 
menetének elsajátítása 
 Számítógépes kommunikáció 

alapjainak elsajátítása, 
elmélyítése informatikai 
sztrádán való gyakorlással 
 E-mail levelezőrendszer, www 

segédprogram felhasználói 
fogalmainak gyakorlása 
 Levelek küldése és fogadása 
 Kapcsolattartás és 

információkeresés az Internetről 
 Tanulás Intranet segítségével 
 Számítógépes szimulációs 

feladatok elemzése és 
szerkesztése: modellezés, 
szimuláció, szimulációs 
„esettanulmányok” elemzése 
 Szövegdokumentumok 

létrehozása és minta szerinti 
megszerkesztése: műveletek 
végzése dokumentumokkal, 
stilizálás 
 Érettségi útmutató 

mintafeladatainak megoldása 
 Számítógépes táblázatkezelés: 

táblázatok létrehozása és minta 
szerinti megszerkesztése 

 Számítógépes multimédia 
rendszer felépítésének 
ismertetése, feladatfüggő 
összeállítása 
 A leggyakoribb multimédia 

alkalmazások önálló 
alkalmazása 
 Különböző programok, 

segédprogramok 
önálló/segítséggel történő 
kezelése 
 Adott szempont alapján 

információkeresés, 
információolvasás az Internetről
 Adatbázisok létrehozása és 

lekérdezése a megadott 
szempontok szerint 
 Algoritmusok értelmezése 
 Algoritmusok készítése 
 Számítástechnikai eszközök 

működtetése 
 Szoftverek csoportosítása 
 A tanulók munkájának 

megfigyelése 
 A kész produktum (szöveg, 

rajz, táblázat, adatbázis, 
bemutató, program) ellenőrzése 
 Hasonló és új feladatok 

megoldása tankönyvminta 
alapján 
 Megadott minta alapján a 

dokumentum pontos és 
szöveghű elkészítése 

 Tanulói önértékelés 
 Diáktárs értékelése 
 Tanári értékelés: formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó 
 Tanári értékelés: szummatív: 

témazáró, félévzáró és 
tanévzáró dolgozat 
 Diagnosztikus mérés (tesztek) 
 Versenyeken való indítás: 

iskolai, városi, regionális, 
országos 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2459 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ 
 

ÉLETVITEL  
ÉS GYAKORLATI 

ISMERETEK 
 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 
KERETTANTERVEI 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2460 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁRGYFORMÁLÁS 
 ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

 
9–10. évfolyam 
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A Tárgyformálás és környezetkultúra című, kötelezően választható tantárgy az Életvitel és gyakorlati ismeretek 
műveltségi terület egyik, a gyermekek kreativitását és önállóságát fejleszteni hivatott tantárgy. A tantárgy a 
tárgyformálás – iskolában kivitelezhető – lehetőségeit a környezettudatos magatartás fejlesztéskörének 
szemszögéből interpretálja. Alapvető törekvése és célja a tárgynak, hogy az iskolás fiatalok a gondozott, a 
megművelt és épített környezetben olyan felelős személyként „mozogjanak”, akik tudják, hogy a környezet – ez 
esetben a mikrokörnyezet – alakításában, életkoruktól függetlenül szerepük van, és szerepük lehet. Mégpedig 
azáltal van és lehet szerepük, hogy az őket körülvevő környezet tárgykultúrájának megítélésébe, értékelésébe 
olyan módon folyhatnak bele, hogy maguk is tárgyformáló emberré válnak. Mivel a tantárgy a Környezettan 
címen diszciplinarizálódott ismeretköröknek és az embernek mint alkotó embernek a helyzetére vonatkozó 
tudást és kreatív képességeket hivatott integrálni, a Tárgyformálás és környezetkultúra című tárgy művelésétől 
azt várhatjuk el, hogy minden egyes tanuló, aki tárgyformálással foglalatoskodik akár tanóra, akár szabadidős 
tevékenység, akár projektmunka, akár önként vállalt hobbitevékenység keretében a homo fáber és a homo 
esztétikusz, illetve a homo kreátor szerepeinek, lehetőségeinek, attitűdjeinek elsajátításával viszonyul önmagához 
mint problémamegoldó, és mint tárgyi konstruktumokat létrehozó emberhez, aki emellett a környezettudatos 
magatartást is a sajátjának tekinti, mintegy beépíti azt énképébe. A tárgyformálásra késztetést a tantárgy a 
gyermekek környezetalakító igényére és szükségletére építve gondolja kivitelezhetőnek, mégpedig oly módon, 
hogy a gyermekekben és a fiatalokban meglévő önkifejezési szükségletet tekinti célnak, és e távlati cél 
évfolyamokra történő lebontásától és konkrét megfogalmazásától várja, hogy a tárgyak tartalmának, funkcióinak 
és formáinak a figyelembevételével – iskolás korában éppúgy, mint háztartásban élő felnőttként, illetve 
munkahelyén munkavállalóként – alkalmassá válik a felelősséget is vállaló környezettudatos magatartás 
gyakorlására azáltal, hogy önmagát és környezetét összefüggésben szemléli azáltal, hogy mikrokörnyezetét 
egyszerre tekinti adottnak és alakíthatónak a jó ízlés, az igényesség, a célszerűség és a környezetesztétikum 
kívánalmai szerint.  
 
A Tárgyformálás és környezetkultúra témáit, illetve e témákhoz kapcsolódó tanulási feladatokat és iskolában 
kivitelezhető teljesítményeket részben az évszázados hagyományokra visszanyúló tárgyformáló magyarság 
praxisának konstruktív-reproduktív megismertetésével kíséreljük megoldatni. Emellett a tantárgy tematikájába 
építjük a vizuális művészetek olyan problémaköreit és témaköreit, amelyek a problémamegoldást, a tervezést, az 
elkészült mű kritikai, esztétikai értékelését, megmérettetését is jelenti. Legvégül pedig a tantárgy témáinak 
kialakításában építünk a hazai „gyakorlati oktatás”, illetve technikaoktatás keretei között didaktikai 
hagyományként élő olyan tárgyformáló és egyben konstruáló tevékenységekre, amelyek a környezet arculatát 
befolyásoló műszaki és agrártechnikai alkotások tervezésében, kivitelezésében, valamint a háztartások 
mindennapi gyakorlatában hasznosíthatók. Legvégül pedig olyan tevékenységköröket, illetve témaköröket 
szolgalmazunk a Tárgyformálás és környezetkultúra tantárgy keretei között, amely az emberi szükségleteket és 
igényeket kielégítő eredeti használati tárgyak és eszközök tervezésére és készítésére inspirálhatja a fiatalokat 
mind az iskolában, mind pedig felnőttkorban. E szerint a Tárgyformálás és környezetkultúra tárgy a következő 
tevékenység főosztályok, illetve mikromodulok köré csoportosítva épül fel:  

I. A magyar tárgyi néprajz hagyományrendszerében érvényesülő reproduktív és részben kreatív 
tárgyformáló tevékenységek; 

II. A vizuális és más művészeti ágak körében megvalósuló, kreatív tárgyformáló tevékenységek; 
III. A műszaki és agrotechnikai környezetalakítás világához kapcsolódó, a tervezéselmélet igényeit is 

figyelembe vevő tárgyformáló tevékenységek; 
IV. A mindennapi környezetben alkalmazható, emberi szükségletet és igényt kielégítő eredeti használati 

tárgyak és eszközök tervezése, készítése és értékelése. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. A MAGYAR TÁRGYI 

NÉPRAJZ 
HAGYOMÁNYRENDSZE
RÉBEN ÉRVÉNYESÜLŐ 
REPRODUKTÍV ÉS 
RÉSZBEN KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Tárgyi néprajz       
        
1.1. Kézművesség  A megismert agyag, fa, bőr, 

szalma, gyékény, vessző, nemez, 
textil, tojás stb. megmunkálási, 
illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok 
felhasználása a szokások 
reprodukcióiban  

 Elsajátít egy kézműves 
technikát. 

 Önállóan tudja tervezni, 
készíteni és díszíteni 
tárgyait több kézműves 
technika ismeretében. 

        
II.  A VIZUÁLIS ÉS MÁS 

MŰVÉSZETI ÁGAK 
KÖRÉBEN 
MEGVALÓSULÓ, 
KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Vizuális művészetek       
        
1.1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A kétdimenziós (grafikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének 
megismerése, a megismert 
vizuális elemek, elemrelációk, 
anyagok és eszközök 
használatának gyakorlása 

    

        
1.1.1.2. a montázs  a montázskészítés tanulása, 

gyakorlása 
 Tudja, mi a montázs. 

Négy-öt képrészletet 
össze tud illeszteni jó 
egésszé. 

 Tudja, mi a montázs. 
Érdekes, kifejező 
montázst tud készíteni. 

        
1.2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv-  
és eszközrendszer 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének 
megismerése, a megismert 
vizuális elemek, elemrelációk, 
anyagok és eszközök 
használatának gyakorlása 

    

        
1.2.2.1. papírmakett  papírmakett készítése  Három-négy elemből álló 

térforma makettjét 
algoritmus alapján el 
tudja készíteni. 

 Öt-tíz elemből álló 
térforma papírmakettjét 
el tudja készíteni. 
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1.2.2.2. szabásminta  információ tanulása a 

szabásminta készítéséről 
szövegolvasás, fotók, ábrák 
elemzése révén; egyszerű 
szabásminták megrajzolása, 
vágása, ragasztása 

 Egyszerű szabásmintát 
el tud készíteni minta 
alapján. 

 Többféle egyszerűbb és 
bonyolultabb 
szabásmintát önállóan el 
tud készíteni. 

        
1.3.1. Tárgy- és környezetkultúra   Tárgy- és környezetkultúra 

tanulása  
    

        
1.3.1.1. Személyes 

környezetalakítás, a lakótér 
berendezése 

 Információk tanulása a lakótér 
berendezéséről 

    

        
1.3.1.1.1. a lakószoba funkciói  a lakószoba funkcióinak 

felidézése, pontosítása 
szakszövegek, képek, ábrák 
feldolgozása révén 

 Elképzelt jövőbeli 
lakásának egyes tereiről 
egyszerű rajzos leírást 
tud készíteni. 

 Képek és alaprajzok 
segítségével rajzos 
elemzést tud készíteni 
különböző funkciójú 
lakóterekről. 

        
1.3.1.1.2. a lakásfunkció, a 

berendezéshez szükséges 
eszközigény, bútor- és 
helyigény összefüggései 

 a funkció, az eszközigény, a 
bútorigény és a helyigény 
összefüggéseinek tisztázása egy 
lakás berendezésének 
megtervezése előtt 

 Egyszerű 
lakásberendezési tervet 
tud készíteni megadott 
szempontok alapján. 

 Lakásberendezési tervet 
tud készíteni. 

        
1.3.1.1.3. 
 

bútorok szabványméretei, 
beszerzési lehetőségei, 
árviszonyai 

 tájékozódás a bútorok 
szabványméreteiről, beszerzési 
lehetőségeiről, árviszonyairól 

 Három-négy alapbútor 
(szekrény, ágy, asztal, 
szék) méretéről, áráról, 
beszerzési helyeiről 
tájékoztatót tud készíteni 
bútorkatalógusok 
felhasználásával. 

 Egy vagy több lakótér 
bútorzatának 
összeállításához képes 
bútorkatalógusból 
berendezéseket 
válogatni, azoknak 
méreteit, beszerzési árát 
és beszerzési helyét 
szóban és írásban 
közölni. 

        
1.3.1.1.4. berendezés-variációk  berendezési variációk készítése 

szobaalaprajzra 
 El tudja készíteni 

elképzelt lakószobája 
alaprajzára a 
berendezések vázlatos 
tervét. 

 Érdekes 
szobaberendezés-
variációkat tud készíteni 
alaprajzra. 

        
1.3.1.1.5. lakószoba egyméretű 

axonometrikus rajza 
 a lakószoba egyméretű 

axonometrikus rajzának 
elkészítése 

 Algoritmus segítségével 
el tudja készíteni egy 
egyszerű lakószoba 
egyméretű 
axonometrikus rajzát. 

 El tudja készíteni egy 
lakószoba egyméretű 
axonometrikus rajzát. 

        
1.3.1.1.6. lakószoba makettje  lakószoba makettjének 

elkészítése 
 Egyszerű makettet tud 

készíteni elképzelt 
jövőbeli szobájáról 
algoritmus alapján. 

 El tudja készíteni egy 
lakószoba berendezett 
makettjét. 

        
1.4.1. Bútortervezés  Információk tanulása a 

bútortervezés gyakorlatáról 
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1.4.1.1. bútorigények  információk olvasása, gyűjtése a 

bútorigény-felmérés 
gyakorlatáról 

 Fel tudja sorolni, hogy a 
lakás két-három 
különböző funkciójú 
terébe milyen alapvető 
bútorok szükségesek. 

 Egy lakás 
bútorigényének fiktív és 
reális felmérését el tudja 
készíteni. 

        
1.4.1.2. bútor, anyag, funkció, forma 

összefüggései 
 a bútor, anyag, funkció, forma 

összefüggéseinek tisztázása 
 Megadott szempontok 

alapján elemezni tud 
néhány alapvető 
bútordarabot. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
bútorok anyag-funkció-
forma szerinti 
összefüggéseiről. Ezen 
összefüggések alapján 
elemezni tudja a 
lakószoba vagy a 
tanterem bútorait. 

        
1.4.1.3. napjaink bútorstílusa  információk tanulása napjain 

bútorstílusáról 
 Két-három lapkivágattal 

illusztrálni tudja 
napjaink bútorstílusát. 

 Szabatos leírást tud adni 
felhasznált irodalom 
alapján napjaink 
bútorstílusáról. A stílust 
kifejező rajzokkal, 
lapkivágatokkal képes 
illusztrálni. 

        
1.4.1.4. a bútortervezés  elképzelt bútorok vázlatrajzának 

elkészítése 
 Egy-két egyszerűbb 

bútordarabról vázlatos 
rajzot tud készíteni. 

 Vázlatos rajzot tud 
készíteni elképzelt 
bútorokról. 

        
1.4.1.5. tervezett bútor műszaki 

rajza 
 műszaki rajz készítése a lerajzolt 

bútorokról 
 Algoritmus segítségével 

el tudja készíteni egy 
egyszerű bútordarab 
műszaki rajzát. 

 Vázlatrajz alapján 
műszaki rajzot tud 
készíteni elképzelt 
bútorról. 

        
1.4.2. Vizuális kommunikáció        
        
1.4.2.1. Sokszorosított és egyedi 

vizuális üzenetek; 
személyesség a mindennapi 
vizuális kommunikációban 

 A sokszorosított és egyedi 
vizuális üzenetek elemzése, 
tudatosítása a környezetünkben 

    

        
1.4.2.1.1.. egyedi levelezőlap  egyedi levelezőlap tervezése és 

készítése monotípia technikával 
 Egyszerű monotípiát tud 

készíteni, amelyből 
kollázzsal üdvözlőlapot 
lehet összeállítani. 

 Érdekes, kifejező és 
alkalomhoz illő egyedi 
levelezőlapot tud 
készíteni monotípiával. 

        
1.4.2.1.2. sokszorosított hirdetés 

és/vagy meghívó 
 sokszorosított hirdetés vagy 

meghívó készítése iskolai 
rendezvényre szivacsnyomás 
vagy szitanyomás technikájával 

 Hirdetés- és meghívó-
tervet tud írni, rajzolni 
aktuális eseményhez. 

 Informatív, esztétikus 
kinézetű hirdetést és 
meghívót tud készíteni 
aktuális eseményhez 
szivacsnyomással. 

        
2. Virágrendezés       
        
2.1. Ismeretek a 

virágrendezésről 
 Ismeretek tanulása a 

virágrendezésről 
    

        
2.1.1. A virágrendezés története  A virágrendezés történetének 

áttekintése és újabb ismeretek 
szerzése 

    

        
2.1.1.1. az európai és japán 

virágrendezés kapcsolata 
 ismerkedés az európai és a japán 

virágrendezés fő 
jellemvonásaival; 
az ismeretek alapján vázlatos 
rajzok készítése, a fő 
jellemvonásokkal 

 Képről meg tudja 
különböztetni az 
európai virágkötészeti 
készítményt és a japán 
ikebanát. 

 El tudja mondani az 
európai és a japán 
virágrendezés fő vonásait. 
Vázlatos rajzot tud 
készíteni a főbb ikebana 
irányzatok bemutatására.  
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2.1.1.2. az ikebana, a japán 
virágrendezés főbb 
irányzatai 

 az ikebana, a japán virágrendezés 
főbb irányzatainak megismerése; 
a kiválasztott irányzat 
jellemzőivel egy összeállítás 
készítése 

 Fel tud sorolni 2-3 
ikebana irányzatot. 

 Összeállítást tud készíteni 
valamely irányzat jellemző 
vonásaival. 

        
2.1.2. Modern virágrendezési 

stílusok 
 A modern virágrendezési stílusok 

megismerése 
    

        
2.1.2.1. vegetatív stílus  vegetatív stílusú tál készítése őszi 

virágokból és ágakból 
 El tudja mondani a 

vegetatív, paralel és 
vonalas stílus 
jellemzőit. 

 Önállóan tud vegetatív 
stílusú tálat készíteni őszi 
virágokból és ágakból. 

        
2.1.2.2. paralel (párhuzamos) stílus   paralel stílusú tál készítésének 

gyakorlása krizantémból 
 Segítséggel el tud 

készíteni egy paralel 
stílusú tálat. 

 Önállóan el tud készíteni 
egy paralel stílusú tálat. 

        
2.1.2.3. vonalas (grafikus) stílus  vonalas stílusú vázakompozíció 

készítésének gyakorlása 
 Segítséggel el tud 

készíteni egy vonalas 
stílusú 
vázakompozíciót. 

 El tud készíteni önállóan 
egy vonalas stílusú 
vázakompozíciót. 

        
2.2. Friss virágok kötészete  Friss virágok kötészetének 

gyakorlása 
    

        
2.2.1. Vágott virágok tantósítása  Ismeretek tanulása a vágott 

virágok tartósításáról 
    

        
2.2.1.1. tartósító oldatok készítése  különböző féle tartósító oldatok 

készítése; 
a tanultak alapján elkészített 
oldatok kipróbálása az arra 
alkalmas virágokon 

 Legalább egyféle 
tartósító oldatot tud 
készíteni. 

 Legalább kétféle tartósító 
oldatot készíteni. Ismeri 
ezek alkalmazását. 

        
2.2.2. Az ikebana néhány 

irányzata 
 Az ikebana különböző 

irányzatainak tanulmányozása 
    

        
2.2.2.1. ikebana üvegházi 

virágokból 
 üvegházi virágokból ikebana 

készítésének gyakorlása a stílusra 
jellemző vonalvezetéssel 

 Részt vesz az 
ikebanakészítés 
gyakorlásában. 

 Segítséggel ikebanát tud 
készíteni a stílusra 
jellemző vonalvezetéssel. 

        
2.2.3. Tavaszi virágkompozíciók  Tavaszi kompozíció készítése, 

virágos ágak, tulipán, nárcisz, 
babarózsa felhasználásával 

 Segítséggel el tud 
készíteni tavaszi 
kompozíciót valamely 
stílusban. 

 El tud készíteni tavaszi 
kompozíciót ugyanazokból 
a virágokból különböző 
stílusokban. 

        
2.2.4. Húsvéti kompozíciók  Húsvéti tálkompozíció készítése; 

terrakotta tálba tavaszi virágok, 
barka elrendezése 

 Segítséggel el tud 
készíteni húsvéti tál 
kompozíciót. 

 Tud készíteni húsvéti tál 
kompozíciót. 
Vázlatos rajzokat tud 
készíteni, melyeken 
különböző tálakhoz illeszt 
kompozíciót. 

        
2.3. Kegyeleti díszek  Kegyeleti díszek készítése     

        
2.3.1. Sírcsokor  Sírcsokor készítésének 

gyakorlása tűzőhabba 
örökzöldekből és krizantémból 

 Segítséggel sírcsokrot 
tud készíteni  
tűzőhabba 
örökzöldekből és 
krizantémból. 

 Tűzőhabba tud készíteni 
sírcsokrot örökzöldekből 
és krizantémból. 

        
2.3.2. Sírdíszek fenyőből, 

tobozból, szárazvirágból 
 Sírcsokor készítése fenyőből, 

tobozból, szárazvirág díszítéssel 
 Segítséggel sírcsokrot 

tud készíteni fenyőből, 
tobozból és 
szárazvirágból is. 

 Tud sírcsokrot készíteni 
fenyőből, tobozból és 
szárazvirágból is. 

        
2.4. Adventi és karácsonyi 

díszitések 
 Adventi és karácsonyi díszítések 

készítése 
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2.4.1. Adventi díszítés  Adventi díszítés gyakorlása     
        

2.4.1.1. asztali adventi koszorú  
vesszőalapra 

 adventi koszorú készítése 
vesszőalapra (a díszítés hagyja 
érvényesülni a vessző szépségét 
is, csak a gyertyák körül 
helyezzék el!); 
méhviaszból  gyertya csavarása, 
melyet felhasználnak a 
koszorúnál; 
egyszerű formájú mézeskalácsok 
(csillag, szív, stb.) díszítéshez 
való felhasználása 

 Segítséggel  asztali 
adventi koszorút  tud 
készíteni. 
Egyszerű vonalú 
méhviasz gyertyát tud 
csavarni. 

 Asztali adventi koszorút 
tud készíteni. Különböző 
formájú, méretű 
méhviasz gyertyákat tud 
csavarni. Többféle 
díszítést tud készíteni, 
úgy, hogy a gyertyák 
alakját és mézeskalácsok 
formáját egymáshoz 
igazítja. 

        
2.4.2.  Karácsonyi díszítések  Karácsonyi díszítés készítése     
        
2.4.2.1. karácsonyi terítés és 

asztaldíszítés 
 megtanulják a helyes 

asztalterítést. 
asztaldísz készítése olymódon, 
hogy a disz ne zavarja az étkezést 
és a társalgást. 

 Meg tud teríteni egy 
kétszemélyes asztalt és 
azt díszíteni tudja 
virággal. 

 Meg tud teríteni egy 
hatszemélyes asztalt és 
azt díszíteni tudja 
virággal. 

        
2.4.3.  Újévi díszítések hajtatott 

ágakból 
 Újévi díszként hajtatott ágakból 

kompozíció összeállítása 
 Segítséggel el tudja 

készíteni az újévi 
kompozíciót. 

 Önállóan el tudja 
készíteni az újévi 
kompozíciót. 

        
2.5.  Szárazvirágok kötészete  Szárazvirágok kötészetének 

gyakorlása 
    

        
2.5.1. Szárítási technikák  A különlegesebb szárítási 

technikák (pl. homokban, bórax-
timsó-homok keverékében, 
glicerinben) megismerése; 
az egyes szárítási módok 
kipróbálása; 
beszámolás a tapasztalatokról 

 Fel tudja sorolni a 
különböző szárítási 
módokat. 

 Alkalmazni tudja a 
különlegesebb szárítási 
módokat. 

        
2.5.2 Díszkoszorú 

szárazvirágokból 
 Tűzőhab alapra apró fejű 

virágokból és termésekből (pl. 
len) koszorú készítése; 
a szalmavirágfejek és más 
rövidszárú virágok drótozásának 
gyakorlása 

 Segítséggel tűzőhab 
alapon aprófejű 
virágokból és 
termésekből koszorút tud 
készíteni. 

 Tűzőhab alapra aprófejű 
virágokból koszorút tud 
készíteni. 
A virágfejeket és 
rövidszárú virágokat 
önállóan meg tudja 
drótozni. 

        
2.5.3 Szárazvirág-képek  Falécből szögletes keret készítése 

lenvászon háttérrel; 
aszimmetrikus falikép készítése 
szárazvirágokból 

 Segítséggel 
aszimmetrikus fali képet 
tud készíteni. 

 Aszimmetrikus faliképet 
tud készíteni. 

        
2. Színjátszás       
        
2.1.1. A díszlet, a kellék és a 

jelmez 
 A díszlet- és kellékkészítés, 

valamint a jelmeztervezés 
gyakorlása;  
kellék- és jelmezválasztás az 
önkifejezés jegyében 

 Részt vesz  a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. 

 Részt vesz  a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. Egy-egy 
szerephez kifejező 
kelléket és jelmezt képes 
választani. 
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III. MŰSZAKI, 

AGROTECHNIKAI ÉS A 
CSALÁDI 
KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
VILÁGÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ, A 
TERVEZÉSELMÉLET 
IGÉNYEIT IS 
FIGYELEMBE VEVŐ 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
2. Technika       
        
2.1.. Modellezés   A modellezés tanulása     
        
2.1.1. Tervezés  A tervezés alapjainak 

megismerése 
    

        
2.1.1.1. műszaki ábrázolás  a műszaki ábrázolás tanulása     
        
2.1.1.1.1. építészeti műszaki rajz 

(elemei, nézetei, fajtái) 
 házak építészeti műszaki 

rajzainak értelmezése, elemzése; 
egyszerű építészeti rajz készítése 
szerkesztéssel 

 Ismeri az építészeti 
műszaki rajz rajzolvasási 
feladatait. 
Egyszerű műszaki rajzot 
tud készíteni. 

 Önállóan tud építészeti 
műszaki rajzot olvasni és 
készíteni. 

        
2.1.1.1.2. bionikai modellek rajza 

(kétlábú és négylábú 
emlősök 
mozgásmechanizmusa) 

 a kétlábú és négylábú emlősök 
mozgásmechanizmusának 
értelmezése, elemzése anatómiai 
ábrák alapján; 
rajzok készítése a 
mozgásmechanizmusokról 

 Egyszerű (kétlábú) 
bionikai modellek 
mozgásmechanizmusát le 
tudja rajzolni. 

 Önállóan tudja értelmezni 
a feladatokat és műszaki 
rajzot tud készíteni a 
bionikai modellekről. 

        
2.1.1.2. marketing és tervezés  a marketing és  a tervezés 

megismerése 
    

        
2.1.1.2.1. a termék értékesítési terve  marketing és a tervezés 

kapcsolatának megismerése, 
szövegelemzéssel; 
megadott algoritmus alapján 
értékesítési terv készítése 

 Algoritmus segítségével 
értékesítési tervet tud 
készíteni. 

 El tudja készíteni 
megtervezett gép, 
szerkezet értékesítési 
tervét. 
Teljes folyamatábrát képes 
készíteni (a gyártástól a 
vevőig). 

        
2.2. Kivitelezési technikák  A kivitelezési technikák 

megismerése 
    

        
2.2.2.2.1. bionikai modellek készítése  bionikai modellek rajza alapján a 

modellek elkészítése 
 Egyszerű (kétlábú) 

bionikai modellt tud 
készíteni. 

 Bonyolultabb bionikai 
modelleket tud készíteni. 

        
IV.  A MINDENNAPI 

KÖRNYEZETBEN 
ALKALMAZHATÓ, 
EMBERI 
SZÜKSÉGLETET ÉS 
IGÉNYT KIELÉGÍTŐ, 
EREDETI HASZNÁLATI 
TÁRGYAK ÉS 
ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, 
KÉSZÍTÉSE ÉS 
ÉRTÉKELÉSE 
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A Tárgyformálás és környezetkultúra IV. jelzetű tematikus tananyaga csak tanulási programot tartalmaz, a 
teljesítménykövetelményeket – mivel projektmunkával történik a tematikus tananyag feldolgozása –, 
altémánként és résztémánként nem adunk meg. Ez esetben tehát a kerettantervet alkalmazók ne keressék a 
minimális és az optimális teljesítményre utaló részletező leírásokat, javaslatainkat. Orientálásképpen azonban 
elmondjuk, a tanulók teljesítményét egyenként indokolt számbavenni. Minimális teljesítménynek minden egyes 
konkrét, a IV.2. pont alatt jelzett projektre vonatkozóan az számít, ha az egyes tanuló a IV.2. pont alatt lévő 
feladatsorban és az egyes projektek kivitelezésében is érdeklődést, a részproblémák megoldásában 
találékonyságot mutat, de a projekt kivitelezése, a „kész mű” csak „körvonalaiban” felel meg az eszköz 
készítése során megfogalmazott gyakorlati problémának és a probléma kivitelezése sem tökéletes a 
problémában megfogalmazott funkcióhoz viszonyítva. Optimális a tanuló teljesítménye egy-egy projekt 
esetében, ha a probléma-felismeréstől a kész konstruktumig a tanuló közreműködését eredetiség, találékonyság 
és kitartás jellemzi. Az elkészült eszköz értékelésében pedig reflektív módon szerepel. 
 

1. Eredeti használati tárgyak 
készítése 

 A mikrokörnyezetet és az emberi 
szükségleteket kielégítő eredeti 
használati tárgyak tervezésének 
probléma- és tudásháttere 

    

 
1.1. A problémák felismerése és 

megnevezése 
 A felmerülő emberi 

szükségleteknek mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a felismerése, 
megnevezése, explicitté tétele 
szóban, írásban, rajzban 
egyénileg és/vagy csoportmunkát 
feltételező projektek keretében 

    

        
1.1.1. A problémák 

megfogalmazása és 
specifikálása 

 Eredeti speciális igényeket 
tartalmazó problémák 
megfogalmazása (pl. a 
fogyatékos emberek igényei) 

    

        
1.1.1.1.. Problémamegoldás 

korlátozott eszközökkel 
 Olyan problémát kell megoldani, 

amelyhez a felhasználható 
anyagok vagy eszközök 
korlátozottak (pl. áramellátás 
nélküli afrikai tanya) 

    

        
1.1.1.2..    
 

Problémamegoldás eltérő 
kulturális háttérrel  

A megoldandó eredeti probléma a 
miénktől eltérő kulturális háttér 
keretében oldható meg. 

 
 

 
 

        
1.1.1.3. Problémamegoldás 

mintakövetés nélkül 
 Szokatlan egyedi szükséglet, 

amelynek technikai megoldásait 
az adott életkorú tanulók még 
nem ismerhetik, még nem 
tanulhatták meg 

    

        
1.11.4.. Problémamegoldás 

különleges élethelyzetekben 
 Különleges élethelyzetek 

megoldásai (pl. 
katasztrófahelyzet, viktimológiai 
jellegű élethelyzet) 

    

        
1.2. Eszközök megtervezése  A felmerülő emberi 

szükségleteknek mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a megoldására 
konstruálandó eszközök 
megtervezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében 
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1.3. Az eszközök 

megtervezéséhez szükséges 
tudásháttér összegyűjtése 

 Az eredeti tárgyak és eszközök 
tervezéséhez szükséges 
(diszciplináris) háttértudás – 
dokumentumokban testet öltő – 
tudáselemeinek összegyűjtése, 
figyelemmel a megtervezendő, 
eredetiségre törekvő műre: 
eszközre vagy egyéb 
konstruktumra egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
1.4. Tárgyak és eszközök 

kivitelezése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

kivitelezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
1.5. Tárgyak és eszközök 

értékelése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

értékelése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
2. Konkrét projektek és 

megnevezésük 
 Tervezhető, konkrét projektek, 

illetve a gyakorlati probléma 
megoldására készítendő eredeti 
konstruktumok 

    

        
2.1. Kulcskódolás vakoknak  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Vak emberek 
közösségi házukhoz kapu-, 
bejárati ajtó- és szobakulcsokat 
kapnak, melyek tapintással nem 
megkülönböztethetők. Hogyan 
lehetne megoldani a kulcsok 
kódolását, hogy egyből 
megtalálják a helyes kulcsot? 

    

        
2.2. Kirakodóvásár  A feladata és problémahelyzet 

kontextusa: Pénzszerzés adott 
pénzügyi kerettel konkrét, 
közösen megbeszélt jótékonysági 
cél érdekében tárgykészítéssel és 
–eladással. A kirakodóvásárt a 
vásárlók közötti célzott 
piackutatás előzze meg. Cél a 
minél nagyobb haszon elérése 

    

        
2.3. Oktatójáték gyerekeknek  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Olyan 
játék/taneszköz készítése, mellyel 
a kisiskolások könnyen, önállóan 
vagy csoportokban 
élményszerűen sajátíthatnak el 
valamilyen ismeretet vagy 
készséget pl. olvasás-betűk, 
számolás, közlekedési szabályok 

    

 
2.4. Brosúra a turistáknak  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A helybe érkező 
turistáknak a helyi 
nevezetességeket bemutató, 
érdeklődést felkeltő, útmutató, 
eligazító brosúra készítése. 
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2.5. Gyors autómodell   A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az autók néha sokat 
fogyasztanak a légellenállásuk és 
a gördülési ellenállásuk miatt. 
Hogyan lehetne ezt csökkenteni? 
Verseny arról, hogy ki tudja adott 
anyagokból az adott lejtőn lökés 
nélkül a legmesszebbre guruló 
autómodellt elkészíteni 

    

        
2.6. Vitorlázórepülő-modell  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A vitorlázó 
repülőknek fontos, hogy sokáig a 
levegőben maradjanak. Hogyan 
oldható ez meg? Verseny arról, 
hogy ki tudja adott anyagokból az 
adott magasságból elengedve 
legtovább levegőben maradó 
repülőmodellt elkészíteni 

    

        
2.7. Magas, földrengésbiztos 

torony 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Sokan elpusztulnak 
földrengésekben. Az épületek 
szilárdsága nemcsak az anyagtól, 
hanem a szerkezettől is függ. 
Hogyan lehet magas tornyokat – 
például az Eiffel-tornyot – 
viszonylag kevés anyagból 
felépíteni úgy, hogy szilárdak 
maradnak? Verseny arról, hogy ki 
tud állva maradó legmagasabb 
tornyot felépíteni adott számú 
hurkapálcából szimulált 
"földrengés" fennforgása esetén 

    

        
2.8. Híd a helyi patak felett  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: egy turistaösvényen 
át kell gázolni a vízen, s ez esős 
időszakban kellemetlen lehet, 
mert elázik a cipőnk. Tervezzünk 
és készítsünk valódi hidat 
farönkökből és kötélből 

    

        
2.9. Kút a sivatagban  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Egy afrikai törzs 
nagyon mélyről kell hogy a vizet 
kiemelje a kútból. Áramellátás 
nincs. A szél viszont erős és 
állandó, talán felhasználásával 
segíthetnénk rajtuk. Tervezz és 
készíts olyan szélenergiát 
felhasználó kutat, mely kiemeli a 
kútból a vizet 
 

    

        
2.10. Munkaállomás hátfájás 

megelőzésére 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Hagyományos széken 
és asztalnál sokan görnyednek a 
számítógép előtt egész nap, s ez 
hátfájáshoz vezethet. Hogyan 
lehetne olyan számítógépes 
munkaállomást készíteni, mely 
rákényszeríti használóját az 
egyenes tartásra?) 

    



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2471 

 
 
2.11. Térképtartó sífutóknak és 

hegymászóknak 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Sífutás/hegymászás 
közben gyakran kellene megnézni 
a térképet, azonban sokszor a 
sífutó/hegymászó egyik keze sem 
szabad. Hogyan lehetne olyan 
eszközt készíteni, mely lehetővé 
teszi a kéz használata nélkül is 
megnézni a térképet, ráadásul 
úgy, hogy az esőben ne is ázzon 
el? 

    

        
2.12. Fagyasztott készétel  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A helyi önkiszolgáló 
boltban gyakran nem tudják 
idővel eladni a fagyasztott 
készételeket, s a szavatossági idő 
lejártával azt ki kell dobni, ami 
veszteséget okoz. Fel kell tárni, 
milyen fagyasztott élelmiszert 
vennének meg a vevők szívesen, 
és készítsd el a legígéretesebbnek 
tartottat hőtartót esztétikus 
csomagolással együtt 

    

        
2.13. Divatos ruha adott 

alkalomra 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Olyan divatos 
alkalmi ruha készítése 
iskolabálra, amely kifejezi az 
iskolabálon résztvevő diák 
egyéniségét, ugyanakkor nem is 
fázik meg, de nincs is melege 
benne a ruha viselőjének 

    

        
2.14. Étel az osztálybulin  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Gyakran gondot 
okoz, hogy az osztálybulin 
felkínált ételféleségekhez tányér, 
villa kellene, de ez a szűkös hely 
miatt nehézkes lehet. 
Közvéleménykutatást kell 
végezni, s meg kell tervezni, s el 
kell készíteni olyan "egy falat" 
ételeket, melyek ízletesek, 
újszerűek és egészségesek is, és 
amelyekhez nem kell evőeszköz 
sem 
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2.15. Pénztárca szelektív 

érmekiválasztásra 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A boltban gyakran 
gondot okoz és feltartja a sort, ha 
valaki apróval fizet, és a 
pénztárcájában ömlesztett érmék 
között keresgéli a megfelelőket. 
Feladat: olyan pénztárca 
tervezése és készítése, amely, 
mely szelektíven tárolja a 
különböző érméket, és a lehető 
legkönnyebben engedi, hogy 
mindegyikből annyit vegyünk 
kezünkbe, amennyit csak 
akarunk, és egyszerűen engedi az 
érmék visszahelyezését is 

    

 
2.16. Esőerdő az iskolában  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az esőerdők a Föld 
fontos ökológiai és oxigén-
utánpótlási bázisai. Egy kiállítás, 
mely látvány- és 
hangeffektusokkal érzékeltetné, 
szimulálná az ott őshonos 
természet világát, és segítene 
abban, hogy az emberek 
rájöjjenek, mennyit veszítene az 
emberiség az esőerdők 
kipusztulásával. Feladat: egy 
valószerű mű-esőerdő készítése 
közösen egy teremben mű-
állatokkal 

    

        
2.17. Macska-elűző  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A szomszéd macskái 
gyakran bemásznak a kertbe, és 
odapiszkítanak. Mivel lehetne 
őket elriasztani attól, hogy ezt 
megtegyék anélkül, hogy kárt 
tennénk bennük? Feladat: olyan 
automatikus szerkezet készítése, 
amely erre képes lehet 

    

        
2.18. Vízifűrész  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Egy erdőben nagy 
vízhozamú patak csobog. Az 
erdésznek nincsen áramforrása, 
és az erdőben védett fajok 
vannak, így a zajos 
benzinmotoros fűrészt nem lehet 
használni. A kézifűrésszel 
egyedül nem boldogul. A víz 
energiájának felhasználásával 
kellene olyan fűrészgépet 
készíteni, mely a baltával 
kivágott fát tüzelőnek felaprítja. 
Feladat: vízi fűrész-modell 
tervezése és elkészítése 
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Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 

 

I. Tárgyi néprajz 

a) Önállóan tudja tervezni, készíteni és díszíteni tárgyait több kézműves technika ismeretében. 
 

II. Vizuális művészetek 

a) Tudja, mi a montázs. Érdekes, kifejező montázst tud készíteni. 
b) Öt-tíz elemből álló tárforma papírmakettjét el tudja készíteni. 
c) Többféle egyszerűbb és bonyolultabb szabásmintát önállóan el tud készíteni. 
d) Lakásberendezési tervet tud készíteni. 
e) El tudja készíteni egy lakószoba egyméretű axonometrikus rajzát. 
f) Vázlatos rajzot tud készíteni elképzelt bútorokról. 
g) Vázlatrajz alapján műszaki rajzot tud készíteni elképzelt bútorról. 
h) Érdekes, kifejező és alkalomhoz illő egyedi levelezőlapot tud készíteni monotípiával. 
i) Informatív, esztétikus kinézetű hirdetést és meghívót tud készíteni aktuális eseményhez 

szivacsnyomással. 
j) Önállóan tud vegetatív stílusú tálat készíteni őszi virágokból és ágakból. 
k) Önállóan el tud készíteni egy paralel stílusú tálat. 
l) El tud készíteni önállóan egy vonalas stílusú vázakompozíciót. 
m) Legalább kétféle tartósító oldatot tud készíteni. Ismeri ezek alkalmazását. 
n) Segítséggel ikebanát tud készíteni a stílusra jellemző vonalvezetéssel. 
o) Aszimmetrikus faliképet tud készíteni. 

 

III. Műszaki tárgyformálás 

a) Önállóan tud építészeti műszaki rajzot olvasni és készíteni. 
b) El tudja készíteni megtervezett gép, szerkezet értékesítési tervét. Teljes folyamatábrát képes készíteni (a 

gyártástól a vevőig). 
c) Bonyolultabb bionikai modelleket tud készíteni. 

 
A Tárgyformálás és környezetkultúra IV. jelzetű tematikus tananyaga csak tanulási programot tartalmaz, a 
teljesítménykövetelményeket – mivel projektmunkával történik a tematikus tananyag feldolgozása -, 
altémánként és résztémánként nem adunk meg. Ez esetben tehát a kerettantervet alkalmazók ne keressék a 
minimális és az optimális teljesítményre utaló részletező leírásokat, javaslatainkat. Orientálásképpen 
azonban elmondjuk, a tanulók teljesítményét egyenként indokolt számbavenni. Minimális teljesítménynek 
minden egyes konkrét, a IV.2. pont alatt jelzett projektre vonatkozóan az számít, ha az egyes tanuló a IV.2. 
pont alatt lévő feladatsorban és az egyes projektek kivitelezésében is érdeklődést, a részproblémák 
megoldásában találékonyságot mutat, de a projekt kivitelezése, a „kész mű” csak „körvonalaiban” felel meg 
az eszköz készítése során megfogalmazott gyakorlati problémának és a probléma kivitelezése sem tökéletes 
a problémában megfogalmazott funkcióhoz viszonyítva. Optimális a tanuló teljesítménye egy-egy projekt 
esetében, ha a probléma-felismeréstől a kész konstruktumig a tanuló közreműködését eredetiség, 
találékonyság és kitartás jellemzi. Az elkészült eszköz értékelésében pedig reflektív módon szerepel. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

10. évfolyam 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A MAGYAR TÁRGYI 

NÉPRAJZ 
HAGYOMÁNYRENDSZE-
RÉBEN ÉRVÉNYESÜLŐ 
REPRODUKTÍV ÉS 
RÉSZBEN KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Tárgyi néprajz       
        
1.1. Anyagmegmunkálási 

technikák 
 A megismert agyag, fa, bőr, 

szalma, gyékény, vessző, nemez, 
textil, tojás stb. megmunkálási, 
illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok 
felhasználása a szokások 
reprodukcióiban 

 Elsajátít egy kézműves 
technikát. 

 Több kézműves technika 
ismeretében önállóan 
tudja tervezni, készíteni 
és díszíteni tárgyait. 

        
II.  A VIZUÁLIS ÉS MÁS 

MŰVÉSZETI ÁGAK 
KÖRÉBEN 
MEGVALÓSULÓ, 
KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Vizuális művészetek       
        

1.1.1. A háromdimenziós 
(plasztikai) közlések nyelv- 
és eszközrendszere 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének 
megismerése, a megismert 
vizuális elemek, elemrelációk, 
anyagok és eszközök 
használatának gyakorlása 

    

        
1.1.1.1. önarckép (fejszobor)  önarckép mintázása agyagból, 

"emlékezetből", a kifejezés 
érvényesítésével 

 Megközelítően arányos 
fejszobrot tud készíteni 
agyagból. 

 Karakteres, arányos és 
kifejező fejszobrot tud 
mintázni agyagból. 

        
1.1.1.2. portré más(ok)ról 

(fejszobor) 
 portré mintázása kiválasztott 

személyről kb. fél-
életnagyságban, a tömegek és a 
formák összegző felrakásával 

 Megközelítően arányos 
fejszobrot tud készíteni 
agyagból. 

 Karakteres, arányos és 
kifejező fejszobrot tud 
mintázni agyagból. 

        
1.1.1.3. papírmaszk  érzelmeket kifejező 

papírmaszkok készítése 
 Érdekes papírmaszkot tud 

készíteni algoritmus 
alapján papírpépből. 

 Különböző érzelmeket 
kifejező, érdekes 
papírmaszkot tud 
készíteni papírpépből. 
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1.1.1.4. szürrealisztikus 

felületkollázs és 
gipszpozitív 

 agyagba nyomott tárgyakból, 
eszközökből arcot ábrázoló 
szürrealisztikus felületkollázs 
készítése, majd ennek alapján 
gipszpozitív öntése 

 Arcot ábrázoló  
szürrealisztikus 
felületkollázst tud 
készíteni agyagba 
nyomott tárgyakból, 
eszközökből. 

 Érdekes, kifejező arcot 
ábrázoló 
szürrealisztikus 
felületkollázst tud 
készíteni agyagba 
nyomott tárgyakból, 
eszközökből. El  tudja 
készíteni  ennek 
gipszpozitívját is 
öntéssel. 

        
1.2. Tárgy- és környezetkultúra   Tárgy- és környezetkultúra 

tanulása  
    

        
1.2.1. A közvetlen lakóterület  A közvetlen lakóterület (utca, tér 

negyed) jelen állapotának 
tanulmányozása, felmérése és 
gondozása révén a 
környezetkultúra tanulságainak 
összefoglalása 

    

        
1.2.1.1. utcarendezési, -karbantartási 

javaslatterv 
 utcarendezési, -karbantartási 

javaslatterv készítése 
 Négy-öt mondatban le 

tudja írni, milyen 
karbantartási, rendezési 
munkálatokra lenne 
szükség a 
lakókörnyezetében 
található egyik utca 
rendbetételéhez. 

 El tudja készíteni utcája 
rendezési, karbantartási 
tervét. 

        
1.2.1.2. 
 

Az öltözködés, a hajviselet 
és a divat összefüggései 

 Az öltözködés, a hajviselet és a 
divat összefüggéseinek 
megismerése, személyes 
gyakorlatának kialakítása 

    

        
1.2.1.3. ruhatervezés  információk tanulása a 

ruhatervezésről; alkalomhoz, 
évszakhoz illő ruhatervek 
rajzolása, festése 

 Alkalomhoz és évszakhoz 
illő öltözékeket ábrázoló 
lapkivágatokat tud 
gyűjteni. 

 Szabatos és illusztrált 
leírást tud adni a 
ruhatervezésről. 
Alkalomhoz és 
évszakhoz illő 
ruhaterveket tud 
rajzolni, öltözékeket 
ábrázoló lapkivágatokat 
gyűjteni. 

        
1.2.1.4. ékszertervezés  információk tanulása az 

ékszertervezésről, -készítésről; 
gyöngy- és bőrékszerek 
tervezése, elkészítése 

 Különféle anyagokból 
készült ékszereket 
ábrázoló lapkivágatokat 
tud gyűjteni. Egyszerű 
gyöngyékszert tud 
készíteni gyöngyfűzéssel. 

 Szabatos és illusztrált 
leírást tud adni az 
ékszerkészítésről. 
Érdekes gyöngy- 
és/vagy bőrékszert tud 
tervezni és azt meg is 
tudja csinálni. 

        
1.3. Vizuális kommunikáció  Vizuális kommunikáció tanulása     
        
1.3.1. A reklám mint 

tömegkommunikációs 
médium 

 Információk tanulása a 
reklámról mint 
tömegkommunikációs 
médiumról 

    

        
1.3.1.1. reklámplakát-, embléma-, 

arculatterv 
 reklámplakát, embléma vagy 

arculat tervezése a közvetlen 
környezet (iskolaújság, 
iskolabolt, iskolai rendezvény 
stb.) számára 

 Meg tudja tervezni egy 
aktuális iskolai esemény 
plakátját. 

 Meg tudja tervezni és ki 
is tudja vitelezni a 
közvetlen környezete 
egy érdekes 
reklámhordozóját. 
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1.3.1.2. az arculat; 

személyes használati tárgy 
arculata 

 információk tanulása az 
arculatról; 
személyes használati tárgy 
(boríték, levélpapír, mappa stb.) 
arculatának megtervezése 

 Vázlatosan meg tudja 
tervezni egy személyes 
használati tárgya arculatát. 

 Tudja, mi az 
arculattervezés és azt is, 
hogy melyek az 
arculattervezés főbb 
területei. El tudja 
készíteni egy személyes 
használati tárgya 
arculattervét. 

        
1.3.1.3. A fénykép mint személyes 

és mint 
tömegkommunikációs 
médium 

 Információk tanulása a 
fényképről mint személyes és 
mint tömegkommunikációs 
médiumról 

    

        
1.3.1.3.1. a fénykép életünkben és 

környezetünkben betöltött 
szerepe 

 a fénykép életünkben és 
környezetünkben betöltött 
szerepének tisztázása 

 Ismeri a fénykép alapvető 
funkcióját. 

 Tudja ismertetni, 
példákkal illusztrálni a 
fénykép személyes és 
tömegkommunikációs 
funkcióit. 

        
1.3.1.3.2. a fotó és a valóság viszonya  a fotó és a valóság viszonyának 

elemzése, térábrázolás elemzése 
fotókon 

 Példák segítségével 
beszélni, írni tud a fotó és 
a valóság 
összefüggéseiről. 

 El tudja mondani, le 
tudja írni a fotó és a 
valóság viszonyát. 

        
1.3.2. Személyes vizuális közlés, 

kifejezés 
 Személyes vizuális közlés és 

kifejezés gyakorlása 
    

        
1.3.2.1. a fotókészítés  fotókészítés megadott vagy 

szabadon választott témáról 
 Algoritmus segítségével 

képes fényképezni 
választott vagy megadott 
témát. 

 Kifejező fotót tud 
készíteni egy szabadon 
választott témáról. 

        
1.3.2.2. a fotósorozat-készítés  fotósorozat készítése megadott 

vagy szabadon választott 
témáról 

 Algoritmus segítségével 
képes 2-3 kockából álló 
sorozatot fényképezni 
választott vagy megadott 
témára. 

 Ötletes és kifejező – 5-6 
kockából álló – 
fotósorozatot tud 
készíteni egy szabadon 
választott témáról. 

        
1.3.2.3. a fotómontázs-készítés  fotómontázs készítése megadott 

vagy szabadon választott 
témához 

 Egyszerű fotómontázst tud 
készíteni megadott 
fotódarabok 
felhasználásával. 

 Kifejező és esztétikus 
fotómontázst tud 
készíteni szabadon 
választott témához. 

        
2. Virágrendezés       

        
2.1. Ismerkedés a 

virágrendezésről 
 Ismeretek tanulása a 

virágrendezésrőL 
    

        
2.1.1. Virágszimbolika  A virágszimbolika 

tanulmányozása 
    

        
2.2. Friss virágok kötészete  Friss virágok kötészetének 

gyakorlása 
    

        
2.2.1. Különböző stílusú csokrok  Különböző stílusú csokrok 

kötésének gyakorlása 
    

        
2.2.1.1. kerek csokor őszi 

virágokból 
 kerek csokor készítése 

őszirózsából és fűszálakból 
 Segítséggel kerek 

csokrot tud készíteni 
őszirózsából és 
fűszálakból. 

 Kerek csokrot tud 
készíteni őszirózsából és 
fűszálakból. 

        
2.2.1.2. félgömb csokor őszi 

virágokból 
 félgömb csokor készítése őszi 

virágokból 
 Segítséggel félgömb 

csokrot tud  készíteni 
őszi virágokból. 

 Félgömb csokrot tud  
készíteni őszi virágokból. 
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2.2.1.3. struktúra csokor  struktúra csokor készítése őszi 

virágokból nagyobb levelekkel, 
indákkal 

 Segítséggel struktúra 
csokrot tud készíteni 
őszi virágokból, 
levelekkel és indákkal. 

 Struktúra csokrot tud 
készíteni virágokból, 
nagyobb levelekkel 
indákkal. 

        
2.2.2. Virágtálba készülő 

kompozíció 
 Rajzos tervek készítése 

különböző formájú tálakba 
készített szimmetrikus és 
aszimmetrikus kompozíciókról; 
a legjobb tervek alapján a 
kompozíció elkészítése 

 Segítséggel el tudja 
készíteni a kompozíciót. 

 Önállóan el tudja készíteni 
a kompozíciót. 

        
2.2.3. Vázába készülő kompozíció  Kompozíció készítése vázába     
        
2.2.3.1. grafikus kompozíció 

egyenes vonalú vázában 
 grafikus vonalú kompozíció 

készítése krizantémból egyenes 
vonalú vázába; 
a váza szájának több részre 
osztása 

 Szűk szájú vázába 
grafikus vonalú 
kompozíciót tud 
készíteni segítséggel. 

 Önállóan tud készíteni 
grafikus vonalú 
kompozíciót krizantémból 
egyenes vonalú vázába. A 
váza száját megfelelően 
több részre tudja osztani. 

        
2.2.3.2. szűk szájú vázába készülő 

kompozíció 
 szűk szájú vázába tetszőleges 

stílusú kompozíció készítése 
 Szűk szájú vázába el tud 

készíteni egy 
kompozíciót kis 
segítséggel. 

 Szűk szájú vázába 
tetszőleges stílusú 
kompozíciót tud  készíteni.

        
2.2.4. Tavaszi kompozíció  Tavaszi kompozíciók készítése     
        
2.2.4.1. florentin kosár  kisebb méretű florentin kosárba 

összeállítás készítése tulipánból 
 Segítséggel kisebb 

florentin kosárba 
összeállítást tud 
készíteni tulipánból. 

 Kisebb méretű florentin 
kosárba összeállítást tud 
készíteni tulipánból. 

        
2.2.4.2. tavaszi csokor  laza kézi csokor készítése 

nárciszból, barkából, zöldekből 
 Segítséggel laza 

kézicsokrot tud készíteni 
nárciszból, barkából, 
zöldekből. 

 Laza kézicsokrot tud 
készíteni nárciszból, 
barkából, zöldekből. 

        
2.2.4.3. ballagási csokor  karon fekvő csokor készítése, 

fehér orgonából és piros 
tulipánból 

 Segítséggel karon fekvő 
csokrot tud készíteni 
fehér orgonából és piros 
tulipánból. 

 Karon fekvő csokrot tud 
készíteni fehér orgonából 
és piros tulipánból. 

        
2.3. Kegyeleti díszitések  Kegyeleti díszítések     
        
2.3.1. Görög koszorú  Görög koszorú készítése     
        
2.3.1.1. mohaalap letűzése  mohaalap letűzése különböző 

örökzöld levelekkel (fenyőágak, 
hamis ciprus, borostyánlevél) 

 Segítséggel mohaalapot 
le tud tűzni 
fenyőhajtással. 

 Mohaalapot le tud tűzni 
örökzöld levelekkel. 

        
2.3.1.2. koszorú fejrészének 

díszítése élővirággal 
 mohakoszorú fejrészének 

készítése krizantémból, vagy más 
élővirágból 

 Tud készíteni fejrészt.  Díszíteni tudja a fejrészt 
élővirággal. 

        
2.3.2. Urnadísz  Szemből kötött urnadísz készítése 

örökzöldekből (hamis ciprus, 
simafenyő, tuja, stb.); 
a zöldalap díszítése gombvirágú 
krizantémmal 

 Egyszerű urnadíszt tud 
készíteni. 

 Urnadíszt tud készíteni 
élővirág és szalag 
felhasználásával. 

        
2.4. Karácsonyi díszitések  Karácsonyi díszítések készítése     
        
2.5. Ajándékcsomagolás  Különböző ajándékcsomagolási 

módok gyakorlása 
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2.5.1. Könyvek, dobozok 

csomagolása 
 Szabályos alakú tárgyak 

csomagolása (nemre, életkorra, 
alkalomra való tekintettel; 
hozzá illő élővirág díszítés 
készítése 

 A dobozt egyszerűen be 
tudja csomagolni. 

 Dobozra az esemény 
jellegét kifejező 
csomagolást tud készíteni. 

        
2.5.2. Üvegek csomagolása  Különböző alakú üvegek 

csomagolása; 
az eseménynek megfelelő ötletes 
csomagolás készítése 

 Az üveget egyszerűen be 
tudja csomagolni. 

 Üvegre az esemény 
jellegét kifejező 
csomagolást tud készíteni. 

        
2.5.3. Szabálytalan alakú tárgyak 

csomagolása 
 Különböző szabálytalan alakú 

tárgyak csomagolása szárazvirág 
díszítéssel 

 Szabálytalan alakú 
tárgyat egyszerűen be 
tud csomagolni és 
segítséggel virággal 
díszíteni. 

 Szabálytalan alakú 
tárgyakat érdekes 
csomagolással tud ellátni. 
Hozzá virágdíszt tud 
készíteni. 

        
2. Színjátszás       
        
2.1. A díszlet, a kellék és a 

jelmez 
 A díszlet- és kellékkészítés, 

valamint a jelmeztervezés 
gyakorlása;  
kellék- és jelmezválasztás az 
önkifejezés jegyében 

 Részt vesz  a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. 

 Részt vesz  a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint a 
jelmeztervezés 
gyakorlásában. Egy-egy 
szerephez kifejező kelléket 
és jelmezt képes 
választani. 

        
III. MŰSZAKI, 

AGROTECHNIKAI ÉS A 
CSALÁDI 
KÖRNYEZETALAKÍ-
TÁS VILÁGÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ, A 
TERVEZÉSELMÉLET 
IGÉNYEIT IS 
FIGYELEMBE VEVŐ 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
2. Technika       
        
2.1.. Modellezés   A modellezés tanulása     
        
2.1.1. Tervezés  A tervezés alapjainak 

megismerése 
    

        
2.1.1.1. műszaki ábrázolás  a műszaki ábrázolás tanulása     
        
2.1.1.1.1. építészeti műszaki rajz 

(elemei, nézetei, fajtái) 
 házak építészeti műszaki 

rajzainak értelmezése, elemzése; 
egyszerű építészeti rajz készítése 
szerkesztéssel 

 Ismeri az építészeti 
műszaki rajz rajzolvasási 
feladatait. 
Egyszerű műszaki rajzot 
tud készíteni. 

 Önállóan tud építészeti 
műszaki rajzot olvasni és 
készíteni. 

        
2.1.1.1.2. bionikai modellek rajza 

(kétlábú és négylábú 
emlősök 
mozgásmechanizmusa) 

 a kétlábú és négylábú emlősök 
mozgásmechanizmusának 
értelmezése, elemzése anatómiai 
ábrák alapján; 
rajzok készítése a 
mozgásmechanizmusokról 

 Egyszerű (kétlábú) 
bionikai modellek 
mozgásmechanizmusát le 
tudja rajzolni. 

 Önállóan tudja értelmezni 
a feladatokat és műszaki 
rajzot tud készíteni a 
bionikai modellekről. 

        
2.1.1.2. marketing és tervezés  a marketing és  a tervezés 

megismerése 
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2.1.1.2.1. a termék értékesítési terve  marketing és a tervezés 

kapcsolatának megismerése, 
szövegelemzéssel; 
megadott algoritmus alapján 
értékesítési terv készítése 

 Algoritmus segítségével 
értékesítési tervet tud 
készíteni. 

 El tudja készíteni 
megtervezett gép, 
szerkezet értékesítési 
tervét. 
Teljes folyamatábrát 
képes készíteni (a 
gyártástól a vevőig). 

        
2.2. Kivitelezési technikák  A kivitelezési technikák 

megismerése 
    

        
2.2.1. bionikai modellek készítése  bionikai modellek rajza alapján a 

modellek elkészítése 
 Egyszerű (kétlábú) 

bionikai modellt tud 
készíteni. 

 Bonyolultabb bionikai 
modelleket tud készíteni. 

        
IV.  A MINDENNAPI 

KÖRNYEZETBEN 
ALKALMAZHATÓ, 
EMBERI 
SZÜKSÉGLETET ÉS 
IGÉNYT KIELÉGÍTŐ, 
EREDETI HASZNÁLATI 
TÁRGYAK ÉS 
ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, 
KÉSZÍTÉSE ÉS 
ÉRTÉKELÉSE 

      

 
A Tárgyformálás és környezetkultúra IV. jelzetű tematikus tananyaga csak tanulási programot tartalmaz, a 
teljesítménykövetelményeket – mivel projektmunkával történik a tematikus tananyag feldolgozása –, 
altémánként és résztémánként nem adunk meg. Ez esetben tehát a kerettantervet alkalmazók ne keressék a 
minimális és az optimális teljesítményre utaló részletező leírásokat, javaslatainkat. Orientálásképpen azonban 
elmondjuk, a tanulók teljesítményét egyenként indokolt számbavenni. Minimális teljesítménynek minden 
egyes konkrét, a IV.2. pont alatt jelzett projektre vonatkozóan az számít, ha az egyes tanuló a IV.2. pont alatt 
lévő feladatsorban és az egyes projektek kivitelezésében is érdeklődést, a részproblémák megoldásában 
találékonyságot mutat, de a projekt kivitelezése, a „kész mű” csak „körvonalaiban” felel meg az eszköz 
készítése során megfogalmazott gyakorlati problémának és a probléma kivitelezése sem tökéletes a 
problémában megfogalmazott funkcióhoz viszonyítva. Optimális a tanuló teljesítménye egy-egy projekt 
esetében, ha a probléma-felismeréstől a kész konstruktumig a tanuló közreműködését eredetiség, 
találékonyság és kitartás jellemzi. Az elkészült eszköz értékelésében pedig reflektív módon szerepel. 
 

1. Eredeti használati tárgyak 
készítése 

 A mikrokörnyezetet és az emberi 
szükségleteket kielégítő eredeti 
használati tárgyak tervezésének 
probléma- és tudásháttere 

    

        
1.1. A problémák felismerése és 

megnevezése 
 A felmerülő emberi 

szükségleteknek mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a felismerése, 
megnevezése, explicitté tétele 
szóban, írásban, rajzban 
egyénileg és/vagy csoportmunkát 
feltételező projektek keretében 
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1.1.1. A problémák 

megfogalmazása és 
specifikálása 

 Eredeti speciális igényeket 
tartalmazó problémák 
megfogalmazása (pl. a 
fogyatékos emberek igényei) 

    

        
1.1.1.1.. Problémamegoldás 

korlátozott eszközökkel 
 Olyan problémát kell megoldani, 

amelyhez a felhasználható 
anyagok vagy eszközök 
korlátozottak (pl. áramellátás 
nélküli afrikai tanya) 

    

        
1.1.1.2..    
 

Problémamegoldás eltérő 
kulturális háttérrel  

A megoldandó eredeti probléma a 
miénktől eltérő kulturális háttér 
keretében oldható meg. 

 
 

 
 

        
1.1.1.3. Problémamegoldás 

mintakövetés nélkül 
 Szokatlan egyedi szükséglet, 

amelynek technikai megoldásait 
az adott életkorú tanulók még 
nem ismerhetik, még nem 
tanulhatták meg 

    

        
1.11.4.. Problémamegoldás 

különleges élethelyzetekben 
 Különleges élethelyzetek 

megoldásai (pl. 
katasztrófahelyzet, viktimológiai 
jellegű élethelyzet) 

    

        
1.2. Eszközök megtervezése  A felmerülő emberi 

szükségleteknek mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a megoldására 
konstruálandó eszközök 
megtervezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében 

    

        
1.3. Az eszközök 

megtervezéséhez szükséges 
tudásháttér összegyűjtése 

 Az eredeti tárgyak és eszközök 
tervezéséhez szükséges 
(diszciplináris) háttértudás – 
dokumentumokban testet öltő – 
tudáselemeinek összegyűjtése, 
figyelemmel a megtervezendő, 
eredetiségre törekvő műre: 
eszközre vagy egyéb 
konstruktumra egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

 
1.4. Tárgyak és eszközök 

kivitelezése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

kivitelezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
1.5. Tárgyak és eszközök 

értékelése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

értékelése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 
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2. Konkrét projektek és 

megnevezésük 
 Tervezhető, konkrét projektek, 

illetve a gyakorlati probléma 
megoldására készítendő eredeti 
konstruktumok 

    

        
2.1. Kulcskódolás vakoknak  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Vak emberek 
közösségi házukhoz kapu-, 
bejárati ajtó- és szobakulcsokat 
kapnak, melyek tapintással nem 
megkülönböztethetők. Hogyan 
lehetne megoldani a kulcsok 
kódolását, hogy egyből 
megtalálják a helyes kulcsot? 

    

        
2.2. Kirakodóvásár  A feladata és problémahelyzet 

kontextusa: Pénzszerzés adott 
pénzügyi kerettel konkrét, 
közösen megbeszélt 
jótékonysági cél érdekében 
tárgykészítéssel és –eladással. A 
kirakodóvásárt a vásárlók közötti 
célzott piackutatás előzze meg. 
Cél a minél nagyobb haszon 
elérése 

    

        
2.3. Oktatójáték gyerekeknek  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Olyan 
játék/taneszköz készítése, 
mellyel a kisiskolások könnyen, 
önállóan vagy csoportokban 
élményszerűen sajátíthatnak el 
valamilyen ismeretet vagy 
készséget pl. olvasás-betűk, 
számolás, közlekedési szabályok 

    

        
2.4. Brosúra a turistáknak  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A helybe érkező 
turistáknak a helyi 
nevezetességeket bemutató, 
érdeklődést felkeltő, útmutató, 
eligazító brosúra készítése. 

    

        
2.5. Gyors autómodell   A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az autók néha sokat 
fogyasztanak a légellenállásuk és 
a gördülési ellenállásuk miatt. 
Hogyan lehetne ezt csökkenteni? 
Verseny arról, hogy ki tudja adott 
anyagokból az adott lejtőn lökés 
nélkül a legmesszebbre guruló 
autómodellt elkészíteni 
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2.6. Vitorlázórepülő-modell  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A vitorlázó 
repülőknek fontos, hogy sokáig a 
levegőben maradjanak. Hogyan 
oldható ez meg? Verseny arról, 
hogy ki tudja adott anyagokból az 
adott magasságból elengedve 
legtovább levegőben maradó 
repülőmodellt elkészíteni 

    

        
2.7. Magas, földrengésbiztos 

torony 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Sokan elpusztulnak 
földrengésekben. Az épületek 
szilárdsága nemcsak az anyagtól, 
hanem a szerkezettől is függ. 
Hogyan lehet magas tornyokat – 
például az Eiffel-tornyot – 
viszonylag kevés anyagból 
felépíteni úgy, hogy szilárdak 
maradnak? Verseny arról, hogy ki 
tud állva maradó legmagasabb 
tornyot felépíteni adott számú 
hurkapálcából szimulált 
"földrengés" fennforgása esetén 

    

        
2.8. Híd a helyi patak felett  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: egy turistaösvényen 
át kell gázolni a vízen, s ez esős 
időszakban kellemetlen lehet, 
mert elázik a cipőnk. Tervezzünk 
és készítsünk valódi hidat 
farönkökből és kötélből 

    

        
2.9. Kút a sivatagban  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Egy afrikai törzs 
nagyon mélyről kell hogy a vizet 
kiemelje a kútból. Áramellátás 
nincs. A szél viszont erős és 
állandó, talán felhasználásával 
segíthetnénk rajtuk. Tervezz és 
készíts olyan szélenergiát 
felhasználó kutat, mely kiemeli a 
kútból a vizet 
 

    

        
2.10. Munkaállomás hátfájás 

megelőzésére 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Hagyományos széken 
és asztalnál sokan görnyednek a 
számítógép előtt egész nap, s ez 
hátfájáshoz vezethet. Hogyan 
lehetne olyan számítógépes 
munkaállomást készíteni, mely 
rákényszeríti használóját az 
egyenes tartásra?) 

    

 
2.11. Térképtartó sífutóknak és 

hegymászóknak 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Sífutás/hegymászás 
közben gyakran kellene megnézni 
a térképet, azonban sokszor a 
sífutó/hegymászó egyik keze sem 
szabad. Hogyan lehetne olyan 
eszközt készíteni, mely lehetővé 
teszi a kéz használata nélkül is 
megnézni a térképet, ráadásul 
úgy, hogy az esőben ne is ázzon 
el? 
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2.12. Fagyasztott készétel  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A helyi önkiszolgáló 
boltban gyakran nem tudják 
idővel eladni a fagyasztott 
készételeket, s a szavatossági idő 
lejártával azt ki kell dobni, ami 
veszteséget okoz. Fel kell tárni, 
milyen fagyasztott élelmiszert 
vennének meg a vevők szívesen, 
és készítsd el a legígéretesebbnek 
tartottat hőtartót esztétikus 
csomagolással együtt 

    

        
2.13. Divatos ruha adott 

alkalomra 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Olyan divatos 
alkalmi ruha készítése 
iskolabálra, amely kifejezi az 
iskolabálon résztvevő diák 
egyéniségét, ugyanakkor nem is 
fázik meg, de nincs is melege 
benne a ruha viselőjének 

    

        
2.14. Étel az osztálybulin  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Gyakran gondot 
okoz, hogy az osztálybulin 
felkínált ételféleségekhez tányér, 
villa kellene, de ez a szűkös hely 
miatt nehézkes lehet. 
Közvéleménykutatást kell 
végezni, s meg kell tervezni, s el 
kell készíteni olyan "egy falat" 
ételeket, melyek ízletesek, 
újszerűek és egészségesek is, és 
amelyekhez nem kell evőeszköz 
sem 

    

        
2.15. Pénztárca szelektív 

érmekiválasztásra 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A boltban gyakran 
gondot okoz és feltartja a sort, ha 
valaki apróval fizet, és a 
pénztárcájában ömlesztett érmék 
között keresgéli a megfelelőket. 
Feladat: olyan pénztárca 
tervezése és készítése, amely, 
mely szelektíven tárolja a 
különböző érméket, és a lehető 
legkönnyebben engedi, hogy 
mindegyikből annyit vegyünk 
kezünkbe, amennyit csak 
akarunk, és egyszerűen engedi az 
érmék visszahelyezését is 
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2.16. Esőerdő az iskolában  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az esőerdők a Föld 
fontos ökológiai és oxigén-
utánpótlási bázisai. Egy kiállítás, 
mely látvány- és 
hangeffektusokkal érzékeltetné, 
szimulálná az ott őshonos 
természet világát, és segítene 
abban, hogy az emberek 
rájöjjenek, mennyit veszítene az 
emberiség az esőerdők 
kipusztulásával. Feladat: egy 
valószerű mű-esőerdő készítése 
közösen egy teremben mű-
állatokkal 

    

 
2.17. Macska-elűző  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A szomszéd macskái 
gyakran bemásznak a kertbe, és 
odapiszkítanak. Mivel lehetne 
őket elriasztani attól, hogy ezt 
megtegyék anélkül, hogy kárt 
tennénk bennük? Feladat: olyan 
automatikus szerkezet készítése, 
amely erre képes lehet 

    

        
2.18.. Vízifűrész  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Egy erdőben nagy 
vízhozamú patak csobog. Az 
erdésznek nincsen áramforrása, 
és az erdőben védett fajok 
vannak, így a zajos 
benzinmotoros fűrészt nem lehet 
használni. A kézifűrésszel 
egyedül nem boldogul. A víz 
energiájának felhasználásával 
kellene olyan fűrészgépet 
készíteni, mely a baltával 
kivágott fát tüzelőnek felaprítja. 
Feladat: vízi fűrész-modell 
tervezése és elkészítése 
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Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 

I. Tárgyi néprajz 

a) Több kézműves technika ismeretében önállóan tudja tervezni, készíteni és díszíteni tárgyait. 
 

II. Vizuális művészetek 

a) El tudja készíteni utcája rendezési, karbantartási tervét. 
b) Ötletes és kifejező – 5-6 kockából álló – fotósorozatot tud készíteni egy szabadon választott témáról. 
c) Kifejező és esztétikus fotómontázst tud készíteni szabadon választott témához. 
d) Struktúra csokrot tud készíteni virágokból, nagyobb levelekkel, indákkal. 
e) Önállóan el tudja készíteni a kompozíciót. 
f) Dobozra az esemény jellegét kifejező csomagolást tud készíteni. 
g) Üvegre az eseményt jellegét kifejező csomagolást tud készíteni. 
h) Szabálytalan alakú tárgyakat érdekes csomagolással tud ellátni. Hozzá virágdíszt tud készíteni. 
 

III. Műszaki tárgyformálás 

a) Önállóan tud építészeti műszaki rajzot olvasni és készíteni. 
b) Önállóan tudja értelmezni a feladatokat és műszaki rajzot tud készíteni a bionikai modellekről. 
c) El tudja készíteni megtervezett gép, szerkezet értékesítési tervét. Teljes folyamatábrát képes készíteni (a 

gyártástól a vevőig). 
d) Bonyolultabb bionikai modelleket tud készíteni. 
 
 

A Tárgyformálás és környezetkultúra IV. jelzetű tematikus tananyaga csak tanulási programot tartalmaz, a 
teljesítménykövetelményeket – mivel projektmunkával történik a tematikus tananyag feldolgozása –, 
altémánként és résztémánként nem adunk meg. Ez esetben tehát a kerettantervet alkalmazók ne keressék a 
minimális és az optimális teljesítményre utaló részletező leírásokat, javaslatainkat. Orientálásképpen azonban 
elmondjuk, a tanulók teljesítményét egyenként indokolt számbavenni. Minimális teljesítménynek minden egyes 
konkrét, a IV.2. pont alatt jelzett projektre vonatkozóan az számít, ha az egyes tanuló a IV.2. pont alatt lévő 
feladatsorban és az egyes projektek kivitelezésében is érdeklődést, a részproblémák megoldásában 
találékonyságot mutat, de a projekt kivitelezése, a „kész mű” csak „körvonalaiban” felel meg az eszköz készítése 
során megfogalmazott gyakorlati problémának és a probléma kivitelezése sem tökéletes a problémában 
megfogalmazott funkcióhoz viszonyítva. Optimális a tanuló teljesítménye egy-egy projekt esetében, ha a 
probléma-felismeréstől a kész konstruktumig a tanuló közreműködését eredetiség, találékonyság és kitartás 
jellemzi. Az elkészült eszköz értékelésében pedig reflektív módon szerepel. 
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Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központjában Zsolnai József pedagógiai koncepciója 
alapján másfél évtizedes kutatási eredményekre, az eredmények gyakorlatban való kipróbálására és 
felhasználására, továbbá nemzetközi és hazai tudományos és gyakorlati tapasztalatokra építetten készült el a 
KÉK kerettanterv a Testnevelés és sport műveltségi területre. Ez a kerettanterv elsősorban az intézményes 
testnevelés számára készült, amely az oktatási-nevelési rendszer intellektuális foglalkoztatása mellett a fizikai, 
testi foglalkoztatás sajátos eszközeit és módszereit sorakoztatja fel a személyiség egészséges és kiegyensúlyozott 
fejlődése érdekében.  
 
A KÉK kerettanterv egy modern szemléletet tükröz, amelyben kiemelt szerep jut az emberi testmozgás 
élettanának, esztétikájának, életmód- vonzatainak, és a képességfejlesztésnek. A tradicionális sportoktatással 
párhuzamban jelentős szerepet kap benne a játékpedagógia. A tanterv megvalósításában közreműködő 
pedagógusnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie tanulóinak testi, fizikai, és pszichikus fejlődését, s az 
iskolai életre ható életvitelét. Munkájában az eddiginél nagyobb szerepet kell biztosítania a demokratikus 
szellemű nyitott téma- és eszközválasztásnak, a nagyobb kínálatnak a testgyakorlási formák területén, és a 
párbeszéden alapuló interaktív oktatási módszereknek. Ugyancsak kiemelt figyelemmel kell kezelnie a 
testgyakorlásban rejlő értékeket, amelyek hozzájárulnak a civilizációs ártalmak ellensúlyozásához, a tanulók 
optimalizált biológiai fejlődéséhez, és a korszerű életre való felkészüléshez.  
 
 
 

KÉPESSÉG A GYORSABB
REGENERÁLÓDÁSRA

POZITÍV
ÉLETFELFOGÁS

EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓD

FEJLETT HUMÁN
ERŐFORRÁS

TÁRSADALMI
ÉRTÉKEK

SZELLEMI TÚLTERHELÉS
KOMPENZÁLÁSA

KOOPERÁCIÓRA VALÓ
KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉG

KREATIV KÉPESSÉG
A MUNKAVÉGZÉSRE

TELJESÍTMÉNY-
ORIENTÁLTSÁG

PEDAGÓGIAI
ÉRTÉKEK

 ISMERETEK PREVENCIÓS
MÓDSZEREKRŐL

EGÉSZSÉGES
KÖZÉRZET, ÉLETMÓD

FEJLETT MOTOROS
KÉPESSÉGEK

EGÉSZSÉGES
NEMZET

BIOLÓGIAI
ÉRTÉKEK

TOLERÁNS
 VISELKEDÉS

EGÉSZSÉGES
VERSENYSZELLEM

KÉPESSÉG KONFLIKTUSOK
KEZELÉSÉRE, PROBLÉMÁK

MEGOLDÁSÁRA

VIDÁM
KÖZÉRZET

PSZICHIKAI
ÉRTÉKEK

A TESTNEVELÉS
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKEI

 
  
 
 
A tanterv megvalósításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Heti óraszám 2,5 2,5 2,5 2,5 

 
 
 

 A kerettanterv megvalósításához – a tantervnek megfelelő – feladatgyűjtemények, tanítási programok, 
tantárgyi útmutatók, időtervek, tanmenetek, mérőlapok és értékelési útmutatók készülnek.  
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 

9–12. évfolyam 
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A Testnevelés és sport kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv /KÉK/ keretei között a 
gimnázium 9–12. évfolyama számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettantervet 
azok az iskolák (pedagógusok) használhatják, akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint 
dolgoznak.  
A Testnevelés és sport kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Heti óraszám 2,5 2,5 2,5 2,5 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Testnevelés- és sport kerettanterv a Testnevelés és sport műveltségi területre terjed ki. A kerettanterv a 
műveltségi terület követelményeit lefedi. Egyedül a könnyített- és gyógytestnevelés követelményeire nem ad 
választ, mivel azt feltételezi, hogy azokat településenként, kerületenként stb. összevontan, az arra szakosodott 
testnevelők irányításával látják el. A KÉK kerettanterv részletes követelményeket ír elő motoros 
képességfejlesztés, sportágspecifikus képzés (atlétika, torna, sportjátékok, úszás, küzdősport) területén. A 
Testnevelés és sport kerettanterv a NAT műveltségi területeinek közös követelményei közül a pszichomotoros 
készségek és képességek, valamint a testi és lelki egészség fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti 
a Hon- és népismeret, a Környezeti nevelés, továbbá az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A KÉK kerettantervben úgy válogattuk össze a különböző testgyakorlási formákat, hogy azok járuljanak hozzá 
az általános értékrendeken túl a közös és egyéni érdekekhez, valamint erősítsék a tantárgy alapvető motivációs 
tényezőit, pl.: ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, dramatika, kaland, testformálás, fogyókúra, kikapcsolódás, 
feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási igény stb. 
Fontosnak tartottuk, hogy a kerettanterv járuljon hozzá a tanulók egészséges testi fejlődéséhez, csökkentsék a 
környezetből származó káros ingerek befolyásoló szerepét. Előtérbe helyeztük az általános mozgáskészség és 
fizikai teljesítőképesség fejlesztése mellett a játékot, amely nagymértékben erősíti a tanulók mozgásörömét.. A 
kerettanterv a testnevelés tagozattól az általános tantervű, hátrányosabb helyzetű tárgyi feltételekkel rendelkező 
iskolákig egyaránt használható. Elemei egymásra épülnek, így a kerettanterv fokozatos bevezetése indokolt. A 
kerettanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló 
teljesíteni tudja. Tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre. Eleve feltételezi ugyanis a 
tanulók eltérő haladási tempóját. A differenciált haladás az egyes tanulókra lebontva alkalmazható, figyelembe 
véve az egyéni fejlődési ritmust, az önmagukhoz mért fejlődést, illetve a pedagógus segítségnyújtásának csak a 
testnevelésre jellemző lehetőségeit. 
A Testnevelés- és sport kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás 
foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
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A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettanterv sajátos idő- és térszervezést igényel. A differenciált csoportmunkát helyezi előtérbe 
képességcsoportok szerint. Feltétlenül fontosnak tartja, hogy az testnevelés és sport órák ne tömbösítettek, 
hanem több napra elosztottak legyenek.  
A kerettanterv megvalósításának személyi feltételei: 

- A 9–12. osztályokban (gimnáziumok 1–4. osztályaiban) középiskolai testnevelőtanári oklevéllel 
rendelkező pedagógust kíván a tantárgy tanítása. 

A kerettanterv tanításának helyigénye:  
- A sportági foglalkoztatáshoz: szerekkel ellátott tornaterem, ill. – lehetőleg – salakos vagy aszfaltos 

burkolatú sportudvar, távolugró gödör.  
- A terheléses feladatokhoz érdemes kondicionáló terem (helyiség) kialakítására 
- Szabadidő sportok oktatására az intézmények válasszanak szabadtéri területeket közeli parkokban, 

utcákon, erdőkben, lépcsőkön stb. 
 
 
 
Tárgyi feltételek: 

Diagnosztikai vizsgálatokra:  
- Testsúlymérő, testmagasságmérő 
- Stopperóra 
- Mérőszalag 

(Javasolt: szívfrekvencia mérő órák, vérnyomásmérő készülékek.) 
Képességfejlesztésekhez: 
- Kéziszerek: tornabot, ugrókötél, szalagok, tornakarika; kézisúlyzó 
- Zsámolyok, tornapad, bordásfal; 
- Mászókötél; 
Sportági fejlesztéshez: 
- Tornához: talajszőnyegek, ugródeszka, szekrény, gerenda, gyűrű (javasolt: korlát, felemáskorlát, 

nyújtó, ló, minitrampolin, gumiasztal); 
- Atlétikához: magasugróállvány, kislabda, gerely, súlygolyó; 
- A sportjátékok előkészítéséhez: minden 4 tanulóra jusson legalább egy-egy kosár-, röp-, kézi-, 

focilabda (javasolt: osztálylétszámhoz viszonyítottan tanulónként legalább 1-1 labda) 
Szabadidősportokhoz, játékokhoz:  
- Ütő játékokhoz : tollaslabda, asztalitenisz, bilicke, baseball, softball, floorball 
- Dobó játékokhoz: frisbee 
- Téli sportokhoz: korcsolya, sílécek 
- Vízi táborozáshoz: hajótestek, evező, mentőmellények 
Úszásórákhoz:  
- Vizilabda, békatalp 
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A Testnevelés és sport tanulásának céljai a 9–12. évfolyamon 
 
 
Az emberi személyiség teljes és kiegyensúlyozott fejlődése és kibontakozása érdekében minden iskolatípusban, 
mindenki számára lehetővé kell tenni a testkulturális értékek átszármaztatását. A hagyományos testkulturális 
értékek mellett fontos, hogy a testnevelésben résztvevő tanulók értsék meg testgyakorlás szükségességét és 
vállaljanak felelősséget saját egészségük érdekében. 
 
Pedagógiai célok 
 
A testkultúra ismereteinek átszármaztatásával járuljon hozzá az általános műveltség fejlesztéséhez. 
A testnevelés oktatásában az eszközválasztás szervesen kapcsolódjék az intézmény oktató-nevelői 
tevékenységéhez. 
Motoros képességek sokoldalú és speciális fejlesztése. 
Kompenzáció az iskolai szellemi túlterheltséggel szemben. 
 
Biológiai célok 
 
A testi fejlődés elősegítése az életkornak megfelelő terheléssel. 
A keringési – légzési rendszer fejlődésének elősegítése az életkornak megfelelő terheléssel. 
A támasztó rendszer aktív és passzív összetevőinek fejlesztése. 
A higiéniai szokások kialakítása, illetve erősítése. 
Az ortopédiai elváltozások megelőzése vagy ellensúlyozása. 
Megfelelő műveltség elsajátítása a szív és érrendszeri megbetegedések megelőzése végett. 
 
Mozgásműveltségi célok 
 
A természettel, a környezettel, akadályokkal és sportszerekkel való találkozás, használatukból, 
felhasználásukból és tapasztalásukból  fakadó felismerések megértése és elsajátítása. 
Egyéni és társasjátékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek és képességek elsajátítása. 
A mozgáskommunikáció sokoldalú fejlesztése. 
Az életre és testi épségre veszélyes helyzetek elkerülése, vagy e helyzetekből való kimenekülés (mások 
kimentése) képességének megteremtése. 
A testnevelés órákon tanultak és az ott elvégzett gyakorlás eredményeként váljanak a tanulók edzetté, 
cselekvőképessé. 
A gyakorlások során alakuljon ki a tanulókban az egymás segítésének, megóvásának és a társukkal szemben 
tanúsítandó türelemnek a készsége. 
A testnevelés órák követelményei alakítsák önfegyelmüket, erősítsék akaratukat. A jól végzett munka, a valós 
teljesítmény és a felszabadult játék fölött érzett örömből fakadjon vidámságuk, tartós jókedélyük. 
A testnevelés órákon tanult játék, – és sporttudásuk, megszerzett ügyességük adjon számukra egészséges 
önbizalmat, kiegyensúlyozottságot. 
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Teljesítményellenőrzés 
 
Szempontok: 

- A testnevelésben tervezetten és folyamatosan végezzük el a testi és a fizikai fejlettségre utaló 
felméréseket.  

- A teljesítményellenőrzést mindenekelőtt előzze meg egészségügyi kontroll, valamint testméretekre 
vonatkozó vizsgálat.  

- A teljesítményfelmérésben válasszuk külön a teljesítőképességre és teljesítőkészségre utaló próbákat.  
- A motoros képességek ellenőrzésénél csak sztenderdizált próbákat alkalmazzunk.  
- Keressük a teljesítmények hátterében lévő tanulói életmód szokásokat. 

 
Javaslatok:  

- Minden testnevelő készítsen egy teljesítménynaplót, melyben folyamatosan vezesse a tanulói 
teljesítményértékeket. 

- Az iskola és a testnevelő tartson folyamatos konzultációt az iskolaorvossal a tanulók egészségi állapota 
folyamatos kontrollálásához. 

- Célszerű az iskolákban egy tesztrendszer kidolgozása, amely alapján a diákok maguk is nyomon 
követhetik teljesítményeiket.  

- Az értékelésnél vegyük figyelembe az egyéni fejlődés mértéke mellett az országos sztenderdeket is. 
- Túlsúlyos (kövér) tanulóknál az egyéni fejlődés mértéke legyen a döntő 

 
Javasolt óraszám 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Heti óraszám 2,5 2,5 2,5 2,5 
 

Tanítási segédlet 
 
1. Bachmann E. & M (2000): 1005 Röplabda játék és gyakorlat Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs2. Báthory 
Béla (1981): Testnevelés elmélet és módszertan I. Tankönyvkiadó, Budapest 3. Báthory Béla (1979): 
Testneveléselmélet II. Tankönyvkiadó, Budapest 
4. Bejek Klára–Hamar Pál (2000): Torna ABC. OKKER, Budapest  
5. Dubecz József (1988): Testnevelés. Tanári kézikönyv. 5–6. osztály, ill. 7–8. osztály. Tankönyvkiadó, 
Budapest6. Farmosi István (1999): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs7. Galla Ferenc–
Horváth István (1982): Judo övvizsgák. Sport, Budapest8. Hamza Imre mtsi. (2000) Torna 1x1. Mondat Kft., 
Budapest.  
9. Harsányi László (2000): Edzéstudomány I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs10. Kiss mtsi. (1981): 
Röplabdázás. Sport, Budapest  
11. Koltai Jenő (1980): Atlétika II. Sport, Budapest.12. Lobsiger–Brugger L.–Schmid A.(2000): 1000 
Bemelegítő játék és gyakorlat Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs   
13. Nádori László (1981) Az edzés elmélete és módszertana. Sport, Budapest. 
14. Madarász István (1976): Kézilabdázás. Sport, Budapest15. Murer K. (2000): 1003 atlétika játék és gyakorlat. 
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs16. Páder János (1968): A kosárlabdázás oktatása. Sport, Budapest     
17. Prisztóka Gyönyvér (1998): Testneveléselmélet. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs 
18. Reigl Mariann (1992): Testnevelési játékok. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 
 

 TEMATIKUS TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM TELJESÍTMÉNY 
       
    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
       

I. RENDGYAKORLATOK  RENDGYAKORLATOK 
TANULÁSA 

   - 

        
1. Csoportalakítási gyakorlatok  Állások gyakorlása oszlopban, 

sorban, körben feladatokkal 
 A feladatokban való részvétel.  Ötletadás és 

csoportalakító 
szerepformálás. 

        
2. Csoportmozgatási gyakorlatok  Testfordulatok végzése 

formációs alakzatban zenére 
különböző feladatokkal 

 Az utasítások követése 
törekvés a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Képes az összehangolt 
együttműködésre a 
társakkal. 

        
3. Rendgyakorlat jellegű 

vonulások 
 Formációs vonulások gyakorlása  Az utasítások követése 

törekvés a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Képes az összehangolt 
együttműködésre a 
társakkal. 

        
II. ELŐKÉSZÍTŐ ÉS 

PREVENTÍV 
GYAKORLATOK 

 SZABADGYAKORLATI 
ALAPFORMÁJÚ 
GYAKORLATOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Bemelegítő gyakorlatok  Sokoldalú bemelegítésre 

alkalmas összetett szabadgya-
korlati alapformájú  (szabad-, 
kéziszer-, szer -) gyakorlatok 
végzése  

 Megérti a bemelegítés 
fontosságát és figyelmesen 
hajtja végre a gyakorlatokat. 

 Képes önállóan 
bemelegítő gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.  

        
2. Zenés gimnasztika  Zenés gimnasztika gyakorlatok 

tanulása 
 Képes a gyakorlatok 

végrehajtására. 
 Önállóan képes a 

gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
3. Autogén tréning  A módszer alapjainak 

elsajátítása 
 Képes a gyakorlatok 

végrehajtására. 
 Önállóan képes a 

gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
III. MOTOROS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 TERHELÉSES 

GYAKORLATOK 
VÉGREHAJTÁSA 

    

        
1. Karerő fejlesztő gyakorlatok  Kötélmászás gyakorlása  Képes mászókulcsolással 

felmászni (fiúk 2-szer, lányok 
1-szer). 

 Képes függeszkedéssel 
felmászni (fiúk 2-szer, 
lányok 1-szer) 

        
2. Tartós futás  Tartós futás gyakorlása 2000 m-

en 
 Folyamatos lassú tempóban 

futja le a távot. 
 Jó iram- és erőbeosztással 

futja le a távot. 
        
3. Hasizom fejlesztő gyakorlat  Ferde padon hanyattfekvésből 

felülések végrehajtása. 
 Képes folyamatos felülések 

végrehajtására. 
 Dinamikusan, teljes 

erőbedobással vesz részt 
a feladat végrehajtásában. 

        
4. Ugróerő fejlesztő gyakorlat  Zsámolyra szökdelések 

végrehajtása 
 Képes oldalállásból megállás 

nélkül legalább fél percig fel- 
és leszökdelni 

 Képes oldalállásból 
megállás nélkül legalább 
fél percig fel- és 
leszökdelni 
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5. Képességfelmérés  Motoros tesztbattéria 

gyakorlatok  végrehajtása:  
TL – tömöttlabdalökés (cm) 
HTU – helyből távolu. (cm) 
BUR – 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
60M – síkfutás (s) 
COOP – Cooper teszt 
(m/12min) 

                  F        L 
TL          440    370 
HTU       160    150 
BUR         16      13 
SIT           17      15 
60M        9.9    10.6 
COOP   2300    1800 

                  F        L 
TL          470    390 
HTU       190    165 
BUR         20      16 
SIT           22      19 
60M        9.4    10.1 
COOP   2600    2200    

        
IV. SPORTÁGI KÉPZÉS  KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁGAK 

TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI 
ELEMEINEK TANULÁSA 

    

        
1. Atlétika  Az atlétika elemeinek tanulása     
        
1.1. kétkezes váltás  Kétkezes váltás gyakorlása 

váltóversenyek keretében 
 Átadja és átveszi a botot 

elejtés nélkül, de a mozgás 
egésze lassú. 

 Átadja és átveszi a botot 
pontosan, biztosan és 
gyorsan. 

        
1.2. egykezes váltás  Egykezes váltás tanulása  Megérti a feladatot és 

szabályok betartásával képes a 
váltás végrehajtására. 

 Futógyorsaság 
csökkenése nélkül képes 
társával az egykezes 
váltásra. 

        
1.3. gátfutás  A gátfutás tanulása (11) 

 

 Képes alacsony gátak fölött 
átfutni egy-két 
ütemtévesztéssel. 

 Folyamatos futással jó 
iramban fut át a gátak 
fölött. 

        
1.4. magasugrás, 

flop magasugrás 
 

 az egyes ugrástechnikák / lépő, 
guruló, hasmánt / 
megismertetése 
Flop magasugrás előkészítő 
gyakorlatai tanulása 
 

 Képes a választott 
ugrástechnikában a megfelelő 
felugrás, légmunka, talajra 
érkezés kialakítására. 
lányok:100cm. 
fiúk:110cm 
Képes helyből hátraugrani fél 
méter magasan kifeszített 
szalag felett szivacsbálába 
érkezéssel. 

 Képes a választott 
ugrástechnikában a 
megfelelő felugrás, 
légmunka, talajra érkezés 
kialakítására. 
lányok:120cm. 
fiúk:130cm 
Képes helyből 
hátraugrani 80 centiméter 
magasan kifeszített szalag 
felett szivacsbálába 
érkezéssel. 

        
1.5. homorító távolugrás  Homorító távolugrás tanulása 

(11) 

 

 Képes távolugrás közben a 
homorított testhelyzet 
kialakítására. 

 Jó technikával képes 
kellő távolságra ugrani. 

        
1.6. súlylökés  Súlylökés tanulása háttal 

helyből, járásból, elfordulással 
ill. becsúszással, 2 illetve 4 kg-
os súlygolyóval 
Súlylökés oldalfelállásból 

 A mozgás egésze nem 
folyamatos és a kidobás nem 
teljesen lökésszerű. 

 A dobókéz oldali csípőjét 
beforgatja és előretolja, 
majd a törzs előre 
lendülésébe kapcsolódik 
a karmunka. 

        
1.7. különféle dobások  Különféle dobások gyakorlása 3 

illetve 5 kg-os tömöttlabdával 
 Képes különböző kiinduló 

helyzetekben a tömöttlabda 
kilökésére. 

 Jó technikával és 
eredménnyel képes a 
labdák kilökésére 

        
1.8. versenyzés  Háziversenyen részvétel: 

Kislabdahajítás, súlylökés, 
távol-, magasugrás, 60m-es 
síkfutás 

 Elindul a versenyen, és 
részben javít az eredményein. 

 Több számban javít az 
egyéni teljesítményein. 

        
2. Torna  A torna elemeinek tanulása     



 
 
 
 
2496 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
2.1. Talaj  Az 1-4. és az 5-8. osztályban 

tanult elemek gyakorlása 
 Képes az elemek 

bemutatására. 
 Jó technikával mutatja be 

az összefüggő 
gyakorlatokat. 

        
2.2. fejenátfordulás  A fejenátfordulás tanulása (8) 

  

 Képes az elem globális 
végrehajtására. 

 A fejenátfordulást jó 
technikai kivitelezéssel 
hajtja végre, nyújtott 
állásba érkezéssel.  

        
2.3. Támaszugrás  Terpeszátugrás gyakorlása 

négyrészes keresztbe állított 
szekrényen 

 A terpeszátugrás végrehajtása 
segítséggel. 

 A terpeszátugrás 
végrehajtása önállóan. 

        
2.4. Korlát (fiúk, ahol a feltételek 

adottak) 
 Elemek tanulása, gyakorlása:  

alap- és saslendület, 
felkarfüggésből lendület előre 
terpeszülésbe, felkarfüggésből 
lendület hátra támaszba, támasz-
ülőtartás, kanyarlati és vetődési 
leugrás gyakorlása 

 Képes az elemek 
bemutatására. 
 

 Képes a jó technikai 
végrehajtásra, melyhez 
egy másik elemet is képes 
kapcsolni. 

        
2.5. felkarállás  A felkarállás tanulása (8) 

 

 Segítségadással hajtja végre 
az elemet. 

 Terpeszülésből emeléssel 
képes végrehajtani az 
elemet. 

        
2.6. felkarbillenés  A felkarbillenés tanulása (8) 

 

 Képes a billenőmozdulat 
bemutatására hajlított 
támaszba. 

 Az elem végrehajtását jó 
technikával hajtja végre 

        
2.7. Gyűrű (fiúk)  Elemek gyakorlása:  

Alaplendületek, lebegőfüggés, 
lefüggés, hátsó lefüggésből 
emelkedés lebegőfüggésbe  
 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Képes az elemek magas 
szintű végrehajtására, 
összekapcsolására  

        
2.8. lendület előre támaszba  Lendület előre támaszba 

tanulása (8) 

 

 A mozgást segítségadással 
tudja végrehajtani hajlított 
támaszba. 

 Az elemet jó alaplendü-
letből tudja végrehajtani 
nyújtott karú támaszba. 

        
2.9. Nyújtó (fiúk, ahol a feltételek 

adottak) 
 Elemek tanulása, gyakorlása 

Alaplendületek gyakorlása (180 
fokos fordulattal összekötéssel), 
kelepfelhúzódás, térdfellendülés 
gyakorlása függőállásból 

 Zsámolyról elrugaszkodással 
képes a gyakorlat 
végrehajtására. 

 Önállóan, elrugaszkodás 
nélkül képes a gyakorlat 
végrehajtására. 

        
2.10.  malomfellendülés  Malomfellendülés, lábkilendítés 

(8) 

  

 Képes az elem globális 
végrehajtására kis segítséggel. 

 Képes önállóan az elem, 
jó technikájú 
végrehajtására. 

        
2.11. Alugrás  Az alugrás tanulása (8) 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására kis segítséggel. 

 Az elemek végrehajtása 
önállóan, jó technikával. 
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2.12. Gerenda (lányok)  Elemek gyakorlása: 

Fellendítés, feltérdelés, 
Fordulatok, szökdelések 
átlendítés gyakorlása 

 Javuló tendenciával mutatja 
be az elemeket. 

 Jó technikával, elem 
összekapcsolással képes 
végrehajtásra. 

        
2.13. tarkóállás  Tarkóállás tanulása  A gyakorlat végrehajtása 

segítséggel. 
 A gyakorlat végrehajtása 

önállóan. 
        
2.14. terpeszülésből emelés támasz-

ülőtartásba 
 Terpeszülésből emelés támasz-

ülőtartásba tanulása  
 Képes a testhelyzetek 

felvételére, de a testtartása 
nem szép. 

 Képes a testhelyzetek 
felvételére és a testtartása 
feszes és tónusos.  

        
2.15. felugrások  Felugrások tanulása  Bemutat legalább egy ugrást 

amiből biztos egyensúlyi 
helyzetben érkezik vissza. 

 Bemutat legalább három 
ugrást amiből biztos 
egyensúlyi helyzetben 
érkezik vissza. 

        
2.16. homorított leugrás  Homorított leugrás gyakorlása 

 
 Karját oldalsó középtartásig 

lendíti és hajlított állásba 
érkezik, de a homorítás 
mértéke kicsi. 

 Karját oldalsó 
középtartásig lendíti és 
hajlított állásba érkezik és 
szép ívű a homorítás. 

        
2.17. Felemáskorlát (lányok, ahol a 

feltételek adottak) 
 Elemek gyakorlása: 

Függésben lendület előre-hátra, 
Függésből átterpesztés és 
átguggolás fekvőfüggésbe 
gyakorlása 

 Kevés a karmunka ezért a 
súlypontja csak kis mértékben 
mozdul előre és hátra. 

 Helyes kar és 
lábmunkával végzi a 
lendületet ami elegendő a 
további gyakorlat 
végrehajtáshoz 

        
2.18. függőtámaszból felguggolás 

egy lábon 
 Függőtámaszból felguggolás 

tanulása egy lábon 
 Kis segítséggel végrehajtja az 

elemet. 
 Segítség nélkül képes az 

elem végrehajtására. 
        
2.19. guggoló-függőállás-ból 

kelepfellendülés támaszba 
 Guggoló-függőállásból 

kelepfellendülés támaszba 
tanulása 

 Kis segítséggel végrehajtja az 
elemet. 

 Segítség nélkül képes az 
elem végrehajtására 
nyújtott támaszba. 

        
2.20. kanyarlati leugrás  Függőtámaszból lendület hátra 

és kanyarlati leugrás tanulása 
 Képes az elem globális 

végrehajtására 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet.  
        
2.21. Lólengés  (fiúk, ahol a 

feltételek adottak) 
 Egyenoldalú be- és kilendítések 

tanulása (8)                            

 

 Az egyik oldalú be- és 
kilendítés bemutatása. 

 Képes mindkét oldalú 
lendítések bemutatására. 

        
2.22. versenyzés (fiúk, lányok)  Talaj:  

fejenátfordulás, kézállás, 
mérlegállások, repülő guruló 
átfordulás 
Támaszugrás:  
guggolóátugrás négyrészes 
keresztbe állított szekrényen 

 Versenyszabályok szerint 
legalább 7. 5 pontátlag 
elérése.              

 Versenyszabályok szerint 
legalább 9.0 pontátlag 
elérése.        

        
3. Kosárlabda  A kosárlabda tanulása,      
        
3.1. technikai elemek  Alsó fektetett dobás, 

tempódobás (pincérdobás)  
tanulása 

 10 dobásból 4-et értékesít.  10 dobásból 6-ot 
értékesít. 

        
3.2. taktikai elemek   Cselezés, védőtől való 

elszakadás és befutás, 2:2 elleni 
játék tanulása 

 Képes a taktikai elemet 
passzív védővel szemben 
végrehajtani. 

 Versenyhelyzetben is 
végre tudja hajtani a 
taktikai elemeket. 
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4. Labdarúgás (elsősorban fiúk)  A labdarúgás tanulása, 

gyakorlása 
    

        
4.1. technikai elemek   Gyakorlás (nagypályán): 

rúgások, labdaátvételek, 
fejelések   

 Képes a feladatok 
végrehajtására kis technikai 
hibákkal. 

 Jó technikával hajtja 
végre a feladatokat. 

        
4.2. Taktikai elemek  Láblendítős, becsúszó és az 

alapszerelés csel, hátráló 
védelem tanulása 

 Megérti a nagypályás játék 
lényegét, de technikailag 
gyakran hibásan vesz részt a 
játékban. 

 Jó térlátással, pozíciója 
megtartásával, 
eredményes összjátékkal 
vesz részt a játékban. 

        
4.3. játék nagypályán   Nagypályás játék – játékos 

pozíciók jelentősége tanulása 
 Képes passzív védővel 

szemben végrehajtani az 
elemet. 

 Versenyhelyzetben is 
végre tudja hajtani a 
taktikai elemeket. 

        
5. Kézilabda 

(női kézilabdával) 
 A kézilabda tanulása      

        
5.1. technikai elemek  Átadások, labdaelfogások, alsó- 

és felsődobás, felugrásos lövés  
gyakorlása 

 Képes a feladatok 
végrehajtására kis technikai 
hibákkal. 

 Jó technikával hajtja 
végre a feladatokat. 

        
5.2. taktikai elemek  A sáncolásos védekezés, hosszú 

indításos támadás gyakorlása 
 6m-es vonalról 5 kísérletből 

2-szer betalál a kapuba. 
 6m-es vonalról 5 

kísérletből 4-szer betalál 
a kapuba. 

        
5.3. Játékszituáció tanulása  A beállós pozíció tanulása  Képes védő nélkül a befor-

dulásos kapuralövésre. 
 Játék közben képes 

mindkét oldalra befor-
dulással kapura lőni. 

        
6. Röplabda  A  röplabda tanulása     
        
6.1. technikai elemek  A kosárérintés, alkarérintés, 

nyitásfogadás, feladás előre, 
alsó, felső egyenesnyitás 
gyakorlása 
 

 Képes a feladatok 
végrehajtására kis technikai 
hibákkal. 

 Jó technikával hajtja 
végre a feladatokat. 

        
6.2. horognyitás  A horognyitás tanulása (10) 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására. 

 Játék közben is, jó 
technikával 
(eredményesen) végzi a 
nyitást. 

        
6.3. taktikai elemek  Az egyes sánc gyakorlása (10) 

 

 Képes alacsony hálónál, 
nyitott szemmel a sáncolás 
végrehajtására. 

 Felugrás közben, 
játékszituációban is képes 
a sáncolás végrehajtására. 

        
6.4. taktikai elemek  Hálóból kipattanó labda 

játékban tartásának tanulása 
 Képes a kipattanó labda 

visszaütésére. 
 Képes játékszituációban 

is a labda játékban 
tartására. 

        
7. Versenyzés választott 

sportjátékban 
 Választott sportjáték versenyen 

részvétel 
 Részt vesz a versenyen 

csapattagként. 
 Kiemelkedő sikerrel 

szerepel a csapatban. 
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8. Úszás  Az úszó teljesítmények javítása     
        
8.1. technikai elemek  Gyakorlás: fejes ugrás, 

gyors-, mell-, hátúszás kar-, 
lábmunka és légvétel, fordulók 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat. 

 Jó technikával, 
eredményesen hajtja 
végre a feladatokat. 

        
8.2.  úszótáv növelése  Választott úszásnemben 400 m 

leúszása 
 Képes a táv teljesítésére kevés 

pihenővel. 
 Pihenő nélkül képes a táv 

teljesítésére akár 2 
úszásnemben. 

        
8.3. játék  Játékos váltóversenyek (labdák, 

úszódeszkák, ill. egyéb szerek 
beiktatásával) 

 Helyesen követi a tanár 
utasításait.  

 Kreatívan, mások 
motiválásával, 
eredményesen vesz részt 
a játékokban 

        
8.4. versenyzés  Váltóversenyek úszásnemenként  Saját képességeihez 

viszonyítva sikeresen vesz 
részt a versenyen. 

 Eredményesen, társait jól 
segítve vesz részt a 
versenyen.  

        
V. ÖNVÉDELMI ÉS 

KÜZDŐSPORTOK 
 KÜZDŐTECHNIKÁK 

MEGISMERÉSE 
    

        
1.1. technikai elemek  emelések, hordások különböző 

testhelyzetekben, 
alapvető fogásmódok 

 Részt vesz a küzdősportok 
tanulásában. 

 Jó technikával, 
eredményesen hajtja 
végre a feladatot. 

        
1.2. versenyzés  grundbirkózás  Sikeresen vesz részt a 

versenyzésben. 
 Kreatívan vesz részt a 

versenyzésben. 
        
VI. SZABADIDŐS JÁTÉKOK  SZABADIDŐBEN IS 

ALKALMAZHATÓ JÁTÉKOK 
TANULÁSA 

    

        
1. asztalitenisz  Alapvető technikai és taktikai 

elemek tanulása 
 

 Képes folyamatos játékra a 
tanultak alkalmazásával.  

 Ügyes megoldásokkal, 
eredményesen vesz részt 
a játékban. 

        
2. tollaslabda  Alapvető technikai és taktikai 

elemek tanulása 
 Képes folyamatos játékra a 

tanultak alkalmazásával 
 Ügyes megoldásokkal, 

eredményesen vesz részt 
a játékban. 

        
3. softball  Softball- játék alapjainak 

megismerése 
 Megismeri a játék alapjait.   Képes csapatjátékban az 

eredményes játékra. 
        
4. téli sportok  Korcsolyázás alapjainak 

tanulása (a biztonságos haladás 
elsajátítása) 

 Képes folyamatos haladásra.  Jutalmazható, ha jó 
technikával hajtja végre a 
feladatokat. 

        
5. európai népi játékok  Darts, “mail – játék”, ill. 

különböző teke játékok 
(labdával, súlygolyóval, ütőkkel 
stb)  

  

 Jó szabályismerettel, aktívan 
vesz részt a játékokban.  

 Eredményesen, mások 
bíztatásával vesz részt a 
játékokban. 
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VII. KOREOGRAFÁLT 

PROGRAMBEMUTATÓ 
 AZ EGYÜTTES FELLÉPÉS 

TANULÁSA 
    

       
1. Együttes step-aerobic 

bemutató 
(játék- és sportnap keretében) 

 64 ütemű gyakorlat bemutatása 
formációs alakzatváltoztatások 
kombinálásával  

 A bemutatandó anyagot 
elsajátítja és kis hibákkal 
végrehajtja. 

 Pontosan és jól tanulja be 
a    gyakorlatot és szépen 
kivitelezi. 

       
VIII.  ELMÉLET  ELMÉLETI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

       
1. fogalmak  kondicionális képességek: erő, 

gyorsaság, állóképesség 
 Ismeri a tanult fogalmakat.  Röviden meg tudja 

fogalmazni a 
kondicionális 
képességeket. 

       
2. sportági verseny- és 

játékszabályok 
 sportági verseny- és 

játékszabályok tanulása 
 Alkalmazza a tanult 

szabályokat. 
 Indokolni tudja az 

alkalmazott szabályokat. 
       
3. Egészséges életmód és a 

mozgás 
 Tanulás az egészséges életmód 

és mozgás közötti 
összefüggésekről  

 Megérti a tervezett és 
rendszeres mozgás fontos 
szerepét. 

 Képes edzésprogram 
megtervezésére.  

       
4. Népi játékok története   Tanulás a népi játékok 

történetéről 
 Ismer legalább 10 népi játék 

történeti hátterét 
 Összefüggéseiben is 

tájékozott a népi játékok 
kialakulásáról.  

 
 

Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon  
 

a.) Képes testsúlyának és testméreteinek folyamatos nyomon követésére.  

b.) Érjen el önmagához képesen fejlődést a motoros próbák teljesítésénél.  

c.) Képes függésből kelepfellendülés végrehajtására.  

d.) Képes motoros köredzés tervezésére és végrehajtására. 

e.) Ismer legalább 5 magyar szabadidős népi játékot. 

f.) Sikeresen tanulja és mutatja be a csoportos koreográfiát.  
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
 TEMATIKUS TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM TELJESÍTMÉNY 
       
    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
       

I. RENDGYAKORLATOK  RENDGYAKORLATOK 
VÉGZÉSE 

    

        
1. Állások oszlopban, sorban  Állások gyakorlása oszlopban, 

sorban 
 Figyelmesen követi a tanári 

utasításokat. 
 Ötletadással és jó 

csoportalakító 
szerepformálással hajtja 
végre a feladatokat. 

        
2. Formációs gyakorlatok  Összetett alakzatok kialakítása 

zenére 
 Az utasítások követése 

törekvés a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Összehangolt munka és 
teljes együttműködés a 
társakkal. 

        
II. ELŐKÉSZÍTŐ ÉS 

PREVENTÍV 
GYAKORLATOK 

 SZABADGYAKORLATI 
ALAPFORMÁJÚ 
GYAKORLATOK TANULÁSA 

    

        
1. Összetett szabadgyakorlati 

alapformájú gyakorlatok 
 Összetett kéziszer, bordásfal-, 

pad- és társas gyakorlatok 
végzése 

 A szerekkel való bánásmód 
ismerete, megfelelő 
kondicionális képesség. 

 Ismereteken és 
alkalmazásukon kívül jó 
gyakorlatvégrehajtás. 

        
2. Jóga  Alap jóga gyakorlatok tanulása  Képes a gyakorlatok 

többségének végrehajtására. 
 Önállóan képes a 

gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
3.  Levezető gyakorlatok   A fizikai terhelés utáni levezető 

gyakorlatok tanulása, 
alkalmazásai fontosságának 
tudatosítása.   

 Képes a gyakorlatok 
többségének végrehajtására. 

 Önállóan képes a gyakor-
latok kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
III. MOTOROS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 TERHELÉSES 

GYAKORLATOK TANULÁSA 
    

        
1. Karerő fejlesztő gyakorlatok  A kötélmászás gyakorlása  Képes mászókulcsolással 

felmászni,ill. vissza 
üggeszkedéssel (fiúk 2-szer, 
lányok 1-szer). 

 Képes függeszkedéssel 
fel-mászni, ill. ereszkedni 
(fiúk 2-szer, lányok 1-
szer) 

        
2. Dobóerő fejlesztő gyakorlatok  Különféle dobások 3 (lányok), 

illetve 5 kg-os (fiú) 
tömöttlabdával 

 Maximális távolság 75 %-
ban legalább 10-szer végzi el 
a dobásokat. 

 Maximális távolság 75 %-
ban legalább 20-szor 
végzi el a dobásokat. 

        
3. Ugróerő fejlesztő gyakorlatok  Fel- és leszökdelés zsámolyra 

különböző feladatokkal (egy-, 
páros lábon, fordulatokkal, 
kéziszerekkel, stb.) 

 Képes a folyamatos 
zsámolyra szökdelésekre. 

 Folyamatosan, jó 
technikával szökdel a 
zsámolyra a feladatok 
beiktatásával is. 

        
4. Tartós futás  Tartós futás gyakorlása 2000 m-

en 
 Folyamatos lassú tempóban 

futja le a távot. 
 Jó iram- és erőbeosz-

tással futja le a távot. 
        
5. Hasizom fejlesztő gyakorlatok  Ferdepadon felülések 

törzsfordítással 
 Képes folyamatos felülések 

végrehajtására. 
 Dinamikusan, teljes 

erőbedobással vesz részt 
a feladat végrehajtásában. 
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6. Képességfelmérés  Motoros tesztbattéria gyakorlatok 

végrehajtása  
TL – tömöttlabdalökés (cm) 
HTU – helyből távolu. (cm) 
BUR – 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
60M – síkfutás (s) 
COOP – Cooper teszt (m/12min) 

                   F       L  
TL          490    380 
HTU       180    155 
BUR         18      15 
SIT           20      17 
60M        9.1    10.5 
COOP   2500    2100    

                  F        L  
TL          510    410 
HTU       210    175 
BUR         22      18 
SIT           24      20 
60M        8.7    10.0 
COOP   2800    2300    

        
IV. SPORTÁGI KÉPZÉS  KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁGAK 

TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI 
ELEMEINEK TANULÁSA 

    

        
1. ATLÉTIKA  ATLÉTIKA TANULÁSA     
        
1.1. Futóiskolai gyakorlatok  Futóiskolai gyakorlatok tanulása  Ismeri és képes végrehajtani 

a futóiskolai gyakorlatokat. 
 Technikailag hibátlanul 

hajtja végre a feladatokat. 
        
1.2. gátfutás  Gátfutás tanulása  Képes alacsony gátak fölött 

átfutni egy-két ütemtévesz-
téssel. 

 Folyamatos futással, jó 
iramban fut át a gátak 
fölött. 

        
1.3. magasugrás  Flop magasugrás tanulása (11) 

 

 Képes helyből a technika 
végrehajtására fél méter 
magasan kifeszített szalag 
felett, szivacsbálába 
érkezéssel. 

 Képes a technika jó 
végrehajtására 80 
centiméter magasan 
kifeszített szalag felett, 
szivacsbálába érkezéssel. 

        
1.4. súlylökés  Súlylökés gyakorlása helyből 3 

illetve 5 kg-os súlygolyóval 
 A mozgás egésze nem 

folyamatos és a kidobás nem 
teljesen lökésszerű. 

 A dobókéz oldali csípőjét 
beforgatja és előretolja, 
majd a törzs előre 
lendülésébe kapcsolódik 
a karmunka. 

        
1.5. gerelyhajítás  Gerelyhajítás tanulása helyből  Képes egyenes irányú 

kidobásra. 
 Helyes dobóterpeszből 

képes a szer kidobására 
legalább 15m-ig. 

        
1.6. versenyzés  Háziversenyen részvétel (60m-es 

futás, kislabdahajítás, súlylökés,  
magas-, távolugrás) 

 Legalább szinten tartja a 
teljesítményeit 

 Általánosan javít az 
egyéni teljesítményein. 

        
2. TORNA  A TORNA TANULÁSA     
        
2.1. talaj  Az eddig tanult elemek 

gyakorlása összekötő elemekkel 
 Javuló tendenciával mutatja 

be az elemeket. 
 Jó technikával, akár 

elemek összekötésével 
mutatja be az elemeket, 

        
2.2. kézenátfordulás előre  Kézenátfordulás előre tanulása 

(8) 

 

 Enyhe karhajlítással hajtja 
végre az elemet hajlított 
állásba.  

 Jó technikai kivitelezéssel 
hajtja végre az elemet 
nyújtott állásba érkezés-
sel. 

        
2.3. Korlát (fiúk)  Alaplendületek felkarfüggésben, 

támaszban, lendületek támaszba, 
felkarállás, saslendület 
gyakorlása  

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat. 

 Technikailag helyesen 
hajtja végre az elemeket. 

        
2.4. felkarbillenés   Felkarbillenés tanulása (8) 

 

 Kis segítségadással hajtja 
végre az elemet. 

 Önállóan fellendül 
nyújtott karú levegő 
támaszba. 
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2.5. Gyűrű (fiúk)  Alaplendületek függésben 

(lebegőfüggésből, hajlított 
függésben, lefüggés, hátsó 
lefüggés, homorított leugrás 
gyakorlása 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat. 

 Technikailag helyesen 
hajtja végre az elemeket. 

        
2.6. Terpeszleugrás hátra  Leterpesztés hátra tanulása (8) 

 

 Kis segítségadással hajtja 
végre az elemet. 

 Segítségadás nélkül, 
karhajlításos 
súlypontemeléssel hajtja 
végre az elemet. 

        
2.7. Gerenda  (lányok)  Az átlendítés, felterpesztés, 

szökdelések, fordulatok, 
tarkóállás gyakorlása  

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 9 
pont 

        
2.8. felugrások  Ugrások tanulása (felugrások)  Képes legalább 2 felugrás 

globális végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemeket. 
        
2.9. kilendítés  Kilendítés tanulása  Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.10. vállállás  Vállállás tanulása  Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.11. Felemáskorlát (lányok, ahol a 

feltételek adottak) 
 Gyakorlás: 

Függésben függőtámaszban 
lendület előre-hátra,  guggoló-
függőállásból kelepfellendülés 
támaszba gyakorlása, 
függőtámaszból lendület hátra és 
kanyarlati leugrás 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Képes az elemeket 
összekötni jó technikai 
kivitelezéssel. 

        
2.12. függőtámaszból átlendítések  Függőtámaszból átlendítések 

tanulása 
 Kevés a lendületszerzés ezért 

lábait kissé hajlított 
helyzetben viszi át a karfa 
fölött. 

 Nyújtott és feszes 
lábakkal nagy lendülettel 
végzi az átterpesztést 

        
2.13. támaszból ereszkedés 

fekvőfüggésbe 
 Támaszból ereszkedés 

fekvőfüggésbe tanulása 
 Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.14. függőtámaszból lendület előre 

és vetődési leugrás 
 Függőtámaszból lendület előre és 

vetődési leugrás tanulása 
 Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.15. Lólengés (fiúk, ahol a 

feltételek adottak) 
 Gyakorlás: 

Láb be- és kilendítések kápán és a 
háton  

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Képes a lendítőlábat 
legalább vállmagasságig 
lendíteni. 

        
2.16. olló  Olló tanulása (8) 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására. 

 Jó technikával hajtja 
végre az elemet. 

        
2.17. vetődéses leugrás  Vetődéses leugrás tanulása  Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.18. Nyújtó (fiúk, ahol a feltételek 

adottak) 
 Gyakorlás: 

Lendületvételek, térd fellendülés, 
kelepfelhúzódás 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Képes jó technikával az 
elemek bemutatására.  

        
2.19. vetődéses leugrás  Vetődéses leugrás tanulása  Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 



 
 
 
 
2504 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
2.20. Versenyzés (fiúk, lányok)  Talaj: 

Kézállás, repülő guruló 
átfordulás, arabugrás 
fejenátfordulás stb. beépítésével) 
Támaszugrás: 
Terpeszátugrás négyrészes 
hosszába állított szekrényen 
Korlát, gyűrű, nyújtó (fiúk) 
Gerenda, felemáskorlát (lányok) 
Legalább 4 elemből álló 
gyakorlat bemutatása 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 7.5 
pont elérése. 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 9 
pont elérése. 

        
3. Kosárlabda  A kosárlabda tanulása     
        
3.1. technikai elemek   Átadás, labdavezetés, cselezés 

kombinálásának tanulása  
tempódobással 

 Az eddig tanultak 
bemutatása kissé hibás, de 
10 dobásból 4-et értékesít. 

 Az eddig tanultak 
bemutatása pontos és jó, 
10 dobásból 7-et 
értékesít. 

        
3.2. horogdobás  Horogdobás tanulása közelről  Ügyesebbik kéz felőli 

oldalon be tud mutatni 
értékelhető tempódobást. 

 Mindkét oldalra jól 
mutatja be a tempódobást.

        
3.3. taktikai elemek  a 2:2 elleni játék emberfogásos 

védekezéssel tanulása elzárással 
 Képes az együttes 

feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben is. 

        
4. Labdarúgás (elsősorban fiúk)  A labdarúgás tanulása, gyakorlása     
        
4.1. Technikai elemek   Rúgások, labdaátvételek, fejelés 

gyakorlása 
 Képes a labdát külső csüddel 

kapura rúgni és 10m-ről 
hálóba juttatni. 

 Képes a labdát külső 
csüddel  kapura rúgni és 
10m-ről a hálóba juttatni.  

        
4.2. Taktikai elemek   A cselezés, és a szerelés 

gyakorlása 
 Képes egyes cselezési 

feladat bemutatására passzív 
védővel szemben. 

 Sikeresen cselez aktív 
védővel (játék közben).  

        
4.3. Játék nagypályán  Helycserés támadó játék, ill. a 

védekezése tanulása 
 Megérti és igyekszik követni 

a tanári utasításokat. 
 Játék közben is sikeresen 

végrehajtja a feladatokat. 
        
5. Kézilabda 

(női kézilabdával) 
 A kézilabda tanulása     

        
5.1.  technikai elemek   Átadások szemből és oldalról, 

labdaelfogás futás közben és 
felugrással,  felugrásos lövés,  
beállók bedőléses dobása 
gyakorlása 

 10m-re álló társnak dobja a 
labdát egykezes alsóval és 
felsővel. 

 15m-re álló társnak is 
magabiztos pontossággal 
dobja át a labdát. 

        
5.2. beugrásos lövés szélről  Beugrásos lövés tanulása szélről, 

a dobókézzel azonos oldalon 
 Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 A játékban eredményes a 

technikája megfelelő. 
        
5.3. taktikai elem   A lerohanás tanulása  A játékban való részvétel a 

szabályok ismeretével és 
betartásával. 

 Játékban is sikeresen, 
vesz részt játékszituáció 
végrehajtásában. 

        
5.4. helycsere  Helycserék tanulása (14) 

 

 Képes az együttes 
feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben is. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2505 

 
        
5.5. védekezés elzárás ellen  Védekezés tanulása elzárás ellen  Képes az együttes 

feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben. 

        
6. Röplabda  A röplabda tanulása     
        
6.1. technikai elemek   Alkarérintés és kosárérintés, alsó 

és felső egyenesnyitás feladás 
előre, egyenes leütés különféle 
módjainak gyakorlása  

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat.  

 Jót echnikával, 
játékhelyzetekben is 
sikeresen hajtja végre a 
feladatokat. 

        
6.2. gurulások  Gurulások tanulása (hátra, 

oldalra) (10) 

 

 Képes globálisan a gurulások 
bemutatására. 

 Játék közben is sikeresen 
alkalmazza a gurulást. 

        
6.3. taktikai elemek  Gyakorlás: 

horognyitás, nyitás-fogadás, a 
hálóból kipattanó labda játékban 
tartása 

 Képes az együttes 
feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 A játékban eredményes a 
technikája megfelelő. 

        
6.4. csoportos sánc  Csoportos sánc tanulása (10) 

 

 Képes az együttes 
feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben. 

        
6.5. soron belüli helycserék  Soron belüli helycserék tanulása  Képes az együttes 

feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben. 

        
6.6. a terület fedezése  A terület fedezésének tanulása  Képes az együttes 

feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül) 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben. 

        
7. Versenyzés  Választott sportjátékban 

háziversenyen részvétel 
 Részt vesz a versenyen 

csapattagként. 
 A játékban eredményes a 

technikája megfelelő. 
        
8. ÚSZÁS  ÚSZÓ TELJESÍTMÉNYEK 

JAVÍTÁSA 
    

        
8.1. technikai elemek  technikai elemek gyakorlása: 

gyors-, mell-, hátúszás, kar-, 
lábmunka, fordulók 

 javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat. 

 Jó technikával hajtja 
végre a feladatokat. 

        
8.2. pillangó úszás  Pillangó úszás kar- és 

lábmunkájának tanulása 
 Képes a kar- és lábtempó 

külön külön bemutatására. 
 Képes a pillangó technika 

folyamatos (legalább 10 
m-en) bemutatására. 

        
8.3. búvárúszás békatalppal  Búvárúszás békatalppal tanulása 

és gyakorlása 
 Képes a békatalp segítsé-

gével folyamatos haladás 
kialakítására. 

 Jó technikával, 
dinamikusan képes a 
folyamatos víz alatti és 
felszíni úszásra. 

        
8.4. úszótáv teljesítése  600 m-es táv leúszása 

(tetszőleges úszásnemben) 
 Képes a táv teljesítésére 

kevés pihenővel. 
 Pihenő nélkül képes a táv 

teljesítésére akár 2 
úszásnemben. 

        
8.5. játék  Vizilabda játék  tanulása 

(átadások, kapuralövések 
különböző módjainak elsajátítása)

 Sikeresen végrehajtja a 
tanári utasításokat. 

 Eredményesen, jó 
technikával hajtja végre a 
feladatokat. 

        
8.6.  Versenyzés  Vegyesúszás gyakorlása 50-100 

m-es távon  
 Kevés pihenővel képes a 

vegyesúszás bemutatására. 
 Folyamatosan, jó 

eredménnyel képes a 
távok leúszására. 
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V. ÖNVÉDELMI ÉS 

KÜZDŐSPORTOK 
 KÜZDŐJÁTÉKOK 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. küzdőjátékok  páros küzdelmek, 

fiúk: birkózás 
 Részt vesz a 

küzdősportokban. 
 Jó technikával, 

eredményesen hajtja 
végre a feladatot. 

        
VI. SZABADIDŐS JÁTÉKOK  SZABADIDŐBEN IS 

ALKALMAZHATÓ JÁTÉKOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Asztalitenisz verseny  Versenyszituációk tanulása 

egyéni és páros mérkőzéseken 
 Részt vesz a versenyen.  Eredményesen (helyezést 

elérve) vesz részt a 
versenyen. 

        
2. tollaslabdázás  Tollaslabdázásban részvétel  (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a tollaslabdázásban. 
        
3. görkorcsolyázás  Görkorcsolyázásban részvétel  (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a 
görkorcsolyázásban. 

        
4. Vizi táborozás  Vizi túrán részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a túrán. 
        
5. Téli sportok   Sítáborban részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a táborban. 
        
6. Európai népi játékok  Falra futás, gyűrűdöfés, 

hordólovaglás  

 

 Megismeri a játékokat.  Eredményesen vesz részt 
a játékokban. 

        
VII. KOREOGRAFÁLT 

PROGRAMBEMUTATÓ 
 AZ EGYÜTTES FELLÉPÉS 

TANULÁSA 
    

        
1. Népi játékok bemutatója 

(játék- és sportnap keretében) 
 Választott népi játékok 

bemutatása mások bevonásával 
 Ismeri a választott játékokat 

szabályaikkal együtt.  
 Képes a játékok tanító 

jellegű bemutatására. 
        
VII.  ELMÉLET  ELMÉLETI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Képességfejlesztés otthon  Tanulás az otthoni edzés 

módszereiről  
 Képes rekreációs 

gyakorlatok tervezésére 
 Képes otthoni 

edzésprogram 
megtervezésére.  

        
2. Mozgáselemzés   Tanulás a mozgáselemzés 

módszereiről 
 Képes önálló értékelésre.  Jól tudja elemezni és 

értékelni a mozgásokat, a 
hibák kijavítására képes 
gyakorlatokat tervezni. 

 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 

a.) Ismeri a futó- és ugróiskolai gyakorlatok jellemzőit. 
b.) Képes billenő mozdulatok bemutatására különböző kiinduló helyzetekből. 
c.) Sikeresen részt vesz az emberfogásos védekezésben kézi-, kosárlabdában és labdarúgásban.  
d.) Érjen el önmagához képesen fejlődést a motoros próbák teljesítésénél.  
e.) Értelmezni képes a terheléses feladatok élettani változásait. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

 
TELJESÍTMÉNY 

       
    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
       

I. RENDGYAKORLATOK  RENDGYAKORLATOK 
VÉGZÉSE 

    

        
1. Csoportmozgások  Haladások (futások, járások, 

szökdelések) oszlopban, sorban 
tanulása 

 A feladatokban való 
részvétel. 

 Ötletadás és 
csoportalakító 
szerepformálás. 

        
2. Formációs gyakorlatok 

tánclépésekkel összekötve 
kéziszerekkel 

 Összetett alakzatok 
kialakításának zenére tanulása 
(fiúknak kézisúlyzóval, lányoknak 
RSG szerekkel) 

 Az utasítások követése 
törekvés a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Összehangolt munka és 
teljes együttműködés a 
társakkal. 

        
II. ELŐKÉSZÍTŐ ÉS 

PREVENTÍV 
GYAKORLATOK 

 SZABADGYAKORLATI 
ALAPFORMÁJÚ 
GYAKORLATOK TANULÁSA 

    

        
1. Ügyességi kéziszergyakor-

latok  
 Kéziszerekkel végzett ügyesség- 

fejlesztő gyakorlatok tanulása 
(fiúk kézisúlyzóval, 
tömöttlabdával, lányok RSG 
szerekkel) 

 Képes a kéziszerekkel való 
kondicionáló gyakorlatok  
végrehajtására. 

 Képes terhelési 
összetevők 
meghatározásával 
kéziszergyakorlatok 
tervezésére és 
végrehajtására.   

        
2. Összetett stretching 

gyakorlatok 
 Stretching gyakorlatok  tanulása  Képes a gyakorlatok 

többségének végrehajtására. 
 Önállóan képes a 

gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
3.  Levezető gyakorlatok   A fizikai terhelés utáni levezető 

gyakorlatok tanulása, 
alkalmazásai fontosságának 
tudatosítása.   

 Képes a gyakorlatok 
többségének végrehajtására. 

 Önállóan képes a 
gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
III. MOTOROS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 TERHELÉSES 

GYAKORLATOK TANULÁSA 
ÉS VÉGREHAJTÁSA 

    

        
1. Komplex erőfejlesztés (fiúk)  Konditeremben cirkuit köredzés  

a terheléses összetevők 
változtatásával 

 Javuló tendenciával képes 
végrehajtani a feladatokat. 

 Képes önálló 
edzésprogram tervezésére 
és végrehajtására. 

        
2. Aerobic (lányok)  Rendszeres aerobic program 

kidolgozása és végrehajtása 
 Önállóan képes egyszerű 

aerobic gyakorlatok 
bemutatására. 

 Önállóan képes összetett 
aerobic gyakorlatok 
bemutatására. 

        
3. Futóállóképesség   Egyéni futóprogram kidolgozása 

és végrehajtása (havi, heti 
lebontásban, otthoni végrehaj-
tásra is) 

 Képes a saját képességeihez 
viszonyított rendszeresen 
végezhető program 
kidolgozására és 
végrehajtására. 

 Képes önálló, jelentős 
terhelést biztosító 
program kidolgozására és 
végrehajtására.  
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4. Képességfelmérés  Motoros tesztbattéria gyakorlatok 

végrehajtása  
TL – tömöttlabdalökés (cm) 
HTU – helyből távolu. (cm) 
BUR – 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
60M – síkfutás (s) 
COOP – Cooper teszt (m/12min) 

                   F       L  
TL          520    400 
HTU       190    160 
BUR         19     16 
SIT           22    18 
60M        8.9    10.2 
COOP   2600    2200    

                  F        L  
TL          560   450 
HTU       230   180 
BUR         24     19 
SIT           25      21 
60M        8.5      9.8 
COOP   2900    2400    

        
IV. SPORTÁGI KÉPZÉS  KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁGAK 

TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI 
ELEMEINEK TANULÁSA 

    

        
1. Atlétika  Az atlétika tanulása     
        
1.1. futóiskolai gyakorlatok  Gyakorlás: 

Futóiskolai gyakorlatok  
 Ismeri és képes végrehajtani 

a futóiskolai gyakorlatokat. 
 Technikailag hibátlanul 

hajtja végre a feladatokat. 
        
1.2. akadályfutás (természetes 

környezetben) 
 Akadályfutás tanulása  Sikeresen leküzdi a 

természetes akadályokat. 
 Folyamatos futással jó 

iramban fut át az 
akadályok fölött. 

        
1.3. távolugrás   Az ollózó technika tanulása  Képes ugrás közben a kettő 

és feles olló végrehajtására. 
 A technika végrehajtása 

során jó technikával 
kompenzálja a rotációs 
mozgásokat. 

        
1.4. magasugrás  Flop magasugrás gyakorlása 

eredményességre törekvéssel. 
 

 Javuló tendenciával mutatja 
be az ugrást. 

 Jó technikával, 
eredménynöveléssel 
mutatja be az ugrást. 

        
1.5. dobás  Súlylökés tanulása becsúszással 

(11) 

 

 A mozgás egésze nem 
folyamatos és a kidobás nem 
teljesen lökésszerű. 

 A dobókéz oldali csípőjét 
beforgatja és előretolja, 
majd a törzs előre 
lendülésébe kapcsolódik 
a karmunka. 

        
1.6. gerelyhajítás  Gerelyhajítás tanulása helyből és 

lendületszerzésből (11) 

 

 Képes helyből és 
lendületszerzésből egyenes 
irányú kidobásra. 

 Képes helyből és 
lendületszerzésből helyes 
dobóterpesz kialakítására, 
ill. onnan a szer 
kidobására legalább 15 
m-ig. 

        
1.7. versenyzés  Háziversenyen részvétel 

Egyéni 6 próba: 100, ill. 1000m-
es futás, kislabdahajítás, 
súlylökés,  magas-, távolugrás) 

 Legalább szinten tartja a 
teljesítményeit. 

 Általánosan javít az 
egyéni teljesítményein. 

        
2. Torna  A torna tanulása     
        
2.1. Talaj  Eddig tanult elemek gyakorlása 

összekötő elemekkel 
 Javuló tendenciával mutatja 

be az elemeket. 
 Képes önállóan gyakorlat 

összeállítására és jó 
technikájú bemutatására.  

        
2.2. kézenátfordulás hátra  Kézenátfordulás hátra tanulása 

(8) 

 

 Enyhe karhajlítással hajtja 
végre az elemet hajlított 
állásba.  

 Jó technikai kivitelezéssel 
hajtja végre az elemet 
nyújtott állásba érkezéssel

        
2.3. Korlát (fiúk, ahol a feltételek 

adottak) 
 Alaplendületek felkarfüggésben, 

támaszban, lendületek támaszba, 
felkarállás, saslendület, 
felkarbillenés gyakorlása 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat. 

 Technikailag helyesen 
hajtja végre az elemeket. 
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2.4. fellendülés kézállásba   Fellendülés kézállásba magas 

korláton tanulása  
 Sikeres kísérletet tesz társak 

segítségével 
 Képes önállóan 

fellendülni futólagos 
kézállás helyzetébe. 

        
2.5. Gyűrű (fiúk)  Alaplendületek függésben 

(lebegőfüggésből, hajlított 
függésben, lefüggés, hátsó 
lefüggés, homorított leugrás 
gyakorlása 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat. 

 Technikailag helyesen 
hajtja végre az elemeket. 

        
2.6. vállátfordulás előre  Vállátfordulás előre tanulása (8) 

 

 Kis segítségadással 
végrehajtja az elemet. 

 Segítségadás nélkül, 
karhajlításos 
súlypontemeléssel hajtja 
végre az elemet. 

        
2.7. Nyújtó (fiúk, ahol a feltételek 

adottak) 
 Kelepforgás előre tanulása (8) 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására kis 
segítségadással. 

 Nyújtott karral és törzzsel 
képes az elem 
bemutatására. 

        
2.8. nyílugrás  Nyílugrás tanulása (8) 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására kis 
segítségadással. 

 Képes önálló 
végrehajtásra íves 
elugrással. 

        
2.9. Gerenda  (lányok)  Átlendítés, felterpesztés 

Szökdelések, felugrások, 
fordulatok, tarkóállás gyakorlása 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Jó technikával hajtja 
végre az elemeket. 

        
2.10. gurulóátfordulás hátra  Gurulóátfordulás hátra tanulása 

 

 Képes legalább 2 felugrás 
globális végrehajtására. 

 Jó technikával hajtja 
végre az elemeket. 

        
2.11. terpeszcsukaleugrás  Terpeszcsukaleugrás tanulása 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására. 

 Jó technikával dinamikus 
csipőhajlítással és 
nyújtott lábterpesztéssel 
hajtja végre az elemet. 

        
2.12. Felemáskorlát (lányok, ahol a 

feltételek adottak) 
 Függésben függőtámaszban 

lendület előre-hátra,  guggoló-
függőállásból kelepfellendülés 
támaszba gyakorlása, 
függőtámaszból lendület hátra és 
kanyarlati és vetődési leugrás 
gyakorlása 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Képes az elemeket 
összekötni jó technikai 
kivitelezéssel. 

        
2.13. bukó malomfellendülés 

támaszba 
 Bukó malomfellendülés támaszba 

tanulása 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására 
segítségadással. 

 Jó technikával hajtja 
végre az elemet. 

        
2.14. Lólengés (fiúk, ahol a 

feltételek adottak) 
 Láb be- és kilendítések kápán és a 

háton, olló gyakorlása  
 Javuló tendenciával hajtja 

végre az elemeket. 
 Képes a lendítőlábat 

legalább vállmagasságig 
lendíteni. 

        
2.15. ellenolló  Ellenolló tanulása 

 
 Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
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2.16. páros körzés  Kísérletek páros körzésre a kápán  Képes legalább 1 kör 

végrehajtására 
 Képes egy-egy jó 

kísérletre. 
        
2.17. Versenyzés (fiúk, lányok)  Egyéni verseny 3  

választott szeren, szabadonvá-
lasztott gyakorlattal 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 7.5 
pontátlag elérése. 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 9 
pontátlag elérése. 

        
3. Kosárlabda  A kosárlabda tanulása     
        
3.1. technikai elemek   Átadás, labdavezetés, cselezés 

kombinálása  különböző 
dobásformákkal gyakorlása 

 Az eddig tanultak 
végrehajtása javuló 
tendenciával. 

 Az eddig tanultak jó 
technikájú végrehajtása 
sikeres befejezéssel. 
 

        
3.2. taktikai elemek   Támadási formák gyakorlása 

játék közben:  
Egy osztogató középjátékossal, 
ill. két osztogató középjátékossal 

 Képes az együttes 
feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben. 

        
4. Labdarúgás (elsősorban fiúk)  A  labdarúgás tanulása, 

gyakorlása 
    

        
4. 1. technikai elemek   Labdavezetések, labdaátvételek, 

rúgások, fejelések gyakorlása 
 Képes a labdát külső csüddel 

kapura rúgni és 10m-ről 
hálóba juttatni. 

 Képes a labdát külső 
csüddel  kapura rúgni és 
10m-ről hálóba juttatni.  

        
4.2. lábtenisz – játék  Speciális rúgás- és kezelési 

technikák gyakorlása páros 
lábtenisz játékban 

 Képes speciális technikák 
globális végrehajtására. 

 Eredményesen vesz részt 
a játékban. 

        
4.3. taktikai elemek  Formációs támadások tanulása  Képes pozíciója megtartására 

és a társsal való összjátékra. 
 Sikeresen és kreatívan 

vesz részt a feladatok 
végrehajtásában. 

        
4.4. játék nagypályán  Helycserés támadó játék, ill. a 

védekezése tanulása 
 Megérti és igyekszik követni 

a tanári utasításokat. 
 Játék közben is sikeresen 

végrehajtja a feladatokat. 
        
5. Kézilabda  A kézilabda tanulása     
        
5.1.  technikai elemek   Labdavezetések, átadások (futás 

közben és felugrással),  kapura-
lövések (különböző helyzetekből 
és pozíciókból) gyakorlása 

 10m-re álló társnak 
átpasszolja a labdát egykezes 
alsóval és felsővel. 

 15m-re álló társnak is 
magabiztos pontossággal 
átdobja a labdát. 

        
5.2. taktikai elemek  Elzárások (mellé-, mögéállásos) 

tanulása (14) 

     

 Képes a  feladatok 
megértésére és végrehaj-
tására. 

 Jól alkalmazza a játékban 
is az elzárásokat. 

        
5.3. védekezés elzárás ellen  Védekezés tanulása elzárás ellen  Képes az együttes 

feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben. 

        
6. Röplabda  A röplabda tanulása     
        
6.1. technikai elemek   Alkarérintés és kosárérintés, alsó 

és felső egyenesnyitás feladás 
előre, egyenes leütés különféle 
módjainak gyakorlása  

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat.  

 Jót technikával, 
játékhelyzetekben is 
sikeresen hajtja végre a 
feladatokat. 

        
6.3. strandröplabda  Gyakorlás: 

horognyitás, nyitás-fogadás, a 
hálóból kipattanó labda játékban 
tartása 

 Képes az együttes 
feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 A játékban eredményes a 
technikája megfelelő. 
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6.4. helycserék  Soron belüli helycserék tanulása  Képes az együttes 

feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben. 

        
6.5. a terület fedezése  A terület fedezésének tanulása  Képes az együttes 

feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben. 

        
7. Versenyzés  Választott sportjátékban 

háziversenyen részvétel 
 Részt vesz a versenyen 

csapattagként. 
 A játékban eredményes a 

technikája megfelelő. 
        
8. Úszás  Úszó teljesítmények javítása     
        
8.1. technikai elem  Pillangó úszás kar- és 

lábmunkájának gyakorlása, 
kísérlet a folyamatos úszás 
kialakítására 

 Képes a pillangó technika 
folyamatos (legalább 10 m-
en) bemutatására. 

 Képes folyamatos 
úszással legalább 25 m 
leúszására. 

        
8.2. búvárúszás  Pipázás tanulása és gyakorlása  Képes pipa segítségével 

folyamatos vízfelszíni 
haladás kialakítására. 

 Jó technikával, 
dinamikusan képes a 
folyamatos úszásra. 

        
8.3. úszótáv teljesítése  400-1000 m-es táv leúszása 

(tetszőleges úszásnemben) 
 Képes a 400 m-es táv 

teljesítésére kevés pihenővel. 
 Pihenő nélkül képes a táv 

teljesítésére akár 2 
úszásnemben. 

        
8.4. játék  Vízilabda egy pályás játék 

kialakítása   
 Sikeresen végrehajtja a 

tanári utasításokat. 
 Eredményesen, jó 

technikával hajtja végre a 
feladatokat. 

        
8.5.  versenyzés  Váltóúszás 50 m-es távon   Kevés pihenővel képes a 

vegyes úszás bemutatására. 
 Folyamatosan, jó 

eredménnyel képes a 
távok leúszására. 

        
V. SZABADIDŐS JÁTÉKOK  SZABADIDŐBEN IS 

ALKALMAZHATÓ JÁTÉKOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Teniszezés  Adogatás tanulása, folyamatos 

játék kialakítása 
 Képes az alapütések 

kivitelezésére. 
 Gyors fejlődést mutat.  

        
2. Vízi táborozás  Vízi túrán részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a túrán. 
        
3. Téli sportok   Sítáborban részvétel, 

korcsolyázás  
 (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a táborban, a 
korcsolyázásban. 

        
4. Nemzetközi népi játékok  “La crosse”, mexikói birkózás, 

inuit (indián) kötélhajtásos 
ugrások  

 Figyelmesen vesz részt a 
játékokban. 

 Eredményesen, mások 
bevonásával vesz részt a 
játékokban. 

        
VI. KOREOGRAFÁLT 

PROGRAMBEMUTATÓ 
 AZ EGYÜTTES FELLÉPÉS 

TANULÁSA 
    

        
1. Népi játékok bemutatója 

(játék- és sportnap keretében) 
 Választott népi játékok 

bemutatása mások bevonásával 
 Ismeri a választott játékokat 

szabályaikkal együtt.  
 Képes a játékok tanító 

jellegű bemutatására. 
        
VII.  ELMÉLET  ELMÉLETI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Olimpia történet   Az olimpia történetének tanulása  Sikeres intelligencia teszt 

kitöltése 
 Ismeri a sporttörténeti 

összefüggéseket. 
        
2. Sporttaktika elmélete   A taktika tanulása  Megérti az ismeretanyag 

lényegét. 
 Példákon keresztül képes 

taktikai szituációk 
felvázolására. 
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Tanév végi követelmények a 11. évfolyamon 
 

a.) Ismer és helyesen alkalmaz testtartást javító gyakorlatokat. 
b.) Érjen el önmagához képesen fejlődést a motoros próbák teljesítésénél.  
c.) Ismer legalább 5 európai szabadidős népi játékot. 
d.) Sikeresen részt vesz sportjáték versenyszituációkban.   
e.) Képes sportjáték mérkőzések alapszintű vezetésére.  
f.) Képes szabadidős programcsomag megtervezésére, végrehajtására.  

 
 

Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

 
TELJESÍTMÉNY 

       
    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
       

I. RENDGYAKORLATOK  RENDGYAKORLATOK 
VÉGZÉSE 

    

        
1. Csoportmozgások  Csoportos feladatok haladással, 

egymás segítésével 
 A feladatokban való 

részvétel. 
 Ötletadás és 

csoportalakító 
szerepformálás. 

        
2. Csoportfeladatok  Csoportalakítása zenére  Az utasítások követése 

törekvés a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Összehangolt munka és 
teljes együttműködés a 
társakkal. 

        
II. ELŐKÉSZÍTŐ ÉS 

PREVENTÍV 
GYAKORLATOK 

 SZABADGYAKORLATI 
ALAPFORMÁJÚ 
GYAKORLATOK TANULÁSA 

    

        
1. Zsonglőr gyakorlatok  Ügyesség fejlesztése zsonglőr 

gyakorlatokkal (labda-, karika- 
tornabot dobálások, egyensúlyo-
zások, stb)  

 Sikeres próbálkozásokkal 
igyekszik a feladatok 
végrehajtására.  

 Ismereteken és 
alkalmazásukon kívül jó 
gyakorlatvégrehajtás. 

        
2. Jóga  Alap jóga gyakorlatok tanulása  Képes a gyakorlatok 

többségének végrehajtására. 
 Önállóan képes a 

gyakorlatok kiválasztásá-
ra és végrehajtására.   

        
3.  Levezető gyakorlatok   A fizikai terhelés utáni levezető 

gyakorlatok tanulása, 
alkalmazásai fontosságának 
tudatosítása.   

 Képes a gyakorlatok 
többségének végrehajtására. 

 Önállóan képes a 
gyakorlatok kiválasztásá-
ra és végrehajtására.   

        
III. MOTOROS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 TERHELÉSES 

GYAKORLATOK 
VÉGREHAJTÁSA 

    

        
1. Általános erőfejlesztés (fiúk és 

lányok) 
 Kondíteremben cirkuit köredzés  

a terheléses összetevők 
változtatásával 

 Képes önálló program 
kidolgozására a javuló 
tendenciával való 
végrehajtására. 

 Önállóan összállított 
programját képes 
kiemelkedő eredménnyel 
végrehjatani. 
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2. Tartós futás természetes 

környezetben 
 Aerob állóképesség fejlesztése 

gyakorlása 2000 m-en 
 Folyamatos lassú tempóban 

futja le a távot. 
 Jó iram- és erőbeosztással 

futja le a távot. 
        
3. Képességfelmérés  Motoros tesztbattéria gyakorlatok 

végrehajtása: 
TL – tömöttlabdalökés (cm) 
HTU – helyből távolugrás. (cm) 
BUR – 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
60M – síkfutás (s) 
COOP – Cooper teszt (m/12min) 

                   F       L  
TL          550    420 
HTU       210    170 
BUR         21     17 
SIT           23     19 
60M         8.8    10.0 
COOP   2700    2300    

                  F        L  
TL          600   460 
HTU       250   190 
BUR         25     20 
SIT           28      22 
60M        8.4      9.6 
COOP   3100    2600    

        
IV. SPORTÁGI KÉPZÉS  KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁGAK 

TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI 
ELEMEINEK TANULÁSA 

    

        
1. Atlétika  Atlétika tanulása     
        
1.1. futó és szökdelőiskolai 

gyakorlatok 
 Futóiskolai gyakorlatok 

alkalmazása bemelegítő jelleggel 
 Ismeri és képes végrehajtani 

a futóiskolai gyakorlatokat. 
 Technikailag hibátlanul 

hajtja végre a feladatokat. 
        
1.2. gátfutás  Gátfutás gyakorlása  Képes alacsony gátak fölött 

átfutni egy-két 
ütemtévesztéssel. 

 Folyamatos futással jó 
iramban fut át a gátak 
fölött. 

        
1.3. gerelyhajítás  Gerelyhajítás tanulása 

nekifutásból 
 Jó lendületszerzés és 

dobóterpeszből képes 
egyenes irányú kidobásra. 

 Jó technikával képes 
végrehajtani a dobást.  

        
1.4. versenyzés  Háziversenyen részvétel: 

Csapatverseny (eredmények 
összesítésével 4 főnél): 4*100 ill. 
4*800 m-es váltófutás, gerelyha-
jítás, súlylökés,  magas-, 
távolugrás 

 Társait segítve, igyekezettel 
vesz részt a versenyzésben. 

 Eredményesen, jó 
technikai megoldásokkal 
segíti csapatát. 

        
2. Torna  A torna tanulása     
        
2.1. versenyzés (fiúk, lányok)  Mindegyik tanult szeren 

szabadon választott gyakorlat 
tanulása és bemutatása 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 7.5 
pont elérése. 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 9 
pont elérése. 

        
2.2. gumiasztal akrobatika  Szaltó ugrások előre, hátra, 

ugráskombinációk tanulása 
 Képes biztonságos ugrásokra 

az asztalon. 
 Képes magas ívű 

ugrásokra, szaltókra, 
ugrásváltozatok 
összekötésével. 

        
3. Kosárlabda  A kosárlabda tanulása     
        
3. 1. taktikai elemek   A 2:2 elleni játék emberfogásos 

védekezéssel tanulása elzárással 
 Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül) 
 Képes a sikeres  

csoportmunkára játék 
közben is. 

        
3.2. taktikai elemek  Támadási formák gyakorlása 

játék közben: két középjátékos 3 
osztogató, egy beállós 
középjátékos négy osztogatóval 

 Pozícióját megtartva, társait 
segítve vesz részt a játékban.  

 Eredményesen vesz részt 
a játékban. 

        
4. Labdarúgás (elsősorban fiúk)  A labdarúgás tanulása, 

gyakorlása 
    

        
4. 1. technikai elemek   Rúgások, labdaátvételek, fejelés 

gyakorlása 
 Képes a labdát külső csüddel 

kapura rúgni és 10m-ről 
hálóba juttatni. 

 Képes a labdát külső 
csüddel  kapura rúgni és 
10m-ről hálóba juttatni.  

        
4. 2. kombinált taktikai elemek  Kombinált taktikai elemek 

tanulása és gyakorlása – felülről 
érkező labda átvétele 
cselkombinációkkal (passzív, 
majd aktív védővel szemben) 

 Képes a feladatok 
bemutatására passzív 
védővel szemben. 

 Sikeresen hajtja végre a 
feladatokat játék közben 
is.  
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4.3. játék nagypályán  Nagypályás játék az eddig tanult 

taktikai elemek gyakorlásával 
 Megérti és igyekszik követni 

a tanári utasításokat. 
 Játék közben is sikeresen 

végrehajtja a feladatokat. 
        
5. Kézilabda  A kézilabda tanulása     
        
5.1. technikai elemek  Speciális bemelegítő feladatok 

tanulása önálló játékra való 
felkészülés érdekében   

 Megismeri az önálló 
bemelegítés fontosságát. 

 Képes önállóan 
gyakorlatok 
kiválasztására és 
hatékony végrehajtására. 

        
5.2. taktikai elemek  Súlypont-manőverezés tanulása 

(látszattámadás) 
 Képes az együttes 

feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül) 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben. 

 
5.3. játék   Folyamatos játék kialakítása 

eddig tanult taktikai elemek 
gyakorlásával.  

 Képes az együttes 
feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben. 

        
6. Röplabda  A röplabda tanulása     
        
6.1. technikai elemek  Speciális bemelegítő feladatok 

tanulása önálló játékra való 
felkészülés érdekében   

 Ismeri az önálló bemelegítés 
fontosságát.  

 Képes önállóan 
gyakorlatok 
kiválasztására és 
hatékony végrehajtására. 

        
6.2. taktikai elemek  Ütésvédés-feladás-ellentámadás  Képes az együttes 

feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 A játékban eredményes, a 
technikája megfelelő. 

        
6.3. strandröplabda játék  A játék gyakorlása   Társát eredményesen segítve 

vesz részt a játékban. 
 Jó eredménnyel, a játék 

irányítójaként vesz részt a   
játékban. 

        
7. Versenyzés választott 

sportjátékban 
 Választott sportjátékban 

háziversenyen részvétel 
 Részt vesz a versenyen 

csapattagként. 
 A játékban eredményes, a 

technikája megfelelő. 
        
8. ÚSZÁS  ÚSZÓ TELJESÍTMÉNYEK 

JAVÍTÁSA 
    

        
8.1. technikai elem   Pillangó úszás kar- és 

lábmunkájának tanulása 
 Képes a kar- és lábtempó 

külön külön bemutatására. 
 Képes a pillangó technika 

folyamatos (legalább 10 
m-en) bemutatására. 

        
8.2. úszótáv teljesítése  600 m-es táv leúszása 

(tetszőleges úszásnemben) 
 Képes a táv teljesítésére 

kevés pihenővel. 
 Pihenő nélkül képes a táv 

teljesítésére akár 2 
úszásnemben. 

        
8.3. játék  Vizilabda játék  tanulása 

(átadások, kapuralövések 
különböző módjainak elsajátítása)

 Sikeresen végrehajtja a 
tanári utasításokat. 

 Eredményesen, jó techni-
kával hajtja végre a 
feladatokat. 

        
8.4.  versenyzés  Vegyes-váltó úszás  csapatokban 

100 m-es távon  
 Teljes erődobással vesz részt 

a versenyen. 
 Jó eredménnyel képes a 

versenytávok leúszására. 
        
V. SZABADIDŐS JÁTÉKOK  SZABADIDŐBEN IS 

ALKALMAZHATÓ JÁTÉKOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Kooperatív nagycsoportos 

játékok 
 Csoportos emelések, hordások, 

óriáslabda játékok 
 Figyelmesen, társait segítve 

vesz részt a játékokban. 
 Kreatívan, mások 

motiválásával vesz részt a 
játékokban. 

        
2. Verseny választott ütőjátékban 

(tenisz, asztalitenisz, baseball) 
 Versenyszituációk tanulása 

egyéni és páros és csapat 
munkában 

 Aktívan vesz  részt a 
versenyen. 

 Eredményesen (helyezést 
elérve) vesz részt a 
versenyen. 

        
3. Vizi táborozás  Vizi túrán részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a túrán. 
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4. Téli sportok   Sítáborban részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a táborban. 
        
VI.  ELMÉLET  ELMÉLETI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. A testnevelés és sport 

pszichikai hatásai  
 Sportpszichológiai ismeretek 

alapjainak tanulás 
 Sikeres teszt kitöltése  Képes önálló adatgyűjtés 

alapján kiselőadásra. 
        
2. Érettségire felkészülés (csak 

akik erre jelentkeztek) 
 Érettségi tételek értelmezése  Eleget tesz a tanári 

elvárásoknak. 
 Kreatívan vesz részt a 

feladatokban. 
 
 
 
 

Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 

a.) Képes edzéstervet írni és annak végrehajtását edzésnaplóban regisztrálni.  
b.) Érjen el önmagához képesen fejlődést a motoros próbák teljesítésénél! 
c.) Képes testnevelés érettségi tételkérdésekre alapvető szinten megválaszolni.  

 

Tárgyi feltételek 

 Oktatási helyszín:  
 Tornaterem (tornaszerekkel felszerelten – bordásfal, játékterek kijelölésekkel) 
 Sportpálya  (kézilabdázásra ill. kosárlabdázásra kijelölt pálya kapukkal, palánkokkal felszerelve)  
 Uszoda (amennyiben nincs az iskolának, úgy külső helyszínen) 

(Javasolt: atlétika pálya, iskola környéki járdák, játszóterek, parkok, erdők számbavétele) 
 Képességfelméréshez:  
 testsúlymérő 
 testmagasságmérő 
 stopperóra 
 mérőszalag(Javasolt – szívfrekvencia mérő órák, vérnyomás-mérő készülékek) 

 Motoros képességek fejlesztéséhez: 
 Kéziszerek: ugrókötél, tornakarika, tornabot, szalag, buzogány 
 Kézisúlyzók 
 Bordásfal, svéd padok  

 Sportági mozgásanyag oktatásához : 
 Torna jellegű mozgásanyag oktatásához: talajszőnyegek, ugródeszkák, svédszekrény, gyűrű, gerenda 
 (Javasolt: minitrampolin, gumiasztal) 
 Atlétika jellegű mozgásanyag oktatásához: magasugró állvány, tömöttlabdák 
 Sportjátékok előkészítéséhez: minden 4 tanulóra jusson legalább egy-egy kosár-, röp-, kézi, focilabda 

(Javasolt: osztálylétszámhoz viszonyítottan tanulónként legalább 1-1 labda) 
 Szabadidő-sportok, -játékok oktatásához: asztalitenisz-felszerelés 

(Javasolt: szánkók, sílécek, softball felszerelés) 
 Tananyag elsajátítását szolgáló eszközök 
 Szemléltető táblák 
 Videoberendezés (Javasolt: szakkönyv-gyűjtemény) 

 
 
 
A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Bachmann E. & M (2000): 1005 röplabda játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs 
 Báthory B.(1981): Testnevelés elmélet és módszertan I. Tankönyvkiadó, Budapest  
 Báthory B.(1979): Testneveléselmélet II. Tankönyvkiadó, Budapest 
 Bejek Klára–Hamar Pál (2000): Torna ABC. OKKER, Budapest 
 Farmosi I. (1999): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs 
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 Galla Ferenc–Horváth István (1982): Judo övvizsgák. Sport, Budapest 
 Hamza mtsai (2000) Torna 1x1. Mondat Kft., Budapest 
 Harsányi L. (2000): Edzéstudomány I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs 
 Kiss mtsi. (1981): Röplabdázás. Sport, Budapest 
 Koltai J. (1980): Atlétika II. Sport, Budapest 
 Lobsiger–Brugger L.–Schmid A.(2000): 1000 bemelegítő játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest–Pécs 
 Madarász I. (1976): Kézilabdázás. Sport, Budapest 
 Nádori L. (1981: Az edzés elmélete és módszertana. Sport, Budapest 
 Murer K. (2000): 1003 atlétika játék és gyakorlat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs 
 Páder J. (1968): Kosárlabdázás oktatása. Sport, Budapest 
 Reigl M. (1992): Testnevelési játékok. Magyar testnevelési Egyetem. Budapest  

 
 
A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Képességfejlesztés:  
1. Kondicionális képességfejlesztés 
• erő (ellenállás nagysága 

változtatása) 
• gyorsaság (sebesség változtatása) 
• állóképesség  
• izületi mozgékonyság 
2. Koordinációs képességek fejlesztése 
• térérzék 
• ritmusérzék 
• egyensúlyérzék 
 
 Oktatási módszerek: 

• szóban közlés 
• utánzás 
• bemutatás 
• bemutattatás 
• hibajavítás 
• előkészítő és rávezető gyakorlatok 
• kényszerítő helyzetek alkalmazása 
• globális és parciális végrehajtás  
• gyakorlás (mozgásrészek 

kiemelésével, globális végrehajtás) 
 Vizualizálási módszerek (objektív 

információk felhasználása): 
• szemléltető táblák alkalmazása  
• videofilm vetítések 
• képek bemutatása 

(újságokból, könyvekből) 
 Edzésmódszerek beépítése: 

• technikai és taktikai elemek 
gyakorlása edzés- és 
versenyhelyzetekben 

• gyakorlatok végrehajtása  terhelés 
pihenés arányainak 
megváltoztatásával 

• gyakorlatok végrehajtása  terhelési 
összetevők megváltoztatásával 

• cirkuit edzés 
• folyamatos, ismétléses, iramjáték 

módszerek 

 Képesség ellenőrzés: 
1. Teljesítménydiagnosztikai felmérés 
• antropometriai mérés 
• élettani paraméterek 

meghatározása (szívfrekvencia, 
vérnyomás, oxigénfel-vétel 
meghatározása) 

• motoros tesztelés 
2. Játékhelyzetek alkalmazása 
• taktikai szituációk 
• csoportos végrehajtatás 

csapatmunka 
3. Versenyeztetés (edzőverseny, verseny, 
bajnokság) 
• részeredmény  
• csúcseredmény 
• pont-, gólszerzés 
 
 Tanulási eredmény ellenőrzése 

• egyéni bemutattatás 
• csapatfoglalkoztatás 
• játékszituációk  végre-  

hajtása 
• videofelvétel készítése 
 

 Motoros képességek értékelése: 
• teszteredmények 

kiértékelése matematikai 
statisztikai módszerekkel 
- az eredmények összehasonlítása 
más adatokkal 

• fejlődési trend megállapítása 
 
 Oktatási eredmények értékelése 

• osztályozás 
• pontozás 
• dicséret 
• elmarasztalás 
• videofelvételek kiértékelése 
 
 Versenyeredmények értékelése 

• teljesítmények   
értékelése (időben, magasságban, 
távolságban való meghatározással  

• részidők értékelése 
• helyezések 
• csúcseredményekhez viszonyítás  
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III. 
SZABADON VÁLASZTHATÓ 

TANTÁRGYAK 
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AZ 
 

EMBER  
ÉS TÁRSADALOM 

 
 MŰVELTSÉGI TERÜLET  

KERETTANTERVEI 
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A Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja mintegy másfél évtizedes kerettanterv- és 
taneszköz-fejlesztési praxis, kutatási és kísérleti eredmény, gyakorlati kipróbálási tapasztalat felhasználásával, 
Zsolnai József pedagógiai koncepciója alapján dolgoztatta ki részletes kerettanterveit a Művészetek műveltségi 
területre. 
 
☺ Vallástan: a gimnázium 12. évfolyama számára  
☺ Népismeret, néprajz: a gimnázium 9–10. évfolyama számára 
☺ Pedagógia a gimnázium 12. évfolyama számára 
☺ Pszichológia: a gimnázium 12. évfolyama számára 
 
 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok /mozgóképkultúránál éves 
összóraszám/): 
 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Vallástan - - - 2 
Népismeret, néprajz 2 2 - - 
Pedagógia - - - 2 
Pszichológia - - - 2 

 
 
 

 Az egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi kerettantervi 
ismertetők tartalmazzák. 
 
E részletes kerettantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi kerettantervhez 
pedagógiai segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök tartoznak. A 
tantárgyi kerettanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. Ezek az alábbiak: 
     tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
     feladatgyűjtemény, 
     időterv, 
     mérőlap és értékelési útmutató. 
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☺
 
 
 
 
 
 
 

VALLÁSTAN 
 

12. évfolyam 
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A Vallástan kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK)  keretei között a gimnázium 12. 
évfolyama számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-hoz igazított  részletes kerettanterv. 
A kerettantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak. 
 
A Vallástan kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 12. 
Heti óraszám ☺2 

 
 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Vallástan kerettanterve a NAT Ember és társadalom  műveltségi területére megfogalmazott 
követelményeknek más tárgyakkal (történelem, filozófia, stb) együtt tesz eleget, sőt annál szélesebb területet ölel 
fel. 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Vallástan kerettanterv arra a megfontolásra épül, hogy az ember lényegi vonása a világhoz való értelmező 
viszonyulás, a világ valamilyen nézetből való értelmezése. A világnézeti nevelés az egyetlen világnézettel el nem 
kötelezett, a különböző világnézetek felé nyitott, a másság iránt türelmes iskolákban a személyes világnézet 
kialakításának segítését szolgálja, ahol egészséges világnézetű emberek nevelése a cél, olyan embereké, akiknek 
személyes világnézete nem csak tájolót jelent a világ dolgaiban és személyes életében, hanem döntésre is bátorít. 
A világnézet a műveltség szinonimája abban az értelemben, hogy műveltnek az az ember nevezhető, aki 
viszonyban van, aki reflektál önmagára, a társakra, a társadalomra, a természetre és a szellemi (transzcendens) 
szférára. A világnézet ezen viszonyulások és viszonylatok egyéni rendszere.  A világnézeti nevelés egyik 
legfontosabb eszköze a vallástan (vallásismeret). Szükségessége – még akkor is, ha valaki nem fogadja el azt, 
hogy az ember (Eliade-i értelemben) homo religiosus – azzal indokolható, hogy az embernek tudnia kellene 
reflektálni mind saját vallási szükségleteire, mind ennek hiányára. Akár vallásos, akár nem, meggyőződéses kell 
legyen. Amennyiben nem vallásos, akkor is éppen a vallás világát alaposabban megismerve kell kialakítania nem 
vallásos meggyőződését. Természetesen vallásos és nem-vallásos ember számára egyaránt elengedhetetlen, hogy 
megismerje a vallásos világképe(ke)t, amely(ek)be saját kultúrája is belegyökerezik, amely(ek) szerint 
embertársai jelentős része (Magyarországon valamilyen módon ma még a többsége) tájékozódik. A művelt, 
vagyis a viszonyuló, reflektáló ember nem igen képzelhető el vallási kultúra nélkül. A vallástan nem 
hittanpótlék, hanem, mindenkinek jár (alanyi jogon). A hittan és a vallástan ugyanis egymást csak részben átfedő 
körök. A hittan nem tartalmazza feltétlenül az egyéb vallások ismertetését, a vallásfenomenológiai, 
valláslélektani, vallásszociológiai és vallásfilozófiai tudnivalókat, valamint a filozófiai antropológiának az ember 
transzcendens dimenziójára vonatkozó megállapításait. 
A tematika a vallási nyelv sajátosságainak bemutatásával kezdődik, s a legfontosabb vallási, szövegek (ókori 
keleti és görög, sámáni és középkori mítoszok, , Buddha tanítása, Biblia, Talmud, Korán, Luther és Kálvin 
írásai) elemzésével  folytatódik. Eleinte a tanulás tárgya a legfontosabb vallások tanítása lényegével való 
megismerkedés, később a vallástudomány, nevezetesen a vallás kultúrantropológiai (vallás mint kultúra, a szent 
és profán) és tudásszociológiai (hit és tudás, vallási megismerés), teológiai és vallásfilozófiai (teremtés, istentan, 
krisztológia, végső dolgok, bűn és kegyelem),  lélektani (vallásosság és személyiség) és  szociológiai (a vallás 
jelen és jövő helyzete) megközelítése kerül előtérbe. 
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A Vallástan kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv  tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. Mindez jól szolgálja kritikai gondolkodás 
fejlődését, elsősorban kérdések önálló megfogalmazását, a cselekvés és annak következményei közötti kapcsolat 
felismerését, önálló vélemény megfogalmazását és a mellette való érvelést. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Vallástan tananyag hiteles közvetítésére elmélyült vallástörténeti, filozófiai, teológiai, vallásszociológiai, 
kultúrantropológai érdeklődésű és műveltségű szakemberek vállalkozhatnak. 
 
 
A kerettanterv referenciái 
 

 A Vallástan kerettanterv – a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv egyik tantárgyi programjaként – 
Zsolnai József pedagógiai koncepciója alapján készült, felhasználva a pedagógiai programcsomag 
akciókutatással elért fejlesztési eredményeit. 

 A Vallástan kerettanterve – mint a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv részére – kiterjed a szellemi 
termékekre vonatkozó termékvédelem. A Vallástan kerettantervet, valamint a kerettantervhez kimunkált 
pedagógiai segédleteket, taneszközöket megilleti a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv védjegyének 
használata. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a védjeggyel ellátott dokumentumok mindennemű sokszorosítása, 
szövegrészeinek hivatkozás nélküli átvétele tilos. 

 A Vallástan kerettanterv kidolgozója – Gáspár Csaba László vallástan-elképzeléseit felhasználva – Kamarás 
István vallásszociológus, habilitált egyetemi docens a Veszprémi EgyetemTanárképző Kar Antropológia és etika 
Tanszékének vezetője. 

 A kerettantervet felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek 
– az Értékközvetítő és képességfejlesztő program bázishelyétől: Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Program Országos Központja – ÉKP Központ, 8500 Pápa, Jókai u. 37. 
– A Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Antropológia és Etika Tanszékén 8200 Veszprém, Vár u. 20. 88/422-
022/2886 

 A kerettanterv ajánlói.  Ambrusné Kéri Katalin, endreffy Zoltán, Gesztessy András, Honffy Pák, Kunszt 
György, Turcsik György, Zsolnai Anikó,  Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet,  Új Magyar Iskoláért 
Pedagógiai Egyesület,  Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának Pedagógiai Kutatóintézete  Magyar Pax 
Romana  Magyar Szociológiai Társaság Vallásszociológiai szakosztálya 
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A Vallástan tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A vallásismeret jó lehetőséget kínál a következő értékekkel kapcsolatos pozitív beállítódás kialakítására és 
rögzítésére: 
egység (kapcsolat): önmagammal, a társakkal, a természettel és a transzcendenssel (a szenttel); megismerésük, 
értelmezésük, esetleg átélésük, befogadásuk és felvállalásuk1 
szabadság: függetlenség, önállóság, a választás és a döntés szabadsága 
tudás: megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság, igazságkeresés, kritikai szellem 
erkölcsiség:  igazságosság, lelkiismeretesség, becsületesség, etikai szilárdság  
életkedv:  természetesség, egészség, érzékelés, öröm 
munka:  feladattudat, alkotás, funkcionalitás, szakértelem, vállalkozás, igényesség, kreativitás 
szeretet:  emberség, önzetlenség, közösség, szolidaritás, udvariasság, kedvesség, segítőkészség, áldozatkészség, 
tolerancia, empátia, felelősség- és kötelességérzet 
szépség: harmónia, rend, művészet 
meggyőződés. világnézeti elkötelezettség 
Az ember és önmaga viszonylatában a következő – erényeknek is felfogható – személyiségjegyek2 fejlesztését 
segítheti a vallásismeret: a problémára hangoltság, a személyiség egyes alrendszereinek egymástól független 
működtetésének képessége, a reális önismeret és önértékelés, az identitás, az önbizalom, a helyes önszeretet és a 
következetesség. A társas és a társadalmi viszonylatban a felelősségtudat, az önzetlenség, a szolgálat, az 
áldozatkészség és a türelmesség; az ember és a transzcendencia viszonylatában az otthonosság az időben, a 
honnan-hová szemlélet, a bátorság az ismeretlennel szemben és a holisztikus szemlélet; valamennyi 
viszonylatban a jól működő, nem félelemkondicionált, hanem az énképhez igazodó lelkiismeret, a belső 
szabadság, a konvencióktól, a divatoktól, a közcsodálat tárgyaitól, a környezeti hatásoktól való függetlenedni 
képesség, a nyitottság, az állandó készség a befogadásra és az élmények friss értékelése és értékelése, az 
empátia, az etikai biztonság, a lelkiismeretesség, az alázatosság és a szerénység. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 12. 
Óraszám 
(hetente) 

 
☺ 2 

 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
12.  Horváth Pál: Vallásismeret. Calibra Kiadó. 

Kamarás István − Vörös Klára: Embertan III. Veszprém, 2003. OKTKER−Nodus 
 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
 

                                                           
1A "felvállalás" egy nem vallásos egyén esetében azt jelenti, hogy szembesül, reflektál, álláspontot alakít ki. 
2 Kurzívval a Nemzeti alaptantervben is szereplők. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MIMINÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VALLÁSOK  

TANÍTÁSA 
 A LEGFONTOSABB VALLÁSI 

SZÖVEGEK ELEMZÉSE  
    

        
1. A vallásos beszéd  A vallási kommunikációval 

kapcsolatos információk 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása; alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

    

        
1.1. a vallásos beszéd 

kifejezésmódja és 
jelkészlete, analógiás és 
metaforikus beszéd 

 a vallási beszéd 
kifejezésmódjával és 
jelkészletével kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása,  megvitatása, 
valamint  alkalmazása az 
olvasásban és a 
szövegelemzésben 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a vallási 
beszéd 
kifejezésmódjának 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a  vallási 
beszéd 
kifejezésmódjának 
legfontosabb 
jellemzőiről, és képes 
tudását alkalmazni 
vallási és művészi 
szövegek elemzésekor. 

        
1.2. a teológiai nyelv  a teológiai nyelvvel kapcsolatos 

írások, hangfelvételek, képek és 
filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása, 
valamint  alkalmazása az 
olvasásban és a 
szövegelemzésben 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a teológiai 
nyelv legfontosabb 
jellemzőit. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a teológiai 
nyelv legfontosabb 
jellemzőiről, és képes 
tudását alkalmazni 
teológiai szövegek 
elemzésekor. 

        
1.3. a vallásos ihletésű  

művészet nyelve 
 a vallásos ihletésű művészet 

nyelvével kapcsolatos írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása,  
megvitatása, valamint  
alkalmazása az olvasásban és a 
szövegelemzésben 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a vallásos 
ihletű művészet 
nyelvének legfontosabb 
jellemzőit. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a teológiai 
nyelv legfontosabb 
jellemzőiről, és képes 
alkalmazni  tudását 
műalkotások  
elemzésekor. 

        
2. Mítoszok  A mítoszokkal  kapcsolatos 

információk összegyűjtése, 
feldolgozása,  megvitatása, 
valamint  alkalmazása az 
olvasásban és a 
szövegelemzésben 

    

        
2.1. ókori  keleti mítoszok 

(Gilgames, Ozirisz) 
 az  ókori  keleti  mítoszok 

világképének és értékrendjének 
tanulmányozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni az  ókori  
keleti  mítoszok 
világképét. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik az   ókori  
keleti  mítoszok 
világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
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2.2. görög  mítoszok  

(Prométheusz, Orpheusz) 
 a görög mítoszok világképének és 

értékrendjének tanulmányozása 
és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a görög 
mítoszok világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik az   ókori 
görög  mítoszok 
világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 

        
2.3. sámáni mítoszok  a sámáni mítoszok világképének 

és értékrendjének 
tanulmányozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a sámáni 
mítoszok világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a sámáni  
mítoszok világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 

        
2.4. középkori mítoszok (Grál)  a középkori  mítoszok 

világképének és értékrendjének 
tanulmányozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a középkori  
mítoszok világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a   
középkori  mítoszok 
világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 

        
3. Az ókori kelet szent könyvei   Az ókori kelet szent könyvei 

szövegeinek tanulmányozása, 
világképük és értékrendjük 
kibontása és megvitatása. 

    

        
3.1. Bhagavad-gita 3  A Bhagavad-gita 

tanulmányozása, világképe, 
értékrendje és beszédmódja 
kibontása és megvitatása. 

 Ismerje föl és példával 
illusztrálva  röviden írja 
le a Bhagavad-Gita 
világképének 
legfontosabb jellemzőit 
 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a Bhagavad-
gita világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3.2. Tao-te-king  A Tao-te-king  tanulmányozása, 

világképének, értékrendjének és 
beszédmódjának  kibontása és 
megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a  Tao-te-king 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik az Tao-te-
king világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3.3. Buddha tanítása (Középút)  Buddha tanításának 

tanulmányozása, világképének, 
értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a buddhizmus 
világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a 
buddhizmus 
világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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4. Biblia  A Biblia tanulmányozása, 

világképének, értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

    

        
4.1. Biblia-kutatás,  

Bibliai hermeneutika 
(történetkritikai, 
fundamentalista, feminista, 
materialista és mélylélektani 
megközelítés) 

 a Biblia-kutatással kapcsolatos 
információk összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a Biblia-
kutatás legfontosabb 
megközelítési módjait. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik  a  
bibliakutatás 
legfontosabb 
megközelítési módjairól. 

        
4.2. Ószövetség: Teremtés, Jób, 

Énekek Éneke, zsoltárok 
 az ószövetségi írások 

tanulmányozása, világképének, 
értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni az Ószövetség 
világképét és 
beszédmódját. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik az   
ószövetségi írások 
világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
4.3. Újszövetség: Csodálatos 

kenyérszaporítás, Szamariai 
asszony, szenvedéstörténet, 
Római levél,  Jelenések 
könyve (pecsétek) 

 az újszövetségi írások 
tanulmányozása, világképének, 
értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni az  
Újszövetség világképét 
és beszédmódját. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik az   
újszövetségi írások 
világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
5. A későókor, a középkor és 

újkor szent könyvei 
 A Biblia utáni szent könyvek, 

írások tanulmányozása, 
világképük és értékrendjük 
kibontása és megvitatása 

    

        
5.1. Talmud (részletek)  a Talmud tanulmányozása, 

világképének, értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a Talmud 
világképék legfontosabb 
jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a Talmud 
világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
5.2. Korán (részletek)  a Korán tanulmányozása, 

világképének, értékrendjének és 
beszédmódjának  kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a Korán 
világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a Korán 
világképéről,  
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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5.3. Luther (A keresztény ember 

szabadsága, Heidelbergi 
Disputa) 

 Luther műveinek 
tanulmányozása, világképének, 
értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni Luther 
vallásfelfogásának 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik Luther 
vallásfelfogásáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
5.4. Kálvin (Institutio)  Kálvin művének tanulmányozása, 

világképének, értékrendjének és 
beszédmódjának  kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni Kálvin 
vallásfelfogásának 
legfontosabb jellemzőit.  

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik Kálvin  
vallásfelfogásáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
II. VALLÁSTUDOMÁNY  VALLÁSTUDOMÁNYI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. Kultúrantropológiai és 

tudásszociológiai  
megközelítés  
a vallás mint kulturális 
 rendszer (Geertz) 
a szent és a profán (Eliade) 
a vallás mint 
világmagyarázat (Berger) 

 A kultúrantropológia és a 
tudásszociológia (elsősorban 
Geertz, Eliade és Berger ) 
legfontosabb gondolatainak 
megismerése és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a 
kultúrantropológia és a 
tudásszociológia 
legfontosabb 
gondolatait. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik. 
kultúrantropológia és a 
tudásszociológia 
vallásszemléletéről 

        
2. Teológiai és vallásfilozófiai  

megközelítés 
 A teológiai és vallásfilozófiai  

megközelítéssel kapcsolatos 
információk összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

    

        
2.1. teológia tudományok: 

bibliatudomány, rendszeres 
teológia, történet teológia, 
pasztorális teológia, 
filozófiai teológia, 
morálteológia, liturgia 

 a teológia tudományokkal 
kapcsolatos információk 
összegyűjtése, feldolgozása,  
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a legfontosabb 
teológiai tudományokat. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a teológiai 
tudományok 
tárgyköréről és 
módszereiről. 

        
2.2. a keresztény teológia  nagy 

kérdései  
— istentan  (a teremtő, a 
gondoskodó, az ítélő, a 
személyes és a több 
személyű isten) 
— krisztológia (krisztus 
istenembersége) 
— a végső dolgok (pokol, 
purgatórium, mennyország) 
— a bűn és kegyelem 
(akarat- szabadság, eleve 
elrendelés, kegyelem és 
érdem, hit általi 
megigazulás)  

 a keresztény teológia  
legfontosabb kérdéseinek 
megismerése, megvitatása és 
átelmélkedése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a keresztény 
teológia legfőbb 
kérdéseit. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a keresztény 
teológia nagy 
kérdéseiről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3. Valláslélektani megközelítés  A valláslélektani ismeretek 

összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 
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3.1. A klasszikus szövegek  

(Freud, Jung, Fromm, V. 
Frankl) 
 

 A valláslélektan klasszikus 
szövegeinek elemzése és 
megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a valláslélektan 
klasszikusainak 
legfontosabb 
gondolatait. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a 
valláslélektan 
klasszikusainak 
legfontosabb 
gondolatairól. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3.2. a vallás személyiséget 

fejlesztő és károsító hatásai 
(megtérés és agymosás, 
bűntudat és a bűntől való 
megszabadulás, ekkleziogén 
ártalmak, lelki vezetés és 
manipuláció) 

 a vallásnak a személyiségre 
gyakorolt előnyös és káros 
hatásainak megismerése, 
megvitatása és átelmélkedése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a vallásnak a 
személyiségre gyakorolt 
pozitív és negatív 
hatásait. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a vallás 
személyiségre gyakorolt 
pozitív és negatív 
hatásáról. 
A megismert jelenségek 
rendezése és értelmezése 
okok és okozatok 
szerint. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
4. Vallásszociológiai 

megközelítés 
 A vallásszociológiai  ismeretek 

összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 

    

        
4.1. klasszikusok szövegeinek 

elemzése (Marx, Durkheim, 
Weber, Luckmann, Berger) 

 a vallásszociológia klasszikus 
szövegeinek elemzése, 
megvitatása és átelmélkedése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a 
vallásszociológia 
klasszikusainak 
legfontosabb 
gondolatait. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a 
vallásszociológia 
klasszikusainak 
legfontosabb 
gondolatairól. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
4.2. a vallás jövője   a vallás jövőjével kapcsolatos 

vallásszociológiai feltevések 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 

 Röviden le tudja írni a 
vallás jövőjével 
kapcsolatos legfontosabb 
vallásszociológiai 
feltevéseket. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a  
vallástudománynak a 
vallás jövőjével 
kapcsolatos legfontosabb  
feltevéseiről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
4.3. a magyarországi vallásosság 

alakulásának legújabb 
fejleményei 

 a magyarországi vallásosság 
alakulásának legújabb 
fejleményeivel 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása. 

 Röviden le tudja írni a 
magyarországi 
vallásosság alakulásának 
legújabb fejleményeit. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a 
magyarországi 
vallásosság alakulásának 
legújabb fejleményeiről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 
 
1. Megbízható tudással rendelkezik  

1.1. a vallási beszéd kifejezésmódjának legfontosabb jellemzőiről, és képes tudását alkalmazni vallási és 
művészi szövegek elemzésekor. 

1.2. a teológiai nyelv legfontosabb jellemzőiről, és képes tudását alkalmazni teológiai szövegek 
elemzésekor. 

2. Megbízható és a szövegek elemzéskor alkalmazható tudással rendelkezik  
2.1. az ókori keleti mítoszok, 
2.2. az ókori görög mítoszok,  
2.3. a sámáni mítoszok, 
2.4. a középkori mítoszok világképéről, értékrendjéről és beszédmódjáról 

3. Megbízható és a szövegek elemzéskor alkalmazható tudással rendelkezik a legfontosabb vallásos tanításának 
világképéről, értékrendjéről és beszédmódjáról, és ezekről 
önálló véleményt képes kialakítani és érvelni is tud mellette. 

3.1. Bhagavad-gíta, 
3.2. Tao-te-king, 
3.2. Buddhizmus, 
3.4. Ószövetség 
3.5. Újszövetség 
3.6. Korán  
3.7. Luther vallásfelfogása, 
3.8. Kálvin vallásfelfogása 

4. Megbízható és alkalmazható tudással rendelkezik 
4.1. a kultúrantropológia és a tudásszociológia vallásszemléletéről 
4.2. a keresztény teológia nagy kérdéseiről, 
4.3. a valláslélektan klasszikusainak legfontosabb gondolatairól, 
4.4. a vallásszociológia klasszikusainak legfontosabb gondolatairól. 

5. Megbízható és alkalmazható tudással rendelkezik a vallástudománynak a vallás jövőjével kapcsolatos 
legfontosabb feltevéseiről. 

6. Megbízható és alkalmazható tudással rendelkezik a magyarországi vallásosság alakulásának legújabb 
fejleményeiről. E vonatkozásban önálló véleményt képes kialakítani és érvelni is tud mellette. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2531 

 

Tárgyi feltételek 

 Video 
 Magnó 
 A témakört képviselő könyv- és folyóiratállomány 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Horváth Pál: Vallásismeret. Calibra 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 
 Tapasztalatok összegyűjtse, 

felidézése és megbeszélése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása és 
feldolgozása 

 Egyszerűbb képességvizsgálatok 
elvégzése 

 Képek és filmek megnézése és 
elemzése, vélemények felszínre 
hozása és ütköztetése, megbeszélése 
és elemzése 

 Könyvtári kutatás 
 Referálás 
 Bibliográfia készítés 
 Vizuális megjelenítés 
 Elmélkedés 
 Írásművek készítése (jegyzet, 

ismertetés, összegezés, tanulmány, 
esszé) 

 Tanulói előadás 
 Kiállítások rendezése 
 Akadályozottak, segítségre szorulók, 

szenvedők meglátogatása és 
megsegítése, valamint e 
tevékenységek felidézése és elemzése 

 Önmaguk, események, helyzetek 
megfigyelése és elemzése 

 Kisebb valláslélektani vizsgálatok és 
vallásszociológiai (szociográfiai) és 
vallásnéprajzi  kutatások elvégzése 

 Vitákban való kompetens részvétel 
 Feladatlapok 
 Mérőlapok 
 Kiselőadások 
 Vizsga 

 Szöveges szóbeli formatív értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív értékelés 
 Félévi és év végi szummatív értékelés 
 Önértékelés: minősítő kategóriákkal; 

tanulói követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés (azonosításuk) 
 Összekapcsolásuk más tényekkel 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben 
 A fogalmak összekapcsolása más 

fogalmakkal 
 Az összefüggések alkalmazása 

 
 Lásd még:  

       Megjegyzések az értékeléshez 

 
 

Megjegyzések az értékeléshez 
 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 

teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a „sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a faladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
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☺
 
 
 
 

NÉPISMERET-NÉPRAJZ 
 

9–10. évfolyam 
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A Népismeret-néprajz kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
gimnázium 9–10. évfolyama számára kimunkált, a gyakorlatban kipróbált, a NAT-hoz igazított és a 
Kerettantervvel összevetett részletes kerettanterv. A kerettantervet bevezethetik azok az iskolák (pedagógusok), 
akik az Értékközvetítő és képességfejlesztő program szerint dolgoznak. 
 
A Népismeret-néprajz kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti 

óraszám 
☺ 2 ☺ 2 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Népismeret-néprajz kerettanterv elsősorban az Ember és társadalom műveltségi területhez 
rendelhető, érinti azonban a Magyarnyelv és irodalom, a Matematika, az Ember a természetben, a 
Földünk-környezetünk, a Művészetek, az Életvitel és gyakorlati ismeretek és a Testnevelés és 
sport műveltségi területeket is. Az Ember és társadalom műveltségi területen belül tartalma 
egyaránt teremt kapcsolatot a történelem, az emberismeret és a társadalomismeret 
aspektusaival. Ismeret- és tevékenységrendszerével, nagy attitűdalakítási potenciáljával segítheti 
a történeti tudat és nemzeti identitás, a különböző kultúrák és a környezet értékeit megbecsülő 
és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység alakulását és alakítását.  A Népismeret, néprajz 
kerettanterv a Hon és népismeret kiemelt fejlesztési feladatnak teljes mértékben megfelel. A 
kerettanterv – a már említett műveltségi részterületeken – a NAT követelményeihez viszonyítva 
jelentős többletteljesítményt vár el a tanulóktól. E többlet lényege a hagyományos kultúra értékeinek 
egységben látása, a hagyomány adekvát és inadekvát továbbélésének felismerése, az adaptációs és 
alkotási lehetőségek kihasználása, a reális – önmagára reflektálni tudó – magyarságkép kialakítása a 
reális Európa-kép, világkép és emberkép megalapozása érdekében. A kerettanterv a Hon- és 
népismeret területén koherens és a helyi táji-történeti előzményekhez alkalmazkodni tudó 
követelményrendszert tartalmaz, amellyel képes lefedni e rendkívül nagy képességfejlesztő 
potenciállal rendelkező ismeret-, tevékenység-, magatartás- és attitűdrendszer egészét. A kerettanterv 
ezen kívül még segíti az Énkép, önismeret, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, a 
Környezeti nevelés, az Információs és kommunikációs kultúra, a Testi és lelki egészség és a 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire kiemelt fejlesztési feladatok közös teljesítését. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Népismeret-néprajz kerettanterv bemutatja annak a még koherens és szájhagyományozódással, 
belenevelődéssel, utánzással átszármazódó kultúrának az értékeit, amely a honfoglalással magunkkal hozott 
alapokon a Kárpát-medencében együtt élő népek sok évszázados egymásra hatása során sajátos magyar népi 
kultúraként alakult ki, és amely ismeret-tevékenység-magatartás-attitűdrendszerével tájékozódási pontokat 
nyújthat a múlt-jövő, az egyén-település-magyarság-európaiság-emberiség és az adottságok-képességek-
vállalható szerepek intervallumában. A kerettanterv – a Hon- és népismeret mint kiemelt fejlesztési feladat 
okán – minden tanulócsoport számára ajánlott. A haladási tempónak az egyes gyermekhez igazításához kiváló 
lehetőséget biztosít az évkör, így egyszerre vállalható ugyanabban a tanulócsoportban a hátránykompenzálás és a 
tehetséggondozás is. 
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A Népismeret-néprajz kerettanterv – illeszkedve Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
lehetőséget kínál a pedagógusoknak a differenciált tanulásszervezésre. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettanterv feltételezi, hogy a pedagógus – legalább a reprodukció szintjén – be tudja mutatni, illetve adaptív 
módon be tudja mutattatni azokat a munkafolyamatokat és tevékenységeket, amelyeket a helyi kerettanterv 
tartalmaz. A kerettanterv sajátos idő- és térszervezését az éppen végzendő tevékenységsor határozza meg. Más 
megoldásokat igényel például a betlehemezésre vagy a zöldágjárásra készülés, a nemezezés vagy a korongozás, 
illetve az "élő" falumúzeumban való csoportos vagy differenciált foglalkoztatás. A kerettanterv évkörre épülése 
egy-egy jeles nap vagy időszak előtt a tanórák "sűrítését" vagy délutáni foglalkozások beiktatását is 
eredményezheti. A tanulócsoport bontását az éppen végzendő tevékenységsor határozza meg. A bontás alapja 
lehet a nemenkénti elkülönülés (például regölés vagy pünkösdi királynéjárás), a csoportkialakítás (például 
Balázs-járás, Gergely-járás stb.), a rendelkezésre álló munkaeszközök száma (például bőrmunkák vagy 
korongozás) és a differenciált foglalkoztatás (hátránykompenzálás, tehetséggondozás) is. 
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A Népismeret-néprajz tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
A Népismeret-néprajz tanulásának az a célja, hogy az iskolából kikerülő fiatalok eligazodjanak a 
szájhagyományos kultúra, kitüntetetten a magyar népi műveltség világában, azaz. 
 

 értsék e kultúra mindennapi életet és a jeles napokat szervező (anyagi és szellemi) totalitását, táji-történeti 
tagolódását, történeti rétegzettségét, az együttélő népek egymásra hatását, 
 

 ismerjék értékeit, értsék formanyelvét, adottságaiknak megfelelően tudják alkalmazni vagy felismerni az 
adekvát technikákat, 
 

 lássák szükségletkielégítő, attitűdalakító, -befolyásoló, képességfejlesztő potenciálját, a mindennapi és a 
művészi együttéléséből származó mentálhigiéniai hatását, a hagyomány adekvát és inadekvát továbbélését, 
adaptációs és alkotási lehetőségeit. 
 
A Népismeret-néprajz tantárgynak az a funkciója, hogy bemutassa annak a még koherens és 
szájhagyományozódással, belenevelődéssel, utánzással átszármazódó kultúrának az értékeit, amely a 
honfoglalással magunkkal hozott alapokon a Kárpát-medencében együtt élő népek sok évszázados egymásra 
hatása során sajátos magyar népi kultúraként alakult ki, és amely ismeret-tevékenység-attitűdrendszerével 
tájékozódási pontokat nyújthat a múlt-jövő, az egyén-település-magyarság-európaiság-emberiség és az 
adottságok-képességek-vállalható szerepek intervallumában. 
 
A tantárgy – a benne érintett tudományágak sokasága, a népi műveltség időbeni rétegzettsége, táji-történeti 
tagoltsága és az ebből következő szereplehetőségek és szokások variabilitása eredményeként – komplexnek 
minősíthető. Így képességfejlesztő és attitűdalakítási, attitűdbefolyásolási potenciálja rendkívül nagy. A 
népismeret-néprajz felkínálható tevékenységei, közvetített ismeretei, attitűdkialakítási-befolyásolási szándékai 
révén: 
 

 segíti az egyéni szükségletek kielégítését, (például játékszükséglet; önkifejezés szükséglete: népdal, ballada, 
keserves, sirató, táncos improvizáció, szokások stb.; önművelés szükséglete: szemelvények a néprajztudomány 
köréből, néprajzi gyűjtőmunka stb.; alkotás szükséglete: népművészeti, népi iparművészeti tárgyak tervezése, 
készítése stb.; 
 

 segíti a reális önismeret és énkép kialakulását, a sokféle tevékenységben, szerepkörben való megméretődést 
(például: szokások bemutatása terén); 
 

 segíti a képességek sokoldalú fejlesztését és fejlődését, hozzájárulva az esetleges hátrányok enyhítéséhez, 
illetve a tehetségek felismeréséhez; 
 

 segíti az alkotásra való beállítódást, illetve felkészülést  (például: kompozíciók tervezése motívumokból, 
népművészeti tárgyak tervezése és készítése stb.); 
 

 lehetővé teszi a reális magyarságkép kialakulását, ugyanakkor segíti az Európa-kép, világkép és emberkép 
alakulását is; 
 

 hozzájárul a szociális érzékenység és az empátia kialakulásához, például az emberi élet fordulóihoz fűződő 
szokások bemutatásával; 
 

 segíti az ökológiai szemléletmód kialakulását, a környezetgazdálkodási, tájgazdálkodási összefüggések 
felismerését; 
 

 koherens kultúraképével életvezetési mintákat ad pedagógusoknak, szülőknek és fiataloknak egyaránt. 
 
A népismeret-néprajz tantárgy tananyagrendszere tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más 
lehet. Meghatározó beállítódása, hogy a helyi hagyományokra, tevékenységkörökre épít, és ezekre reflektálva 
mutatja be más tájegységek vagy az  "egész"  hagyományrendszerét. 
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Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 

☺ 2 ☺ 2 

 
 
A Népismeret-néprajz tananyaga több tantárgy (néptánc, honismeret, önismeret, embertan, háztartástan, 
irodalom, ének-zene, társadalomismeret, vizuális kultúra stb.) tananyagában is előfordulhat, ezért a tanítására 
fordítandó órakeret csak az együttműködés színvonalának feltérképezése után határozható meg. Orientáló 
adatként a heti 2 órával célszerű számolni. Jeles napok közeledtével ezeket az órákat délutáni foglalkozások is 
kiegészíthetik.  
 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Cím 
9–10. Tarján Gábor: Fölnevelő hagyomány. Budapest, PSZM. 1995. 

 Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Budapest. 1985 

 Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és szellemi kultúra tanításához. Tárogató, Budapest. 1993. 

 
 

Jelmagyarázat 
 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A HAGYOMÁNYOS 

GAZDÁLKODÁSI REND 
FORMÁI 

 AZ ANYAGI KULTÚRA 
MEGTANULT 
ISMERETEINEK 
RENDSZEREZÉSE, 
BŐVÍTÉSE, A TANULT 
TECHNIKÁK GYAKORLÁSA 

    

        
1. Életmód  A házzal, a lakással, a portával 

és a településsel kapcsolatos 
ismeretek összefoglalása és 
rendszerezése szakszövegek, 
néprajzi filmek segítségével  

 Ábrák alapján felismeri 
a település típusát, meg 
tudja nevezni a porta 
épületeit, a lakóház 
típusát. 

 Jellemezni tudja a 
természeti környezet, a 
gazdaság, a település, a 
porta, a lakóház és a 
gazdasági épületek 
összefüggéseinek 
rendszerét. 

        
2. Viseletmódok, a társadalmi 

megjelenés szimbólumai 
 Az öltözködéssel, népviselettel 

kapcsolatos ismeretek 
összefoglalása és rendszerezése 
szakszövegek segítségével 

 Meg tud különböztetni 
legalább öt népviseletet. 

 Jellemezni tudja egy 
választott tájegység 
népviseletét, a 
ruhadarabokat, a 
hétköznapi és ünnepi 
viseletet. 

        
3. Táplálkozás, étkezési rend  A táplálkozással, tartósítással és 

az ételkészítéssel kapcsolatos 
ismeretek összefoglalása és 
rendszerezése szakszövegek 
segítségével, a megismert 
technikák gyakorlása 

 Ismeri a jeles napok 
jellegzetes ételeit, az 
általa választottat el is 
tudja készíteni.   Fel 
tudja sorolni a tartósítási 
eljárásokat. 

 Gyakorlatban is 
alkalmazni tudja a 
megismert tartósítási 
eljárásokat. Ismeri a 
jeles napok táplálkozási 
szokásait, ünnepi menüt 
tud készíteni az általa 
választott jeles napra. 

        
4. Kézművesség  A megismert agyag, fa, bőr, 

szalma, gyékény, vessző, nemez, 
textil, tojás stb. megmunkálási, 
illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok 
felhasználása a szokások 
reprodukcióiban  

 Elsajátít egy kézműves 
technikát. 

 Önállóan tudja tervezni, 
készíteni és díszíteni 
tárgyait több kézműves 
technika ismeretében. 

        
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA 

MEGTANULT 
ISMERETEINEK 
RENDSZEREZÉSE ÉS 
FELHASZNÁLÁSA 

    

        
1.  Mondókák, szólások, 

közmondások, mesék, 
mondák, népdalok, 
balladák, keservesek, 
siratók 

 Mondókák, kiszámolók, szólások, 
közmondások, mesék, mondák, 
népdalok, balladák, keservesek, 
siratók áttekintése, rendszerezése 
és alkalomszerű bemutatása 

 Önállóan elő tud adni 
népdalokat és balladákat.

 Önállóan elő tud adni 
meséket, mondákat, 
népdalokat, balladákat és  
azokat jellemezni tudja. 
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2.  A jeles napokhoz, 

munkaalkalmakhoz és az 
emberi élet fordulóihoz 
kapcsolódó szokások 

 A jeles napokhoz, 
munkaalkalmakhoz és az emberi 
élet fordulóihoz kapcsolódó 
szokások áttekintése 
szakszövegek, filmek 
segítségével, és adekvát 
bemutatásuk 

 Részt vesz a szokásokra 
való felkészülésben és a 
kivitelezésében. 

 Önállóan tudja tervezni 
és szervezni lakóhelye és 
tágabb környezete 
megismert vagy gyűjtött 
szokásainak felkészülési 
folyamatát és 
kivitelezését. 

        
3. A népdal és a népzene  A népdal és a népzene 

sajátosságainak áttekintése 
hangzó anyagok alapján 

 Meg tudja nevezni a 
népzenei dialektusokat. 
Stílusosan el tud 
énekelni legalább öt 
népdalt lakóhelyéről 
vagy környékéről. 

 Önállóan el tud énekelni 
legalább harminc-
harmincöt népdalt, és 
ismeri ezek tanult 
sajátosságait. 
Mintakövetéssel tud 
énekelni legalább két 
dialektusból való 
népdalt. 

        
III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        
1. Magyar néprajzi csoportok  A magyar néprajzi csoportok 

tanulása szakszövegek, filmek és 
tájmúzeumok látogatása 
segítségével 

    

        
1.1. a néprajzi csoportok 

kialakulását segítő táji és 
történeti tényezők 

 a néprajzi csoportok kialakulását 
segítő táji és történeti tényezők 
számbavétele szakszövegek 
olvasása és tájmúzeumok 
látogatása alapján 

 Fel tudja sorolni a 
magyar néprajzi 
csoportokat, helyüket ki 
tudja jelölni a térképen. 

 Jellemezni tudja a  
magyar néprajzi 
csoportok táji-történeti 
tagolódását. 

        
1.2. a néprajzi csoportok 

kultúrájában fellelhető 
azonosságok és különbségek 

 a néprajzi csoportok kultúrájában 
fellelhető azonosságok és 
különbségek elemzése 
szakszövegek, illetve 
múzeumlátogatások segítségével 

 Fel tudja sorolni a 
magyar néprajzi 
csoportokat, helyüket ki 
tudja jelölni a térképen. 

 Jellemezni tudja a  
magyar néprajzi 
csoportok kultúrájában 
fellelhető azonosságokat 
és különbségeket. 

        
2. A néprajzi csoportok mai 

helyzete (tájszólás, viselet, 
tevékenységi formák stb.) 

 Információk gyűjtése a néprajzi 
csoportok  mai helyzetéről 

 Legalább öt újság és 
folyóiratcikket, 
tanulmányt gyűjt a 
néprajzi csoportokról. 

 Jellemezni tudja a 
magyar néprajzi 
csoportok mai helyzetét. 

        
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY  A NÉPRAJZTUDOMÁNY 

ELEMEINEK  TANULÁSA 
    

        
1. A néprajztudomány 

kialakulása, története, 
kiemelkedő alkotói, 
alkotásai 

 Ismeretek tanulása a 
néprajztudomány kialakulásáról, 
történetéről és kiemelkedő 
alkotóiról, alkotásairól 
szakszövegek alapján 

    

        
1.1. a néprajztudomány kezdeti 

lépései, az első gyűjtések 
 ismeretek tanulása a 

néprajztudomány kialakulásáról, 
kezdeti lépéseiről szakszövegek, 
illetve a XIX. századi néprajzi 
gyűjtések segítségével 

 Fel tud sorolni legalább 
három XIX. századi 
néprajzi gyűjtést. 

 Be tudja mutatni a 
néprajztudomány 
kialakulási folyamatát, 
részletesen ismertetni 
tud legalább két XIX. 
századi néprajzi gyűjtést.

        
1.2. a néprajztudomány nyugat-

európai és hazai fejlődése 
 a néprajztudomány nyugat-

európai és hazai fejlődési 
folyamatának összehasonlítása 
szakszövegek alapján  

 Fel tudja sorolni a hazai 
néprajztudomány 
intézményeit. 

 Ismertetni tudja a 
nyugat-európai és a 
hazai tudományfejlődés 
szétválásának okait. 
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1.3. a néprajztudomány 

kiemelkedő kutatói 
 a néprajztudomány kiemelkedő 

képviselőinek életútja a Néprajzi 
Lexikon segítségével 

 Meg tud nevezni 
legalább három  
néprajzkutatót. 

 Röviden be tudja 
mutatni legalább három 
néprajzkutató életútját, 
legjelentősebb műveit. 

        
1.4. a magyar néprajztudomány 

kiemelkedő produktumai 
 ismerkedés a magyar 

néprajztudomány kiemelkedő 
alkotásaival szakszövegek, illetve 
bibliográfiák alapján 

 Fel tud sorolni legalább 
5 kiemelkedő néprajzi 
művet. 

 Röviden össze tudja 
foglalni legalább 3 
kiemelkedő mű (könyv, 
tanulmány) tartalmát 
vagy legfontosabb 
témáit. 

 
 

Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 

 
I. Az anyagi kultúra 

a) A tanuló saját szavaival, mondandóját illusztrálva tudja a természeti környezet, a gazdaság, a 
település, a porta, a lakóház és a gazdasági épületek összefüggéseit jellemezni. 
b) Tudja jellemezni és illusztrálni egy választott tájegység népviseletét, ruhadarabjait.  
c) Ismerje a jeles napok táplálkozási szokásait, a tartósítási eljárásokat, tudjon egy ünnepi menüt 
összeállítani és elkészíteni. 
d) A kézműves technikák ismeretében tudja önállóan tervezni, elkészíteni és díszíteni saját használatra 
és ajándékozásra szánt egyes tárgyait. Tevékenységét másokkal is tudja megkedveltetni. 

 
II. A szellemi kultúra 

a) Tudjon adekvát stílusban, önállóan előadni meséket, mondákat, népdalokat, balladákat, és mindezek 
hagyományos kultúrában betöltött szerepét jellemezni is tudja. 
b) Tudja önállóan tervezni és szervezni környezete megismert, vagy gyűjtött szokásainak bemutatását a 
felkészüléstől a befogadás értékeléséig. 
c) Ismerje a tanult népdalok zenei sajátosságait, tudja azokat közös éneklésekben indítani. 
Mintakövetéssel legalább két dialektus népdalait tudja stílusosan énekelni. 

 
III. A társadalomnéprajz 

a) Mondandóját térképen illusztrálva tudja jellemezni a magyar néprajzi csoportok táji és történeti 
tagolódását, a hagyományos kultúrájukban fellelhető azonosságokat és különbségeket. 
b) Jellemezni tudja a néprajzi csoportok mai helyzetét. 

 
IV. A néprajztudomány 

a) Tudja bemutatni a néprajztudomány kialakulási folyamatát, és tudjon jellemezni legalább két XIX. 
századi néprajzi gyűjtést. Tudja vázolni a nyugat-európai és a hazai tudományfejlődés szétválásának 
okait, tudja röviden bemutatni legalább három néprajzkutató életútját és legjelentősebb műveit. Tudja 
röviden összefoglalni legalább három kiemelkedő könyv, vagy tanulmány tartalmát. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A HAGYOMÁNYOS 

GAZDÁLKODÁSI REND 
FORMÁI 

 AZ ANYAGI KULTÚRA 
MEGTANULT 
ISMERETEINEK 
RENDSZEREZÉSE, 
BŐVÍTÉSE, A TANULT 
TECHNIKÁK GYAKORLÁSA 

    

        
1. A természetadta 

élelemszerzés és életmód 
 A természetadta élelemgyűjtéssel 

és életmóddal kapcsolatos 
ismeretek összefoglalása és 
rendszerezése szakszövegek és 
ismeretterjesztő filmek 
segítségével 

 Meg tudja nevezni a 
halász és a vadász 
legfontosabb eszközeit, 
és le tudja írni ezek 
működését. 

 Jellemezni tudja a 
gyűjtögetés, a halászat 
vadászat és madarászat 
munkafolyamatait, 
eszközeit, párhuzamot 
vonva más népek 
hasonló életmódjával. 

        
2. Földművelés  A földműveléssel kapcsolatos 

ismeretek  és tevékenységek 
összefoglalása és rendszerezése 
(őshonos és újvilági 
haszonnövények megismerése) 
szakszövegek segítségével 

 Jellemezni tudja a 
földművelés alapvető 
munkafolyamatait és 
eszközeit, fel tudja 
sorolni legfontosabb 
növényeit. 

 Össze tudja foglalni a 
hagyományos 
földművelés ökonómiai 
és ökológiai 
szempontból is 
figyelemre méltó 
szemléletmódját 

        
3. Állattartás  Az állattartással kapcsolatos 

ismeretek és tevékenységek  
összefoglalása és rendszerezése 
szakszövegek segítségével 

 Jellemezni tudja az 
állattartás alapvető 
munkafolyamatait és 
eszközeit, fel tudja 
sorolni az őshonos 
haszonállatokat.. 

 Össze tudja foglalni az 
állattartással, 
pásztorkodással kialakult 
munkamegosztás, 
területi tagozódás, 
hierarchia, regula 
pásztorművészet és 
pásztorfogadás 
jellegzetességeit. 

        
4. Falugazdálkodás, 

területgazdálkodás 
 A falugazdálkodással és a 

földhasználattal kapcsolatos 
ismeretek összefoglalása és 
rendszerezése szakszövegek 
segítségével 

 Ismeri a természeti 
adottságok és a település 
kapcsolatát. 

 Ismertetni tudja a 
falugazdálkodás és 
területgazdálkodás 
ökonómiai, ökológiai és 
szociálpolitikai 
szempontból példaadó 
döntéseit, a jövőre 
irányuló megfontolásait. 

        
5. Anyagmegmunkálási 

technikák 
 A megismert agyag, fa, bőr, 

szalma, gyékény, vessző, nemez, 
textil, tojás stb. megmunkálási, 
illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok 
felhasználása a szokások 
reprodukcióiban 

 Elsajátít egy kézműves 
technikát. 

 Több kézműves technika 
ismeretében önállóan 
tudja tervezni, készíteni 
és díszíteni tárgyait. 

        
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA 

MEGTANULT 
ISMERETEINEK 
RENDSZEREZÉSE ÉS 
FELHASZNÁLÁSA 
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1.  Mondókák, szólások,  

közmondások, mesék, 
mondák, népdalok, 
balladák, keservesek, 
siratók 

 Mondókák, kiszámolók, szólások, 
közmondások, mesék, mondák, 
népdalok, balladák, keservesek, 
siratók áttekintése, gyűjtése és 
alkalomszerű bemutatása 

 Önállóan elő tud adni 
meséket, mondákat, 
népdalokat és balladákat.

 Önállóan elő tud adni 
meséket, mondákat, 
népdalokat, balladákat és  
keserveseket. 

        
2.  A jeles napokhoz, 

munkaalkalmakhoz és az 
emberi élet fordulóihoz 
kapcsolódó szokások 

 A jeles napokhoz, 
munkaalkalmakhoz és az emberi 
élet fordulóihoz kapcsolódó 
szokások áttekintése, gyűjtése és 
adekvát bemutatása 

 Ismeri környezete 
legfontosabb ünnepeinek 
értelmét és értékét. 
Képes ünnepeket 
megtervezni és 
megszervezni. 

 Önállóan tudja tervezni 
és szervezni lakóhelye és 
tágabb környezete 
megismert vagy gyűjtött 
szokásainak felkészülési 
folyamatát és 
kivitelezését. 

        
3. A népdal és a népzene 

sajátosságai 
 A népdal és a népzene 

sajátosságainak áttekintése 
hangzó anyagok alapján 

 Ismeri a népzenei 
stílusokat és műfajokat. 
El tudja különíteni a 
népdalt a népies 
műdaltól. Emlékezetből 
elő tud adni további 
tizenöt-húsz  népdalt. 

 Önállóan el tud énekelni 
legalább negyvenöt-
ötven népdalt, és ismeri 
ezek tanult sajátosságait. 
Mintakövetéssel 
stílusoson énekli 
legalább két dialektus 
kiválasztott népdalait. 
Felismeri és jellemezni 
tudja a népzenei 
dialektusokat. 

        
III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        
1. A nemzetiségek 

hagyományos kultúrája; 
a nemzetiségek és a 
magyarság kultúrájában 
fellelhető azonosságok és 
különbségek; 
a nemzetiségi kultúrák mai 
helyzete 

 A velünk élő nemzetiségek 
hagyományos kultúrájának 
áttekintése szakszövegek, képek, 
filmek segítségével és múzeumok 
látogatásával; 
a nemzetiségek és a magyarság 
kultúrájában fellelhető 
azonosságok és különbségek 
elemzése; 
információk gyűjtése a MTV 
nemzetiségi műsoraiból, 
kiadványokból, sajtóhírekből a 
nemzetiségek kultúráinak mai 
helyzetéről, a hagyományok 
továbbéléséről 

 Tájékozott a magyar nép 
táji-történeti tagolódása, 
etnikai csoportjai, 
nemzetiségei terén. Fel 
tud sorolni legalább 
három jellegzetes 
eltérést a nemzetiségek 
és a magyarság kultúrája 
között. Legalább öt 
újság és folyóiratcikket, 
tanulmányt gyűjt a 
nemzetiségek mai 
helyzetéről. 

 Röviden jellemezni tudja 
a velünk élő 
nemzetiségek (németek, 
horvátok, szlovákok, 
szerbek, románok, 
szlovének, cigányok) 
hagyományos kultúráját. 
Fel tudja sorolni az 
azonosságokat és 
különbségeket a 
nemzetiségek és a 
magyarság kultúrájában. 
Jellemezni tudja a 
nemzetiségek mai 
helyzetét az anyanyelv 
használata, a 
hagyományos kultúra 
továbbélése és az 
iskoláztatás 
szempontjából 

        
2.  A környező országok 

népeinek hagyományos 
kultúrája 

 Információk gyűjtése a környező 
országok népeinek hagyományos 
kultúrájáról ismeretterjesztő 
szövegekből vagy ottani 
múzeumok látogatása során 

 Legalább öt újság és 
folyóiratcikket, 
tanulmányt gyűjt a 
szomszédos országok 
népeinek hagyományos 
kultúrájáról. 

 Röviden jellemezni tudja 
a szomszédos országok 
népeinek hagyományos 
kultúráját. 

        
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY  A NÉPRAJZTUDOMÁNY 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        
1. A néprajztudomány ágai, 

segédtudományai, kutatási 
területei 

 A néprajztudomány ágainak, 
segédtudományainak, kutatási 
területeinek, kurrens témáinak 
számbavétele szakszövegek 
olvasásával, folyóiratok 
tartalomjegyzékének 
áttekintésével 

 Fel tudja sorolni a 
néprajztudomány ágait. 

 Fel tudja sorolni a 
néprajztudomány 
segédtudományait. 
Jellemezni tudja a 
néprajztudomány ágait, 
kutatási területeit.             
Meg tudja nevezni a 
kurrens témákat.  

        
2. Szakmai problémák a 

néprajztudományban 
 A néprajztudomány belső szakmai 

vitáinak áttekintése folyóiratok 
olvasásával 

   Ki tudja fejteni legalább 
egy szakmai vita 
lényegét. 
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Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
 
I. AZ ANYAGI KULTÚRA 

a) A tanuló mondandóját illusztrálva tudja jellemezni a gyűjtögetés, a halászat, a vadászat és a 
madarászat munkafolyamatait, eszközeit. Tudjon párhuzamot vonni más népek hasonló életmódjával.  
b) Tudja összefoglalni a hagyományos földművelés ökonómiai és ökológiai szempontból is figyelemre 
méltó szemléletmódját. 
c) Mondandóját illusztrálva tudja bemutatni az állattartással, pásztorkodással kialakult 
munkamegosztást, területi tagozódást, a pásztorhierarchia   
d) Tudja érvelően bemutatni a falugazdálkodás és területgazdálkodás egyes, ökonómiai, ökológiai és 
szociálpolitikai szempontból is példamutató döntéseit, a jövőre irányuló megfontolásait. 
e) A kézműves technikák ismeretében tudja önállóan tervezni, elkészíteni és díszíteni saját használatra 
és ajándékozásra szánt egyes tárgyait. Tevékenységébe másokat is tudjon bevonni. 

 
II. A SZELLEMI KULTÚRA 

a) Tudjon adekvát stílusban, önállóan előadni meséket, mondákat, népdalokat, balladákat, keserveseket, 
és mindezek hagyományos kultúrában betöltött szerepét jellemezni is tudja. 
b) Tudja önállóan tervezni és szervezni környezete megismert, vagy gyűjtött szokásainak bemutatását a 
felkészüléstől a befogadás értékeléséig. 
c) Ismerje a tanult népdalok zenei sajátosságait, tudja azokat közös éneklésekben indítani. Hangzó 
anyagok alapján ismerje fel a népzenei dialektusokat. Mintakövetéssel legalább két dialektus népdalait 
tudja stílusosan énekelni. 

 
III. A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 

a) Tudja jellemezni a velünk élő nemzetiségek (németek, horvátok, szlovákok, szerbek, románok, 
szlovének, cigányok) hagyományos kultúráját. Tudja felsorolni az azonosságokat és különbségeket a 
nemzetiségek és a magyarság kultúrájában. Tudja jellemezni a nemzetiségek mai helyzetét az anyanyelv 
használata, a hagyományos kultúra továbbélése és az iskoláztatás szempontjából 
b) Tudja röviden jellemezni a szomszédos országok népeinek hagyományos kultúráját. 

 
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY 

a) Tudja jellemezni a néprajztudomány ágait, kutatási területeit, kurrens témáit. Tudja felsorolni a 
néprajztudomány segédtudományait. 
b) Tudja összefoglalni legalább egy szakmai vita lényegét. 
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Tárgyi feltételek 

 
 Írásvetítő 
 Térkép 
 CD-ROM használatára alkalmas PC 
 Népzenei felvételeket tartalmazó kazetta 
 Gyűjtésből szerzett népi tárgyak, viseletek a népszokások felelevenítéséhez 

 
A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 
 Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és szellemi kultúra tanításához. Tárogató, Budapest. 1993. 
 Tarján Gábor: Fölnevelő hagyomány. Budapest, PSzM. 1995. 
 Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Budapest. 1985. 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszövegek olvasása, 
értelmezése. 
 Néprajzi szakirodalom és 

folklór szövegek elemzése. 
 CD rom használata, megadott 

feladatok szerinti keresés és 
feldolgozás. 
 Néprajzi kézikönyvek 

megismerése, használása. 
 Helytörténeti dokumentumok 

anyagának ismerete, használata. 
 Kérdőívek tervezése, 

használata. 
 Írásbeli és szóbeli összefoglalás 

készítése megadott témakörben. 
 Térképek néprajzi szempontú 

értelmezése, kartográfiai 
módszerek elsajátítása 

 Csoportos és egyéni beszélgetés
 Feladatmegoldás 
 Utánzással tanult ismeretek 

egyéni/közös elődadása 
 Írásbeli feladatok elvégzése 
 Egyéni és csoportos 

produktumok  
 Tárgykészítési gyakorlatok 
 Néptánc gyakorlatok 
 Kalendáriumi szokások 

előadása 
 Projekt alapján létrehozott 

egyéni/csoportos 

 Elemző leíró verbális értékelés 
 Írásos értékelés, méltatás 

kollektív megbeszélés után 
 Pályáztatással iskolán kívüli 

értékelésre javaslás 
 Zsűriztetés 
 Hagyományos osztályzás 
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☺
 
 
 
 

PEDAGÓGIA 
 

12. évfolyam 
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A Pedagógia kerettanterv Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretében a gimnázium 12. 
évfolyama számára kimunkált, a diákok számára szabadon választható részletes kerettanterv.  
 
A Pedagógia kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
Évfolyam 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Pedagógia kerettanterv a pedagógiai praxis iránt érdeklődést mutató, pedagógiai képességekkel rendelkező 
diákok számára nyújt fakultációs lehetőséget. A kerettanterv lehetővé teszi, hogy a diákok – a megélt iskolai 
tapasztalatok után és mellett – szisztematikus diszciplináris ismereteket szerezzenek a pedagógia világáról, 
valóságáról, alkotó és alakító tényezőiről, hogy tisztázódjon számukra a pedagógia alapvető funkciója. A 
kerettanterv mindezek mellett részletesen ismerteti a pedagógia világát mint professzionális intézményrendszert, 
a pedagógia világában tetten érhető tevékenységeket, szerepeket, szervezeteket és szervezetrendszereket. A 
pedagógiai ismeretek elsajátítása mellett pedagógiai jellegű tevékenységek (felügyelet, szabadidőszervezés, 
tutori tevékenység stb.) tanulására, gyakorlására is lehetőséget teremt a kerettanterv. 
A Pedagógia  kerettanterv – illeszkedve Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak struktúrájához 
– az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az 
adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Pedagógia kerettantervet a 12. évfolyamon egyetemi színtű tanári diplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja. A kerettanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A kerettantervben 
szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) 
tárolni a program kivitelezéséhez szükséges, illetve a tanulása során gyűjtött dokumentumokat, eszközöket. A 
kerettanterv tanulásához-tanításához saját fejlesztésű szakkönyv áll rendelkezésre. 
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A Pedagógia tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A pedagógia fakultatív tanulásának célja, hogy a tanulók az 1–11. évfolyamon szerzett mindennapi élményeiket, 
tapasztalataikat reflektív módon tudatosítsák, bővítsék. S a tapasztalati és élménybázis alapján összeállt 
mindennapi pedagógiai tudást koherens, rendezett tudásként tudják kezelni. Az így bennük összeálló tudás 
járuljon hozzá ahhoz, hogy párválasztás, majd családalapítás után el tudjanak igazodni az oktatási rendszer és az 
iskola világában. Leendő gyermekeik (valamint a tőlük információt, segítséget kérő érdeklődők) számára 
váljanak képessé előítéletektől mentes, tárgyszerű tájékoztatást adni. Végül a pedagógia tanulásának célja még 
az is, hogy a pedagógus pályára készülők élményt, információt és tudást szerezhessenek pályaválasztási 
döntésük meghozatalához. Tapasztalataik és élményeik reflektív feldolgozásával szerezzenek egyértelmű 
adatokat, információkat a tanulók a család és az iskola együttműködési lehetőségeiről, konfliktusairól, az 
együttműködés törvény által biztosított kereteiről. Váljanak képessé a családpedagógiai gondolkodásmód 
elsajátítására. Ismerjék meg a családpedagógia szakirodalmát. Váljanak képessé szülőknek történő 
segítségnyújtásra a családon belül jelentkező pedagógiai jellegű konfliktusok megoldáshoz; jellegzetes 
családpedagógiai jellegű – családhoz kötött – képességfejlesztő programok kidolgozásához. Ismerjék föl a 
tanulók, hogy a pedagógiai praxis évezredes folytatása nyomán jelentős volumenű és rendezettségű tudás 
halmozódott föl avégett, hogy a pedagógiai praxist orientálja, hogy segítséget és fogódzót nyújtson a pedagógiai 
praxis hiteles, biztonságos végzéséhez. Legyenek tájékozottak a tanulók arról, hogy az iskola – mint a társadalmi 
praxis egyik legfrekventáltabb alrendszere – szinte valamennyi művészeti ágnak témája. Szerezzenek hiteles 
információkat a tanulók – pályaválasztási döntéseik meghozatalához, azaz ismerjék meg  a pedagógusszakma 
presztízsét, nehézségeit, a vele járó felelősséget és művelésének konfliktusait. Legyenek tisztában a tanulók 
azzal, hogy az emberi foglalkozások végzése során tévedéseket, hibákat, ún. műhibákat követnek el a 
munkavállalók. Tudjanak arról, hogy a műhibáért erkölcsi és jogi felelősséggel tartoznak. Ám tudjanak arról is, 
hogy a pedagógusfoglalkozások területén a műhiba elismertetése a kezdeteknél tart. Adatszerűen és tényszerűen 
legyenek képesek eligazodni a tanulók az emberi művelődés történetében, kitüntetetten a nevelésre, valamint az 
iskolázásra vonatkozó nézetek alakulására, továbbá a nézetek hatástörténetére a ma is létező napi praxisra 
vonatkoztatva. Szerezzenek tájékozottságot a tanulók a hazai és az európai iskolaügy jelenéről és jövőjéről. 
Fejlesszék stratégiai látásmódjukat az iskola lehetséges jövőjét illetően. Legyen elképzelésük az iskolázás 
jövőbeni lehetséges alternatíváiról, kitüntetetten a kötelező iskolázás és az "életfogytiglan" való tanulás 
problémaköreire. Szerezzenek jártasságot a tanulók az iskolai gyakorlat jelenségvilágának leírásában, 
értelmezésében, szerezzenek felkészültséget az iskolai gyakorlat lehetséges jobbításához. Vegyenek részt a 
tanulók pályaalkalmassági vizsgálatokon a pedagóguspályára való alkalmasság eldöntése érdekében. 
Gazdagodjon önismeretük és énképük a pálya mindennapos gyakorlatának megismerése, reflektív feldolgozása 
révén. Legyenek a tanulók tudatában annak, hogy a pedagógusszakma műveléséhez a már meglévő képességeik 
további csiszolásra várnak, hiányzó képességeik pedig sok-sok gyakorlással kifejleszthetők. Ismerjék meg a 
tanulók azokat a munkaszerepeket, amelyeket pedagógiai asszisztensként, később pedig diplomával rendelkező 
pedagógusként betölthetnek az iskola, illetve az oktatási rendszer keretei között. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 12. 
Óraszám 
(hetente) 

☺ 
2 

 
 

Taneszköz 
 

Évfolyam Cím 
12. Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Bp., 1996., Nemzeti Tankönyvkiadó. 

 Zsolnai József: Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia. Bp., 1995., Holnap KKT –ÉKP Központ. 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
12. évfolyam 

 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A PEDAGÓGIA  

(AZ ISKOLAÜGY) MINT 
TUDATOSÍTOTT, 
REFLEKTÁLT  PRAXIS 

 A PEDAGÓGIA  
(AZ ISKOLAÜGY) MINT 
TUDATOSÍTOTT, 
REFLEKTÁLT  PRAXIS 
TANULMÁNYOZÁSA;  
AZ ISKOLAPEDAGÓGIA 
MINT DISZCIPLÍNA ÁLTAL 
FELTÁRT, RENDSZEREZETT 
TUDÁS MEGTANULÁSA 

    

        
1. Az iskola  Az iskola jelenségvilágának 

tanulmányozása megfigyeléssel, 
tapasztalatok gyűjtésével és 
rendezésével, iskolaelméleti 
témájú szövegek  feldolgozásával 

    

        
1.1. az iskolarendszer  az iskolarendszerre vonatkozó 

információk áttekintése 
népszerűsítő kiadványok, 
szakkönyvek, valamint a 
közoktatási törvény 
tanulmányozása révén 

    

        
1.1.1. az óvodák  az óvodák funkcióinak 

számbavétele; 
az óvoda működését szabályozó 
dokumentumok, pedagógiai 
segédletek tanulmányozása; 
egy-egy óvoda belső életének 
megfigyelése 

 Fel tudja sorolni az  
óvoda funkcióit, 
valamint az óvoda 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket.

 Fel tudja sorolni az  
óvoda funkcióit, 
valamint az óvoda 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket. 
Felkészült arra, hogy a 
szülőknek és az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson az óvoda 
funkcióiról, az óvoda 
működéséhez 
kapcsolódó 
dokumentumokról. 
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1.1.2. az általános műveltséget 

nyújtó iskolák 
 az általános műveltséget nyújtó 

iskolák funkcióinak 
számbavétele; 
az iskola működését szabályozó 
dokumentumok, pedagógiai 
segédletek, taneszközök 
tanulmányozása; 
egy-egy iskola belső életének 
megfigyelése 

 Fel tudja sorolni az 
általános műveltséget 
nyújtó iskola funkcióit, 
valamint az iskola 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket.

 Fel tudja sorolni az 
általános műveltséget 
nyújtó iskola funkcióit, 
valamint az iskola 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket. 
Felkészült arra, hogy a 
szülőknek és az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson az iskola 
funkcióiról, az iskola 
működéséhez 
kapcsolódó 
dokumentumokról. 

 
1.1.3. a szakképzés  a szakképzés funkcióinak 

számbavétele; 
a szakképzés szerkezetének 
megismerése; 
a szakképzés működését 
szabályozó dokumentumok 
(kitüntetetten a szakképzési 
törvény),  pedagógiai segédletek, 
taneszközök tanulmányozása; 
egy-egy iskola belső életének 
megfigyelése 

 Fel tudja sorolni a 
szakképzés funkcióit, 
valamint a 
szakközépiskola 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket.

 Fel tudja sorolni a 
szakképzés funkcióit, 
valamint a 
szakközépiskola 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket. 
Felkészült arra, hogy a 
szülőknek és az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson a szakképzés 
funkcióiról, a 
szakközépiskola 
működéséhez 
kapcsolódó 
dokumentumokról. 

        
1.1.4. a felsőoktatás  a felsőoktatás funkcióinak 

számbavétele; 
a felsőoktatás szerkezetének 
megismerése; 
a felsőoktatás működését 
szabályozó dokumentumok 
(kitüntetetten a felsőoktatási 
törvény),  pedagógiai segédletek, 
taneszközök tanulmányozása; 
egy-egy felsőoktatási intézmény 
belső életének megfigyelése 

 Fel tudja sorolni a 
felsőoktatás funkcióit, 
valamint a felsőfokú 
oktatási intézmény 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket.

 Fel tudja sorolni a 
felsőoktatás funkcióit, 
valamint a felsőfokú 
oktatási intézmény 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson a felsőoktatás 
funkcióiról, a felsőfokú 
oktatási intézmény 
működéséhez 
kapcsolódó 
dokumentumokról. 

        
1.1.5. a pedagógiai 

szakszolgálatok 
 a pedagógiai szakszolgálatok 

funkcióinak megismerése, 
működési programjaik 
tanulmányozása; 
egy-egy szakszolgálat belső 
életének megfigyelése 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógiai szakszolgálat 
funkcióit, valamint 
annak működését 
szabályozó 
dokumentumokat. 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógiai szakszolgálat 
funkcióit, valamint 
annak működését 
szabályozó 
dokumentumokat. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson a pedagógiai 
szakszolgálat 
funkcióiról, a 
működéséhez  
kapcsolódó 
dokumentumokról. 
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1.1.6. a pedagógusszakma 

szolgáltató szervezetei 
 a pedagógusszakma szolgáltató 

szervezetei funkcióinak 
megismerése, működési 
programjaik tanulmányozása; 
egy-egy szakmai szolgáltató 
szervezet belső életének 
megfigyelése 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógiai szakmai 
szolgáltató szervezet 
funkcióit, valamint 
annak működését 
szabályozó 
dokumentumokat. 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógiai szakmai 
szolgáltató szervezet 
funkcióit, valamint 
annak működését 
szabályozó 
dokumentumokat. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson a pedagógiai 
szakmai szolgáltató 
szervezet funkcióiról, a 
működéséhez  
kapcsolódó 
dokumentumokról. 

        
1.1.7. a pedagógus-továbbképzés  a pedagógus-továbbképzés 

funkciójának, történetének és 
jelenlegi magyarországi 
helyzetének megismerése, 
egybevetése más hazai szakmák 
és néhány európai ország 
továbbképzési gyakorlatával 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógus-továbbképzés 
funkcióit, valamint a 
továbbképzési rendszer 
működését szabályozó 
dokumentumokat. 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógus-továbbképzés 
funkcióit, valamint a 
továbbképzési rendszer 
működését szabályozó 
dokumentumokat. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson a pedagógus-
továbbképzés 
funkciójáról, történetéről 
és jelenlegi 
magyarországi 
helyzetéről. 

        
1.2. az iskolaszerkezet  információk szerzése, gyűjtése az 

iskolaszerkezet országunkon 
belül megfigyelhető alakulásáról, 
valamint szűkebb (települési) és 
tágabb (regionális) változásáról 

    

        
1.2.1. az alapiskolázás modelljei  a hazai alapiskolázás 

modelljeinek áttekintése, 
egybevetése a környező 
országok, valamint Európa 
néhány országának alapiskolázási 
modelljével 

 Ismeri hazánk és még 
legalább két európai  
ország alapiskolázásának 
modelljét. 

 Ismeri hazánk és még 
legalább öt európai  
ország alapiskolázásának 
modelljét. E modelleket 
ábrázolni is tudja és 
képes róluk tájékoztatást 
tartani érdeklődőknek. 

        
1.2.2. a középiskolázás modelljei  a hazai középiskolázás 

modelljeinek áttekintése, 
egybevetése a környező 
országok, valamint Európa 
néhány országának 
középiskolázási modelljével 

 Ismeri hazánk és még 
legalább öt európai  
ország 
középiskolázásának 
modelljét. 

 Ismeri hazánk és még 
legalább öt európai  
ország 
középiskolázásának 
modelljét. E modelleket 
ábrázolni is tudja és 
képes róluk tájékoztatást 
tartani érdeklődőknek. 

        
1.2.3. a közoktatás és a 

felsőoktatás kapcsolódása 
 élmények, tapasztalatok, valamint 

hiteles információk gyűjtése a 
közoktatás és a felsőoktatás 
kapcsolódásáról: az érettségi, 
valamint a felvételi vizsgák 
rendjéről, a hozzájuk kapcsolódó 
oktatáspolitikai és 
érdekkonfliktusokról 

 Ismeri a hazai érettségi, 
valamint a felvételi 
vizsgák rendjét, a 
hozzájuk kapcsolódó 
oktatáspolitikai és 
érdekkonfliktusokat. 

 Ismeri a hazai érettségi, 
valamint a felvételi 
vizsgák rendjét, a 
hozzájuk kapcsolódó 
oktatáspolitikai és 
érdekkonfliktusokat. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
tájékoztató előadást 
tartson a közoktatás és a 
felsőoktatás 
kapcsolódásáról, illetve 
kapcsolódási 
lehetőségeiről. 
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1.3. az iskola funkciói  az iskola mint szervezet a 

tényleges és lehetséges 
funkcióinak számbavétele 
pedagógiai programok és helyi 
tantervek tanulmányozása révén, 
kitüntetetten egy-egy iskola 
preferált értékrendjére 

    

        
1.3.1. a kultúraközvetítés  az iskola kultúraközvetítő 

szerepének tanulmányozása a 
Nemzeti alaptanterv, a 
kerettantervek, továbbá a helyi 
tantervek és a hozzájuk 
kapcsolódó taneszközök 
áttekintésével 

    

        
1.3.1.1. a tantervek és típusaik  információk szerzése a 

tantervekről, illetve a 
tantervtípusokról a XX. század 
magyar iskolázásának története 
során keletkezett tantervek 
megismerésével, címleírásával, 
néhány tantervelméleti írás 
(szakkönyv) jellegzetes 
megállapításainak 
figyelembevételével 

 Ismertetni tudja a 
különböző 
tantervtípusokat a 
tartalmi szabályozásban 
betöltött szerepük 
szempontjából. Ismer 
legalább két tantervet és 
egy tantervelméleti 
jellegű írást (könyvet 
vagy tanulmányt). 

 Ismertetni tudja a 
különböző 
tantervtípusokat a 
tartalmi szabályozásban 
betöltött szerepük 
szempontjából. Ismer 
legalább öt tantervet és 
három tantervelméleti 
jellegű írást (könyvet 
vagy tanulmányt). Képes 
a tantervek értékelésére, 
részt tud venni 
tantervekről szóló 
vitában. 

        
1.3.1.2. a tantárgyak rendszere  információk szerzése a tantárgyak 

rendszeréről, illetve a  különböző 
elvek mentén szerveződő 
tantárgyakról, illetve azok 
típusairól a XX. század magyar 
iskolázásának története során 
keletkezett tantárgyak 
megismerésével, néhány 
tantárgyelméleti írás (szakkönyv) 
jellegzetes megállapításainak 
figyelembevételével 

 Ismertetni tudja a 
különböző 
tantárgytípusokat. Ismeri 
legalább két alternatív 
program tantárgyi 
rendszerét és egy 
tantárgyelméleti jellegű 
írást (könyvet vagy 
tanulmányt). 

 Ismertetni tudja a 
különböző 
tantárgytípusokat. Ismeri 
legalább öt alternatív 
program tantárgyi 
rendszerét és egy 
tantárgyelméleti jellegű 
írást (könyvet vagy 
tanulmányt). Felkészült 
arra, hogy az 
érdeklődőknek 
tájékoztató előadást 
tartson a XX. század 
magyar iskolázásának 
története során 
keletkezett 
tantárgyakról. 

        
1.3.1.3. a taneszközök világa  információk szerzése a 

taneszközökről, illetve a 
taneszköz-típusokról a XX. 
század magyar iskolázásának 
története során keletkezett 
taneszközök, valamint a jövő 
század várható (már 
tanulmányozható) taneszközeinek 
megismerésével, címleírásával, 
néhány taneszközelméleti írás 
(szakkönyv) jellegzetes 
megállapításainak 
figyelembevételével 

 Ismertetni tudja a 
különböző taneszköz-
típusokat. Ismer legalább 
egy taneszközelméleti 
jellegű írást (könyvet 
vagy tanulmányt). 

 Ismertetni tudja a 
különböző taneszköz-
típusokat. Ismer legalább 
egy taneszközelméleti 
jellegű írást (könyvet 
vagy tanulmányt). 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
tájékoztató előadást 
tartson a XX. század 
magyar iskolázásának 
története során 
keletkezett 
taneszközökről, valamint 
a jövő század várható 
(már tanulmányozható) 
taneszközeiről. 
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1.3.2. a szervezeti létre történő 

szocializáció 
 az iskolai szervezeti létre történő 

szocializációs törekvéseket 
rögzítő dokumentumok (házirend, 
szervezeti és működési 
szabályzat, gyermeki jogok 
dokumentumai stb.) 
tanulmányozása; a 
dokumentumokban rögzített 
normák érvényesülésének 
megfigyelése egy-egy iskolában 

    

 
1.3.2.1. kommunikációs normák a 

szervezetben 
 a kommunikációs normákat  

rögzítő írott információk 
tanulmányozása, valamint az 
iskolai  dokumentumokban  (pl. 
kommunikációs témájú 
tankönyvekben) rögzített 
kommunikációs normák 
érvényesülésének megfigyelése 
egy-egy iskolában, óvodában 

 Képes rendszerbe 
foglalni az egy-egy 
iskolában vagy 
óvodában értékként 
preferált kommunikációs 
normákat. Információval 
rendelkezik azok 
érvényesüléséről és 
torzulásáról is. 

 Képes rendszerbe 
foglalni az egy-egy 
iskolában vagy 
óvodában értékként 
preferált kommunikációs 
normákat. Információval 
rendelkezik azok 
érvényesüléséről és 
torzulásáról is. Javaslatot 
tud megfogalmazni  a 
rosszul érvényesülő 
kommunikációs normák 
javítására, normák 
elhagyására, új normák 
felvételére. 

        
1.3.2.2. magatartás (illem) a 

szervezethez való 
alkalmazkodásban 

 a magatartás (illem) normáit 
rögzítő írott információk 
tanulmányozása, valamint az 
iskolai  dokumentumokban (pl. 
illemtan tankönyvekben) rögzített 
magatartási, viselkedési  normák 
érvényesülésének megfigyelése 
egy-egy iskolában 

 Képes rendszerbe 
foglalni az egy-egy 
iskolában vagy 
óvodában értékként 
preferált magatartási 
normákat. Információval 
rendelkezik azok 
érvényesüléséről és 
torzulásáról is. 

 Képes rendszerbe 
foglalni az egy-egy 
iskolában vagy 
óvodában értékként 
preferált magatartási 
normákat. Információval 
rendelkezik azok 
érvényesüléséről és 
torzulásáról is. Javaslatot 
tud megfogalmazni  a 
rosszul érvényesülő 
magatartási  normák 
javítására, normák 
elhagyására, új normák 
felvételére. 

        
1.3.3. az én megismerése és 

tökéletesítése 
(perszonalizáció) 

 élmények és tapasztalatok 
szerzése arról, hogy egy-egy 
iskolában  a pedagógusok miként 
és milyen szinten tesznek 
erőfeszítést a  tanulóiknak mint 
énképpel rendelkező 
személyeknek a megismerésére, 
tökéletesítésére, emberi 
méltóságuk tiszteletben tartására, 
reális énképük formálására 

    

        
1.3.3.1. a szükségletkielégítés 

(motiváció) 
 tantervek, taneszközök és a praxis 

tanulmányozása avégett, hogy 
azok miként tesznek eleget a 
különböző életkorú tanulók 
szükségletei   kielégítésének és 
fejlesztésének 

 Segítséggel képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni a 
motiváció 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

 Önállóan képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni a 
motiváció 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

        
1.3.3.2. a képességfejlesztés  tantervek, taneszközök és a praxis 

tanulmányozása avégett, hogy 
azok miként járulnak a különböző 
életkorú tanulók képességeinek 
fejlesztéséhez, a perifériára 
szorított képességek mint 
potencialitások számbavételéhez, 
a képesség, valamint az énkép 
egymásra vonatkoztatott 
kongruenciájához 

 Segítséggel képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni a 
képességfejlesztés 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

 Önállóan képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni a 
képességfejlesztés 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 
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1.3.3.3. önismeret, önnevelés  tantervek, taneszközök és a praxis 

tanulmányozása avégett, hogy 
azok miként járulnak, miként 
adnak segítséget  a különböző 
életkorú tanulók önismeretéhez és 
önneveléséhez, illetve ilyen 
típusú – személyre szóló – 
programok összeállításához 

 Segítséggel képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni az 
önismeret, önnevelés 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

 Önállóan  képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni az 
önismeret, önnevelés 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

        
1.3.3.4. akaratedzés, 

attitűdbefolyásolás 
 tantervek, taneszközök és a praxis 

tanulmányozása avégett, hogy 
azok miként járulnak a különböző 
életkorú tanulók akaratedzéséhez, 
attitűdjeik kedvező irányú 
befolyásolásához 

 Segítséggel képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni az 
akaratedzés, 
attitűdbefolyásolás 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

 Önállóan képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni az 
akaratedzés, 
attitűdbefolyásolás 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

         
1.4. az iskolai élet szereplői  információk és tapasztalatok 

gyűjtése, illetve tudatosítása arra 
vonatkozóan, hogy az iskolában 
mint szervezetben a különböző 
életkorú személyek jellegzetes 
normák és szokások szerint végzik 
tevékenységüket, szerepszerűen 
viselkednek, kommunikálnak 

    

 
1.4.1. a tanulók  élmények és tapasztalatok 

mozgósításával annak 
számbavétele, hogy milyen 
tanulószerepek léteznek egy-egy 
iskolában az iskola normái, a 
pedagógusok, az iskolavezetés 
magatartása, a kortárscsoport 
értékrendje és ítélete 
szempontjából 

 Ismeri a tanulói szerepek 
teljességét egy-egy 
iskolában. Képes a 
tanulói szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 

 Ismeri a tanulói szerepek 
teljességét egy-egy 
iskolában. Képes a 
tanulói szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 
Ismeri – és az  okát is 
meg tudja adni – hogy a 
tanulói szerepek közül 
melyek azok, amelyek 
segítik vagy korlátozzák 
a személyiség, illetve a 
gyermek (fiatal) 
fejlődését. 

        
1.4.2. a szülők  élmények és tapasztalatok 

mozgósításával annak 
számbavétele, hogy milyen szülői 
szerepek léteznek, illetve 
különíthetők el  egy-egy 
iskolában a pedagógusok, az 
iskolavezetés, a szülőtársak 
magatartása, értékrendje és 
értékítélete alapján 

 Ismeri a szülői szerepek 
teljességét. Képes a 
szülői szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 

 Ismeri a szülői szerepek 
teljességét. Képes a 
szülői szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 
Tudja, hogy az 
iskolájában milyen 
szülői szerepek 
különíthetők el a 
pedagógusok, az 
iskolavezetés, a 
szülőtársak magatartása, 
értékrendje és 
értékítélete alapján. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2553 

 
        
1.4.3. a pedagógusok  élmények és tapasztalatok 

mozgósításával annak 
számbavétele, hogy milyen 
pedagógusszerepek léteznek, 
illetve különíthetők el  egy-egy 
iskolában a pedagógusok, az 
iskolavezetés, a szülők, a tanulók  
magatartása, értékrendje és 
értékítélete alapján; 
néhány pedagógusszerep 
kutatásával foglalkozó munka 
megismerése és tanulmányozása 

 Ismeri a 
pedagógusszerepek 
teljességét egy-egy 
iskolában. Képes a 
pedagógusszerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 

 Ismeri a 
pedagógusszerepek 
teljességét egy-egy 
iskolában. Képes a 
pedagógusszerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 
Tudja, hogy az 
iskolájában milyen 
pedagógusszerepek 
különíthetők el a 
pedagógusok, az 
iskolavezetés, a szülők 
és a tanulók  
magatartása, értékrendje 
és értékítélete alapján. 

        
1.4.4. a vezetők  élmények és tapasztalatok 

mozgósításával annak 
számbavétele, hogy milyen 
vezetői szerepek léteznek, illetve 
különíthetők el  egy-egy 
iskolában a pedagógusok, az 
iskolavezetés, a szülők, a tanulók  
magatartása, értékrendje és 
értékítélete alapján; 
néhány vezetői szerep kutatásával 
foglalkozó munka megismerése 
és tanulmányozása 

 Ismeri a vezetői 
szerepek teljességét egy-
egy iskolában. Képes a 
vezetői szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 

 Ismeri a vezetői 
szerepek teljességét egy-
egy iskolában. Képes a 
vezetői szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 
Tudja, hogy az 
iskolájában milyen 
vezetői szerepek 
különíthetők el a 
pedagógusok, az 
iskolavezetés, a szülők 
és a tanulók  
magatartása, értékrendje 
és értékítélete alapján. 

        
1.4.5. a szaktanácsadók és a 

szakértők 
 a szaktanácsadók és a szakértők 

feladataira vonatkozó 
információk összegyűjtése; 
szakértői és szaktanácsadói 
jelentések tanulmányozása, 
értelmezése 

 Ismeri a szaktanácsadók 
és a szakértők feladatait. 

 Ismeri a szaktanácsadók 
és a szakértők feladatait. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
tájékoztató előadást 
tartson a szaktanácsadói 
és a szakértői munkáról. 

 
1.4.6. a pedagógiai  asszisztensek  a pedagógiai  asszisztens mint 

foglalkozás 
pályakövetelményeinek 
megismerése; 
az asszisztensi munkát 
szabályozó munkaköri leírások 
tanulmányozása; 
az asszisztensi munkakör 
nehézségeinek, konfliktusainak 
feltárása interjúk készítésével 

 Ismeri a pedagógiai  
asszisztens mint 
foglalkozás 
pályakövetelményeit. 

 Ismeri a pedagógiai  
asszisztens mint 
foglalkozás 
pályakövetelményeit. 
Képes az asszisztensi  
munkakör 
nehézségeinek, 
konfliktusainak 
feltárására interjú 
készítésével. 

        
1.4.7. az iskolaorvos  az iskolaorvos mint foglalkozás 

pályakövetelményeinek 
megismerése; 
az iskolaorvoslás megoldott és 
megoldásra váró problémáinak 
számbavétele egy-egy iskola 
vagy óvoda gyakorlatának 
megfigyelésével 

 Ismeri az iskolaorvos 
mint foglalkozás 
pályakövetelményeit. 

 Ismeri az iskolaorvos 
mint foglalkozás 
pályakövetelményeit. 
Saját iskolája 
gyakorlatának 
megfigyelése révén 
képes beszámolni 
érdeklődőknek az 
iskolaorvoslás megoldott 
és megoldásra váró 
problémáiról. 
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1.4.8. az iskolagondnok  az  iskolagondnok mint 

foglalkozás 
pályakövetelményeinek 
megismerése; 
az  iskolagondnok megoldott és 
megoldásra váró problémáinak 
számbavétele egy-egy iskola 
vagy óvoda gyakorlatának 
megfigyelésével 

 Ismeri az iskolagondnok 
mint foglalkozás 
pályakövetelményeit. 

 Ismeri az iskolagondnok 
mint foglalkozás 
pályakövetelményeit. 
Saját iskolája 
gyakorlatának 
megfigyelése révén 
képes beszámolni 
érdeklődőknek az 
iskolagondnokság 
megoldott és megoldásra 
váró problémáiról. 

        
1.5. az  iskolai élet szereplőinek 

tevékenységei 
 az  iskolai életben közreműködő  

szereplők tevékenységeinek 
megértéséhez és leírásához 
szükséges tevékenység-, illetve 
cselekvéstani tudásháttér 
megszerzése pedagógiai, 
szociológiai, pszichológiai és 
munka- és tanügyi jogi  
szakirodalom tanulmányozása 
révén 

    

 
1.5.1. tanulás  a tanulásról összegyűlt 

tapasztalatok és élmények 
reflektív jellegű számbavétele 
tanulást népszerűsítő kiadványok, 
továbbá  tanuláselméleti 
szakirodalom tanulmányozásával 

    

        
1.5.1.1. tanulástipológia  különböző tanulástipológiák 

megtanulása tanulást népszerűsítő 
kiadványok, továbbá  
tanuláselméleti szakirodalom 
tanulmányozásával; 
önbesorolás gyakorlása 
különböző nézőpontokból egy-
egy tanulástípusba 

 Képes a különböző 
tanulási  módok 
tipizálására. 

 Képes a különböző 
tanulási módok 
tipizálására. Képes a 
különböző tanulási 
módok csoportosítására 
a tanulási 
eredményesség, 
valamint a tanulásra 
késztetés motívumai 
szempontjából. 

        
1.5.1.2. a tanulás tanulása  a tanulás tanulásának mint 

lehetséges iskolai tantárgynak és 
a hozzá készült taneszközöknek 
számbavétele, címleírása, 
recenzálása, kritikájuk elkészítése 
saját és társaik tanulási 
praxisának figyelembevételével 

 Ismer legalább két olyan 
taneszközt, amely a 
tanulás tanulását segíti. 
El tudja készíteni 
rövidített címleírásukat 
és rövid annotált 
leírásukat. 

 Ismer négy-öt olyan 
taneszközt, amely a 
tanulás tanulását segíti. 
El tudja készíteni 
rövidített címleírásukat 
és rövid annotált 
leírásukat. Képes kritikát 
írni azokról  saját és 
társai tanulási 
praxisának 
figyelembevételével. 

 
1.5.2. tanulássegítés  a tanulássegítésről  (tanításról, 

nevelésről stb.) összegyűlt 
tapasztalatok és élmények 
reflektív jellegű számbavétele 
tanulássegítést  népszerűsítő 
kiadványok, továbbá  pedagógiai 
szakkönyvek, tankönyvek 
tanulmányozásával 

    

        
1.5.2.1. nevelés  a nevelés jelenségkörének 

tudatosítása neveléstani és 
neveléspszichológiai  munkák, 
kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

 Ismeri a nevelés 
lehetséges funkcióit, a 
nevelési "akciók" 
lehetséges fajtáit és 
hatásait. 

 Ismeri a nevelés 
lehetséges funkcióit, a 
nevelési "akciók" 
lehetséges fajtáit és 
hatásait. Ezekről 
tájékoztató kiselőadást 
képes tartani szülők, 
valamint tanulók 
körében. 
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1.5.2.2. tanítás  a tanítás jelenségkörének 

tudatosítása didaktikai és 
oktatáspszichológiai  munkák, 
kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

 Ismeri a tanítás 
funkcióit, lehetséges 
fajtáit és hatásait. 

 Ismeri a tanítás 
funkcióit, lehetséges 
fajtáit és hatásait. 
Ezekről tájékoztató 
kiselőadást képes tartani 
szülők, valamint tanulók 
körében. 

        
1.5.2.3. korrekció  a korrekció jelenségköreinek 

tudatosítása gyógypedagógiai, 
valamint konduktív pedagógiai 
munkák, kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

 Ismeri a korrekció 
lehetséges funkcióit, 
fajtáit és hatásait. 

 Ismeri a korrekció 
lehetséges funkcióit, 
fajtáit és hatásait. 
Ezekről tájékoztató 
kiselőadást képes tartani 
szülők, valamint tanulók 
körében. 

        
1.5.2.4. rehabilitáció  a rehabilitáció jelenségköreinek 

tudatosítása gyógypedagógiai, 
valamint mentáhigiénés munkák, 
kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

 Ismeri a rehabilitáció 
lehetséges funkcióit, 
fajtáit és hatásait. 

 Ismeri a rehabilitáció 
lehetséges funkcióit, 
fajtáit és hatásait. 
Ezekről tájékoztató 
kiselőadást képes tartani 
szülők, valamint tanulók 
körében. 

        
1.5.2.5. képességfejlesztés (tréning)  a képességfejlesztés (tréning) 

jelenségköreinek tudatosítása 
didaktikai, tantárgypedagógiai, 
edzéselméleti és 
edzésmódszertani  munkák, 
kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

 Ismeri a 
képességfejlesztés 
(tréning) lehetséges 
funkcióit, fajtáit és 
hatásait. 

 Ismeri a 
képességfejlesztés 
(tréning) lehetséges 
funkcióit, fajtáit és 
hatásait. Ezekről 
tájékoztató kiselőadást 
képes tartani szülők, 
valamint tanulók 
körében. 

        
1.5.3. vezetés – menedzselés  a vezetői és menedzselői munka 

részfolyamatainak  számbavétele 
szervezés- és vezetéselméleti, 
valamint stratégiai menedzsment  
munkák, kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

    

        
1.5.3.1. szervezetelemzés  a szervezetelemző munka 

részfolyamatainak számbavétele 
szakértői vizsgálati tervek, 
elemzési technikák és 
beszámolók tanulmányozásával 

 Ismeri a 
szervezetelemző munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy vizsgálati 
beszámoló önálló 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 

 Ismeri a 
szervezetelemző munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy vizsgálati 
beszámoló önálló 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 
Segítséggel képes egy 
általa ismert iskola vagy 
óvoda 
szervezetelemzéséhez 
szükséges terv 
elkészítésére. 

        
1.5.3.2. szervezetfejlesztés  a szervezetfejlesztő munka 

részfolyamatainak számbavétele 
szervezetfejlesztő szakértők, 
valamint igazgatók stratégiai 
jellegű koncepcióinak 
tanulmányozásával; 
a szervezetfejlesztéshez 
szükséges személyi és 
infrastrukturális feltételek 
meglétének és/vagy hiányának 
saját élményen alapuló 
megtapasztalása 

 Ismeri a 
szervezetfejlesztő munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy stratégiai 
jellegű koncepció 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 

 Ismeri a 
szervezetfejlesztő munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy stratégiai 
jellegű koncepció 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 
Segítséggel képes egy 
általa ismert iskola vagy 
óvoda 
szervezetfejlesztési 
koncepciójának 
elkészítésére. 
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1.5.3.3. innovációs folyamatok 

menedzselése 
 a  pedagógiai innovációs munka 

részfolyamatainak számbavétele 
szaktanácsadói koncepciók, 
terjesztési technikák és terjesztési 
tervek tanulmányozásával 

 Ismeri a pedagógiai 
innovációs munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy szaktanácsadói 
koncepció vagy 
terjesztési terv 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 

 Ismeri a pedagógiai 
innovációs munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy szaktanácsadói 
koncepció vagy 
terjesztési terv 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 
Segítséggel képes egy 
általa ismert közoktatási 
intézmény innovációs 
koncepciójának 
elkészítésére. 

        
1.5.3.4. pedagógiai programkészítés, 

helyitanterv-készítés 
és/vagy adaptálás 

 a pedagógiai programkészítés és 
helyitanterv-készítés irodalmának 
tanulmányozása; 
közreműködés egy-egy 
részterület adaptálásában és/vagy 
kidolgozásában 

 Ismeri a pedagógiai 
programkészítés és 
helyitanterv-készítés 
részfolyamatait. 
Megadott szempontok 
alapján képes egy adott 
iskola  pedagógiai 
programjának (benne 
helyi tantervének) 
elemzésére. 

 Ismeri a pedagógiai 
programkészítés és 
helyitanterv-készítés 
részfolyamatait. 
Megadott szempontok 
alapján képes egy adott 
iskola  pedagógiai 
programjának (benne 
helyi tantervének) 
elemzésére. Segítséggel 
el tudja készíteni egy 
adott vagy választott 
műveltségi részterület 
és/vagy tantárgy helyi 
tantervét. 

        
1.6. az iskola működése  részben megfigyeléssel, részben 

egy-egy iskola "működési 
mechanizmusait" leíró 
dokumentációval annak 
tanulmányozása, hogy egy-egy 
iskolát vagy óvodát  – környezeti 
kapcsolatait is figyelembe véve – 
milyen működési szabályosságok, 
illetve működési zavarok 
jellemzik 

    

        
1.6.1. a működés feltételei  a működés feltételeinek, a 

hiányok regisztrálása egy-egy  
iskola vagy óvoda funkciójából 
kiindulva; tervezet készítése a 
hiányzó feltételek  pótlására 

    

        
1.6.1.1. személyi-szakmai feltételek; 

az alkalmazott munkaerő 
kompetenciája és 
minősítettsége  
(a professziógram) 

 szembesülés a pedagógusszakma 
kimunkálatlanságának tényével; 
a pedagógusszakmát idealizált 
megközelítésben bemutató 
professziógramok 
tanulmányozása 

 Ismer egy – az 
érdeklődéséhez közel álló – 
professziógramot.  Az 
alapján képes tény- és 
értékítéletet megfogalmazni 
arra vonatkozóan, hogy egy-
egy általa ismert pedagógus 
kompetenciája, 
összteljesítménye milyen 
eltérést mutat a 
professziógram idealizált 
elgondolásaihoz viszonyítva. 

 Ismer három – az 
érdeklődéséhez közel álló – 
professziógramot.  Az 
alapján képes tény- és 
értékítéletet megfogalmazni 
arra vonatkozóan, hogy egy-
egy általa ismert pedagógus 
kompetenciája, 
összteljesítménye milyen 
eltérést mutat a 
professziógram idealizált 
elgondolásaihoz 
viszonyítva. 
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1.6.1.2. az iskolai infrastruktúra  az iskolai infrastruktúra 

(szertárak, könyv- és médiatár, 
stúdiók stb.) számbavétele 
összefüggésben az iskola 
funkcióival, a tanulók és a 
pedagógusok létszámával, 
munkakörülményeivel 

 Képes feltérképezni 
iskolája infrastruktúráját. 
Segítséggel meg tudja 
állapítani, hogy a 
feltérképezett 
infrastruktúra mennyiben 
adekvát  az iskola 
funkcióival, a tanulók és 
pedagógusok 
létszámával, 
munkakörülményeivel. 

 Képes feltérképezni 
iskolája infrastruktúráját. 
Meg tudja állapítani, 
hogy a feltérképezett 
infrastruktúra 
mennyiben adekvát az 
érvényben lévő 
sztenderddel,  az iskola 
funkcióival, a tanulók és 
pedagógusok 
létszámával, 
munkakörülményeivel. 
Képes minősíteni a 
feltérképezett 
infrastruktúrát a 
korszerűség, a 
használhatóság, a 
gazdaságosság és az 
állag alapján. 

        
1.6.2. folyamatok az iskolában  az iskolában rendkívül 

széttagoltan – ám tapasztalatilag 
jól érzékelhetően – jelenlévő 
időtényezők (órarend, csengetés, 
szünet stb.) értelmezéséhez és 
kritikájához szükséges 
folyamatelméleti háttértudás 
megtanulása 

    

        
1.6.2.1. idő- és térviszonyok az 

iskolában 
 a hagyományos iskolai és óvodai 

tér- és időszerkezet 
tapasztalatilag jól ismert 
elemeinek számbavétele, kritikája 
az egyénhez igazodó  tanulási 
folyamatok sikere, illetve 
diszfunkcionális működése 
szempontjából 

 Ismeri az iskolák és 
óvodák időrendjét 
szabályozó tervezeteket 
(órarend, hetirend, a 
tanév munkarendje stb.). 
Ismeri az óvodák és 
iskolák térszerkezetét. 

 Ismeri az iskolák és 
óvodák időrendjét 
szabályozó tervezeteket 
(órarend, hetirend, a 
tanév munkarendje stb.). 
Ismeri az óvodák és 
iskolák térszerkezetét. 
Képes javaslatot 
készíteni az idő- és 
térviszonyokkal 
összefüggő 
diszfunkcionális 
működés javításához, 
tökéletesítéséhez. 

        
1.6.2.2. a pedagógiai folyamatok 

tipológiája 
 ez egyes iskolákban, illetve 

óvodákban viszonylag könnyen 
tapasztalható tanulási, 
tanulássegítési és menedzselési 
tevékenységek folyamatként való 
szemlélete; 
a lehetséges és ténylegesen létező 
folyamatok tipológiájának 
megtanulása, leírásuk gyakorlása 

    

        
1.6.2.2.1. a reálfolyamatok (tanulás, 

tanulássegítés) – tanítási 
órák; egyéb, tanórán kívüli 
tanulási alkalmak 

 a reálfolyamatok 
szétszabdaltságának 
tanulásszervezési (óraszervezési) 
anomáliáinak megfigyelése, 
elidegenítő hatásainak 
számbavétele, kritikája, 
megoldási javaslatok 
megfogalmazása 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett és 
megfigyelhető, működő 
reálfolyamatok főbb 
típusait. Segítséggel 
képes az egy adott 
típusba sorolható 
reálfolyamatok 
részletezésére, analízisére 
is. 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett 
és megfigyelhető, 
működő reálfolyamatok 
főbb típusait. Önállóan 
képes az egy adott 
típusba sorolható 
reálfolyamatok 
részletezésére, 
analízisére is. 
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1.6.2.2.2. irányítási (vezetési) 

folyamatok 
 az irányítási (vezetési) 

folyamatok szabályozottságának, 
anomáliáinak, sikerességének 
elkülönítő számbavétele, 
jellemzése megfigyeléssel, a 
vezetés szervezeti rendjének 
tanulmányozásával, 
iskolavezetőkkel készített 
interjúk elemzésével 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett és 
megfigyelhető, működő 
irányítási (vezetési) 
folyamatok főbb típusait. 
Segítséggel képes egy 
adott iskolavezetés 
szervezeti rendjének 
tanulmányozására. 

 Ismeri az óvodákban és az 
iskolákban tervezett és 
megfigyelhető, működő 
irányítási (vezetési) 
folyamatok főbb típusait. 
Önállóan képes egy adott 
iskolavezetés szervezeti 
rendjének 
tanulmányozására, az 
irányítási (vezetési) 
folyamatok sikerességének, 
anomáliáinak feltárására. 

        
1.6.2.2.3. az információs  folyamatok  egy-egy iskola tényleges és 

lehetséges információs 
folyamatainak megfigyelése, 
leírása; 
az információcsere, a beavatás 
egyoldalúságainak feltárása a 
különböző szereplők (tanulók, 
szülők, pedagógusok, vezetők) 
szempontjából 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett 
és megfigyelhető, 
működő információs 
folyamatok főbb típusait. 
Segítséggel képes az egy 
adott típusba sorolható 
információs folyamatok 
részletezésére, 
analízisére is. 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett 
és megfigyelhető, 
működő információs 
folyamatok főbb típusait. 
Önállóan képes az egy 
adott típusba sorolható 
információs folyamatok 
részletezésére, 
analízisére is. 

        
1.6.3. a folyamatok szabályozása  a szabályozás lényegi jegyeinek 

elsajátítása, különös figyelemmel 
a jogi szabályozás hazai 
gyakorlatára 

    

        
1.6.3.1. a törvényi szabályozás  a közoktatási rendszer  (óvodák, 

iskolák stb.)  működési 
folyamatára vonatkozó törvényi 
szabályozás lényegének 
megismerése a jogszabályok 
szerkezetének 
tanulmányozásával; 
jogértelmezési-jogalkotási 
gyakorlatok végzése a 
közoktatási törvény egyes 
fejezeteinek ismeretében 

    

        
1.6.3.1.1. a tanügyi szabályozás  az utóbbi fél évszázad 

közoktatást szabályozó – a 
közoktatás működését radikálisan 
átalakító –  törvényeinek 
megismerése, olvasása, 
értelmezése 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes az iskolaügyet 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes az iskolaügyet 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 

        
1.6.3.1.2. a munkaügyi szabályozás  a pedagógusok munkavállalását 

szabályozó törvények (Munka 
Törvénykönyve, a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény) megismerése, 
olvasása, értelmezése 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a pedagógusok 
munkavállalását 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a pedagógusok 
munkavállalását 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 

        
1.6.3.1.3. a szülő- és gyermekjogi 

szabályozás 
 a szülő- és gyermekjogi 

szabályozás érvényesülésének 
felismerése a közoktatási 
törvényben; 
a szülő- és gyermekjogi 
szabályozás érvényesülését 
akadályozó tényezők 
számbavétele megfigyeléssel, 
tapasztalatgyűjtéssel 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a szülői és a 
gyermeki jogokat 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a szülői és a 
gyermeki jogokat 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 
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1.6.3.2. a tartalmi szabályozás 

(a NAT, a kerettantervek és 
a vizsgarendszer) 

 a tartalmi szabályozás lehetséges 
típusainak megismerése hazai és 
nemzetközi egybevetéssel 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a  magyar 
közoktatást tartalmát 
szabályozó 
dokumentumok 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a magyar 
közoktatást tartalmát 
szabályozó 
dokumentumok 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 

        
1.6.3.3. a fenntartói szabályozás 

(az alapító okirat) 
 egy-egy óvoda, illetve iskola 

alapító okiratának 
tanulmányozása a fenntartói 
érdekérvényesülés 
szempontjából, különös 
tekintettel az önkormányzati 
törvény szereplő vonatkozó 
fejezeteire 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes iskolája alapító 
okiratának bemutatására 
kisebb csoport (tanulók, 
szülők) előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes iskolája alapító 
okiratának bemutatására 
kisebb csoport (tanulók, 
szülők) előtt. Segítséggel 
képes annak kritikájára 
is. 

        
1.6.3.4. a helyi – szervezeti 

szabályozás (a szervezeti és 
működési szabályzat) 

 a szervezeti kultúra alapjainak 
elsajátítása egy-egy óvoda, illetve 
iskola szervezeti és működési 
szabályzatának 
tanulmányozásával, különös 
figyelemmel a tanulói, szülői, 
munkavállalói és munkáltatói 
érdekek tényleges és lehetséges 
ütközéseire 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes iskolája szervezeti 
és működési 
szabályzatának 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes iskolája szervezeti 
és működési 
szabályzatának 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
annak kritikájára is. 

        
1.6.4. a patológiás működés  a közoktatási rendszer (benne az 

óvoda és az iskola) működését 
jellemző diszfunkciók, 
alulteljesítések mint szervezeti és 
társadalmi patológiás tünetek 
megfigyelése, leírása 
tapasztalatok, élmények 
mozgósításával 

    

        
1.6.4.1. a pedagógiai alapviszony 

mint idealizált viszony és  
modellezése 

 a pedagógiai alapviszony mint 
idealizált viszony modellezési 
lehetőségeinek tanulmányozása 

    

        
1.6.4.1.1. érték (választás)  az értékválasztásnak mint egy-

egy iskola, óvoda 
elkötelezettségeinek 
számbavétele  

 A rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján 
képes számbavenni egy-
egy óvoda, iskola   
értéktételezéseit. 
Segítséggel képes az 
értékválasztás 
motívumainak 
felfedésére, 
megfogalmazására. 

 A rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján 
képes számbavenni egy-
egy óvoda, iskola   
értéktételezéseit. 
Önállóan képes az 
értékválasztás 
motívumainak 
felfedésére, 
megfogalmazására. 

        
1.6.4.1.2. az érték (a kultúra) tanulása  egy-egy iskola gyakorlatában a 

választott értékek 
realizálódásához kiszemelt 
kultúra tanulmányozása a 
művészi és tudományos 
hitelesség, valamint az életkori 
elsajátíthatóság szempontjából 
élmények, tapasztalatok, 
taneszközök és szakirodalom 
felhasználásával 

 A rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján 
képes számbavenni egy-
egy óvoda, iskola   helyi 
programjában, helyi 
tantervében és 
taneszközeiben tetten 
érhető kultúraelemeket. 

 A rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján 
képes számbavenni egy-
egy óvoda, iskola   helyi 
programjában, helyi 
tantervében és 
taneszközeiben tetten 
érhető kultúraelemeket. 
Segítséggel képes azokat 
elemezni a művészi és 
tudományos hitelesség, 
valamint az életkori 
elsajátíthatóság 
szempontjából. 
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1.6.4.1.3. az érték  (a kultúra) 

tanulásának segítése 
 egy-egy iskola gyakorlatában a 

választott értékek (kultúra), 
valamint a kultúra közvetítésére  
(tanításra, nevelésre) vállalkozók 
kompetenciájának, hitelességének 
megítélése élmények, 
tapasztalatok, alkalmilag 
szerkesztett taneszközök, 
valamint a tantárgypedagógiai  
szakirodalom felhasználásával 

 Tapasztalatai, élményei 
mozgósításával –  kis 
segítséggel – képes 
megítélni egy-egy 
óvodában, iskolában a 
kultúra közvetítésére  
(tanításra, nevelésre) 
vállalkozók 
kompetenciáját, 
hitelességét. 

 Tapasztalatai, élményei 
mozgósításával képes 
megítélni egy egy 
óvodában, iskolában a 
kultúra közvetítésére  
(tanításra, nevelésre) 
vállalkozók 
kompetenciáját, 
hitelességét. 

 
1.6.4.2. a patológiás működés 

típusai 
 egy-egy iskola praxisának 

megfigyelésével, 
tanulmányozásával a patológiás 
működés típusainak felismerése, 
elkülönítése, kitüntetetten a 
patológiás működést előidéző 
tényezőkre tekintettel 

    

        
1.6.4.2.1. irreleváns (hamis) értékek  egy-egy iskola vagy óvoda 

praxisában az irreleváns értékek 
számbavétele megfigyeléssel, 
tapasztalatgyűjtéssel, kitüntetett 
figyelemmel az irrelevanciát 
előidéző pedagógiai divatokra 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda 
diszfunkcionálisan 
működő és/vagy 
irreleváns 
értéktételezéseit. 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda 
diszfunkcionálisan 
működő és/vagy 
irreleváns 
értéktételezéseit. 
Segítséggel tisztázni 
tudja az irreleváns 
értékválasztások okait. 

        
1.6.4.2.2. a tanulás ignorálása és 

tagadása 
 egy-egy iskola vagy óvoda 

praxisában a tanulás 
ignorálásának  és tagadásának 
számbavétele megfigyeléssel, 
tapasztalatgyűjtéssel, kitüntetett 
figyelemmela kortárs csoportban 
ható szubkultúra 
jellegzetességeire, tendenciáira 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda praxisában a 
tanulás ignorálásának  és 
tagadásának tüneteit. 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda praxisában a 
tanulás ignorációjának  
és tagadásának tüneteit. 
Megfigyelés, 
tapasztalatgyűjtés révén 
le tudja írni a kortárs 
csoportban ható 
szubkultúra 
jellegzetességeit, 
tendenciáit. 

        
1.6.4.2.3. dilettáns (kvázi) 

tanulássegítés 
 egy-egy iskola vagy óvoda 

praxisában a dilettáns (kvázi) 
tanulássegítés (tanítás, nevelés) 
számbavétele megfigyeléssel, 
tapasztalatgyűjtéssel, kitüntetett 
figyelemmel a pedagógusképzés 
és – továbbképzés kritikus  
pontjaira 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda praxisában a 
dilettáns (kvázi) 
tanulássegítés (tanítás, 
nevelés) tüneteit. 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda praxisában a 
dilettáns (kvázi) 
tanulássegítés (tanítás, 
nevelés) tüneteit. 
Szakirodalom alapján 
ismertetni tudja 
érdeklődők számára a 
pedagógusképzés és – 
továbbképzés kritikus  
pontjait és azokat – 
segítséggel – 
összefüggésbe képes 
hozni a dilettáns 
tanulássegítéssel. 

        
1.7. az iskola és a nyilvánosság  ismeretek szerzése a nyilvánosság 

szociológiai jellemzőiről, a 
nyilvánosság szerkezetéről, 
kitüntetetten az egyik legnagyobb 
társadalmi alrendszer az 
oktatásügy (az iskola) világára 
vonatkoztatva 
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1.7.1. a szülői és gyermeki jogok 

érvényesülésének szervezeti 
feltételei 

 információk gyűjtése egy-egy 
óvodára, iskolára vonatkoztatva a 
szülők szervezeteiről, valamint a 
diákönkormányzatokról, illetve 
azok működéséről, a működést 
segítő és/vagy akadályozó 
tényezőkről 

 Adatokat, tényeket képes 
összegyűjteni  egy-egy 
óvoda vagy iskola 
érdekérvényesítést 
kifejező  szervezeteiről. 

 Adatokat, tényeket képes 
összegyűjteni  egy-egy 
óvoda vagy iskola 
érdekérvényesítést 
kifejező  szervezeteiről. 
Az összegyűjtött tények, 
adatok birtokában meg 
tudja ítélni e szervezetek 
működésének jellemzőit. 
Képes azok értékelésére 
egy-egy maga által 
választott szempont 
alapján. 

        
1.7.2. politikai érdekek 

beszivárgása az iskolába 
 információk gyűjtése az iskolába 

beszivárgó politikai érdekekről, 
azok megnyilvánulásairól, az 
érdekkonfliktusok lehetőségeiről 

    

        
1.7.2.2. a közvélemény nyomása az  

iskolára;  annak kezelése 
 a sztrájkjog, a gyülekezési jog 

iskolát érintő témáinak 
megismerése információk 
gyűjtésével, elemzésével 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a sztrájkjog, a 
gyülekezési jog iskolát 
érintő témáinak 
bemutatására  kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a sztrájkjog, a 
gyülekezési jog iskolát 
érintő témáinak 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 

        
1.7.3. a napi sajtó és média 

szerepe az iskola 
befolyásolásában 

 a napi sajtó és a média 
közoktatással foglalkozó 
cikkeinek, műsorainak nyomon 
követése;  
műfajok, műsortípusok 
szerepének felismerése egy-egy a 
fenntartó és az iskola között 
keletkezett feszültség 
kezelésében, megoldásában 

 Képes a napi sajtó és a 
média közoktatással 
foglalkozó cikkeinek, 
műsorainak nyomon 
követésére, 
tényszerűségre és 
adatszerűségre törekvő 
ismertetésére  kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Képes a napi sajtó és a 
média közoktatással 
foglalkozó cikkeinek, 
műsorainak nyomon 
követésére, 
tényszerűségre és 
adatszerűségre törekvő 
ismertetésére csoport 
(tanulók, szülők) előtt. 
Segítséggel képes azok 
kritikájára is. 

        
2. A család és a pedagógiai 

praxis 
 Különböző összetételű családok 

(családtípusok) pedagógiai 
praxisának (gondozás, szoktatás, 
érdeklődéskeltés,  
képességfejlesztés, 
magatartásbefolyásolás, 
konfliktuskezelés, akaratedzés, 
énképformálás) tanulmányozása 
megfigyeléssel, 
családlátogatással, kérdőív és 
interjú segítségével 

    

        
2.1. nevelés a családban  különböző összetételű családok 

(családtípusok) pedagógiai 
praxisának  tanulmányozása 
megfigyeléssel, 
családlátogatással, kérdőív és 
interjú segítségével; 
képesség- és személyiségfejlesztő 
programok összeállítása és 
felkínálása valóságos 
családpedagógiai helyzetek 
megoldásához 

 Ismeri a családtípusokat. 
Tudja, milyen eszközök 
(szervezeti formák, 
érintkezési módok) 
állnak a pedagógusok 
rendelkezésére az egyes 
családokban folyó 
pedagógiai gyakorlat 
feltárásához, 
megismeréséhez. 

 Ismeri a családtípusokat. 
Tudja, milyen eszközök 
(szervezeti formák, 
érintkezési módok) 
állnak a pedagógusok 
rendelkezésére az egyes 
családokban folyó 
pedagógiai gyakorlat 
feltárásához, 
megismeréséhez. E 
szempontok alapján 
családmegismerési 
tervek összeállítására és 
kivitelezésére képes. 
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2.2. a család és az iskola 

együttműködésének 
lehetőségei 

 tájékozódás egy-egy óvoda, 
iskola keretei között számon 
tartható családdal való 
együttműködési alkalmakról és 
formákról, kitüntetetten az 
információáramlás pontosságára, 
az értékelés, a vizsgáltatás, a 
pályaszocializáció segítésére 

 Tájékozottsággal 
rendelkezik iskolája 
családdal való 
együttműködési 
alkalmairól és formáiról. 

 Tájékozottsággal 
rendelkezik iskolája 
családdal való 
együttműködési 
alkalmairól és formáiról. 
Ezen alkalmakat és 
formákat képes 
megítélni az 
információáramlás 
pontossága, az értékelés, 
a vizsgáltatás, a 
pályaszocializáció 
segítése szempontjából. 

        
3. A pedagógiai tudás  Pedagógiai lexikonok, 

folyóiratok, monográfiák 
tanulmányozása 

    

        
3.1. a tapasztalati tudás  a pedagógiai tapasztalati tudás 

összegyűjtése, feldolgozása és 
rendezése annak alapján, ahogyan 
az nyelvünk szókincsében, 
frazeológiai állományában 
tükröződik 

 Képes összegyűjteni hét-
tíz olyan kifejezést, 
amelyben a pedagógiai 
tapasztalati tudás ölt 
nyelvi formát. 

 Tudja, mit jelent a 
pedagógiai tapasztalati 
tudás. Képes 
összegyűjteni legalább 
húsz olyan kifejezést, 
amelyben a pedagógiai 
tapasztalati tudás ölt 
nyelvi formát. 

        
3.2. a filozófiai tudás  szemelvények olvasása korszakos 

jelentőségű filozófusok nevelésre, 
iskolákra vonatkozó 
elképzeléseiről 

 Olvasmányélményei 
alapján fel tudja idézni 
legalább két korszakos 
jelentőségű filozófus 
nevelésre, iskolákra 
vonatkozó elképzeléseit. 

 Olvasmányélményei 
alapján fel tudja idézni 
legalább öt korszakos 
jelentőségű filozófus 
nevelésre, iskolákra 
vonatkozó elképzeléseit. 

        
3.3. a tudományos (ellenőrzött) 

tudás 
 tanulmányok, kutatási 

beszámolók olvasása annak 
belátására, hogy a pedagógia 
világára (az iskola, az oktatásügy 
világára) vonatkozóan is 
rendelkezünk ellenőrizhető 
adatokkal, tényekkel, különböző 
mértékben igazolt, bizonyított 
hipotézisekkel 

 A tanév során elolvas 
legalább két pedagógiai 
jellegű tanulmányt 
és/vagy kutatási 
beszámolót. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt pedagógiai 
jellegű tanulmányt 
és/vagy kutatási 
bszámolót. Ezekről 
képes beszámolni 
érdeklődő társainak. 

        
3.4. a pedagógia mint lehetséges 

tudomány 
 a pedagógia mint ismeretrendszer 

tanulmányozása  és értékelése  a 
fejlettebb társadalom- és humán 
tudományokkal összevetve 

    

        
3.4.1. a pedagógiai kutatások  pedagógiai kutatások 

tématerveinek, célkitűzéseinek, 
eredményeinek tanulmányozása a 
pedagógiai tudásbővülés 
szempontjára tekintettel 

 A tanév során elolvas 
legalább két pedagógiai  
jellegű kutatási 
beszámolót. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt pedagógiai 
jellegű kutatási 
bszámolót. Ezekről 
képes beszámolni 
érdeklődő társainak. 

        
3.4.2. pedagógiai irányzatok  folyóiratok, monográfiák, 

programok tanulmányozása a ma 
élő és ható pedagógiai irányzatok 
számbavétele érdekében 

 Ismer legalább két ma 
élő és ható pedagógiai 
irányzatot. 

 Ismer legalább öt ma élő 
és ható pedagógiai 
irányzatot. Ezekről 
képes beszámolni 
érdeklődő társainak. 

        
3.4.3. a pedagógia rendszere  a pedagógia rendszerének 

összehasonlítása más 
tudományterületekkel ontológiai, 
episztemológiai, funkcionális és 
metodológiai dimenziókat 
figyelembe véve 

 Segítséggel képes 
összehasonlítani a 
pedagógia rendszerét 
egy más 
tudományterülettel  az 
ontológiai, 
episztemológiai, 
funkcionális és 
metodológiai dimenziók 
figyelembevételével. 

 Önállóan képes 
összehasonlítani a 
pedagógia rendszerét 
legalább öt más 
tudományterülettel  az 
ontológiai, 
episztemológiai, 
funkcionális és 
metodológiai dimenziók 
figyelembevételével. 
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4. Az iskola mint a művészi 

ábrázolás tárgya 
 Az iskolának mint a művészi 

ábrázolás tárgyának 
számbavétele film-, színház- és 
olvasmányélmények alapján 

    

        
4.1. szépirodalom és iskola  epikai és lírai alkotások 

összegyűjtése az iskoláról: 
szereplőiről, tevékenységeiről; 
az iskolát megélő alkotók 
élményvilágáról 

 Ismer legalább két olyan 
szépirodalmi alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. 

 Ismer legalább két olyan 
szépirodalmi alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. Egy általa 
választott szépirodalmi 
műfajban képes 
megörökíteni saját 
megélt iskolai élményeit.

 
4.2. képzőművészet és iskola  képzőművészeti alkotások 

összegyűjtése az iskoláról: 
szereplőiről, tevékenységeiről; 
az iskolát megélő alkotók 
élményvilágáról 

 Ismer legalább két olyan 
képzőművészeti alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. 

 Ismer legalább két olyan 
képzőművészeti alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. Egy általa 
választott 
képzőművészeti 
technikával képes  
vizuálisan kifejezni 
iskolai élményeit vagy 
iskolához való 
viszonyát. 

        
4.3. filmművészet és iskola  filmművészeti  alkotások 

összegyűjtése az iskoláról: 
szereplőiről, tevékenységeiről; 
az iskolát megélő alkotók 
élményvilágáról 

 Ismer legalább két olyan 
filmművészeti alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. 

 Ismer legalább két olyan 
filmművészeti alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. 

        
5. A  pedagógusszakma 

leírására vonatkozó 
foglalkozás- és munkatani 
ismeretek 

 A pedagógusszakma leírására 
vonatkozó foglalkozás- és 
munkatani ismeretek tanulása 

    

        
5.1. a pedagógusszakma a FEOR 

rendszerében 
 a FEOR tanulmányozása, benne a 

pedagógusszakmára vonatkozó 
információk megkeresése, 
összegyűjtése 

 Képes tájékoztatást adni 
érdeklődőknek a FEOR 
pedagógusszakmára 
vonatkozó 
információiról. 

 Képes tájékoztatást adni 
érdeklődőknek a FEOR 
pedagógusszakmára 
vonatkozó 
információiról. 
Segítséggel képes azok 
kritikájára is. 

        
5.2. a pedagógusszakma 

szabályozottsága 
 a pedagógusszakmára vonatkozó 

jogszabályok megismerése és 
tanulmányozása 

 Képes tájékoztatást adni 
érdeklődőknek a 
pedagógusszakmára 
vonatkozó 
jogszabályokról. 

 Képes tájékoztatást adni 
érdeklődőknek a 
pedagógusszakmára 
vonatkozó 
jogszabályokról. 
Segítséggel képes azok 
kritikájára is. 

        
5.3. a pedagógusetika – a 

pedagógus felelőssége 
 a Pedagógus-etikai kódex 

megismerése, tanulmányozása a 
pedagógus szakmai és 
eredményfelelőssége 
szempontjából 

 Ismeri a Pedagógus-
etikai kódex szerkezetét. 

 Ismeri a Pedagógus-
etikai kódex szerkezetét. 
Képes annak tartalmát 
vitatni a pedagógus 
szakmai és 
eredményfelelőssége 
szempontjából. 

        
6. A pedagógiai műhiba  Tapasztalatok, élmények és a 

pedagógiai szakirodalom 
feldolgozása révén a pedagógiai 
műhiba és pedagógiai patológia 
közti szemléletbeli különbség 
felismerése és tanulmányozása 
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6.1. pedagógiai műhiba az 

iskolában 
 az iskolában számba vehető  

pedagógiai műhibák tipizálásának 
megtanulása 

 Ismeri az iskolában 
tetten érhető pedagógiai 
műhibák típusait. 

 Ismeri az iskolában 
tetten érhető pedagógiai  
műhibák típusait. 
Javaslatot tud tenni 
néhány tipikus műhiba 
korrekciójára. 

 
6.2. pedagógiai műhiba a 

családban 
 a családban számba vehető  

pedagógiai műhibák tipizálásának 
megtanulása 

 Ismeri a családban tetten 
érhető pedagógiai 
műhibák típusait. 

 Ismeri a családban tetten 
érhető pedagógiai 
műhibák típusait. 
Javaslatot tud tenni 
néhány tipikus műhiba 
korrekciójára. 

 
7. A pedagógia (iskolaügy) 

története 
 Művelődéstörténeti és 

pedagógiatörténeti munkák 
összegyűjtése, címleírása, fontos 
adatok bevésée, érvelésekben 
történő felhasználása 

    

 
7.1. kiemelkedő pedagógiai 

gondolkodók (Comenius, 
Herbart, Pestalozzi, Dewey, 
Makarenko, Kármán Mór, 
Drozdy Gyula, Karácsony 
Sándor) hatása az iskolai 
praxisra 

 kiemelkedő pedagógiai 
gondolkodók iskolai praxisra 
gyakorolt hatásának 
tanulmányozása eredeti 
forrásszemelvények alapján 

 Ismeri a tanult 
kiemelkedő pedagógiai 
gondolkodók rövid 
életrajzát, fel tudja 
sorolni alapvető 
műveiket. 

 Kiselőadás keretében be 
tudja mutatni a tanult 
kiemelkedő pedagógiai 
gondolkodók rövid 
életrajzát, fel tudja 
sorolni alapvető 
műveiket. Képes 
felidézni egy-két 
tételmondatot a 
megismert pedagógiai 
gondolkodók a 
munkásságából. 

        
7.2. a kötelező iskolázás 

története 
 adatok, tények számbavétele, 

megismerése a kötelező iskolázás 
európai és honi történetére 
vonatkozóan 

    

        
7.2.1. a kötelező iskolázás 

története Európában 
 adatok, tények számbavétele, 

megismerése a kötelező iskolázás 
európai történetére vonatkozóan 

 Fel tud idézni három-
négy – a kötelező 
iskolázás európai 
történetében tetten 
érhető – korszakhatárra 
vonatkozó tényt és 
adatot. 

 Fel tud idézni hét-tíz – a 
kötelező iskolázás 
európai történetében 
tetten érhető – 
korszakhatárra 
vonatkozó tényt és 
adatot. 

        
7.2.2. a kötelező iskolázás 

története Magyarországon 
 adatok, tények számbavétele, 

megismerése a kötelező iskolázás 
magyarországi  történetére 
vonatkozóan 

 Fel tud idézni három-
négy – a kötelező 
iskolázás magyarországi 
történetében tetten 
érhető – korszakhatárra 
vonatkozó tényt és 
adatot. 

 Fel tud idézni hét-tíz  – a 
kötelező iskolázás 
magyarországi 
történetében tetten 
érhető – korszakhatárra 
vonatkozó tényt és 
adatot. 

        
8. Az iskolázás (az iskolaügy) 

jelene és jövője 
 Statisztikai feldolgozások és 

trendek olvasása, 
tanulmányozása az iskolázás (az 
iskolaügy) jelene és jövője 

    

        
8.1. az iskolaügy jelenének 

válságtünetei 
 az  iskolaügy válságtüneteinek 

számbavétele tapasztalatok, 
valamint a napi hírek 
feldolgozása alapján 

 Képes felsorolni az 
iskolaügy jelenének 
három-négy 
válságtünetét. 

 Képes felsorolni az 
iskolaügy jelenének 
három-négy 
válságtünetét. Javaslatot 
tud tenni az orvoslásuk 
módjára is. 
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8.2. az iskola az információs 

társadalomban 
 az információs társadalomra 

vonatkozó tudnivalók, 
előrejelzések tanulmányozása az 
iskola  jövőbeni szerepének, 
helyének tisztázása végett 

 A tanultak alapján képes 
elképzelni az iskola 
helyét, jövőbeni 
szerepét. 

 A tanév során elolvas 
legalább két olyan 
cikket, amely az 
információs 
társadalomra vonatkozó 
tudnivalókat, 
előrejelzéseket 
tartalmaz. Ezek alapján 
le tudja írni az iskola  
jövőbeni szerepét, helyét 
a társadalomban. 

 
II. BEVEZETÉS AZ ISKOLAI 

GYAKORLATOKBA 
 AZ ISKOLAMŰKÖDÉS 

MINDENNAPJAINAK  
IN VIVO JELLEGŰ 
TANULMÁNYOZÁSA 

    

        
1. Pályaalkalmassági 

vizsgálatokban való 
részvétel és a 
pedagógusjelölt önismerete 

 Pályaalkalmassági tesztek 
megismerése;  
egyszerűbb vizsgálatok elvégzése 
az arra jelentkező tanulók 
körében 

 Ismeri legalább két 
pályaalkalmassági teszt 
nevét, szerkezetét. 

 Ismeri legalább két 
pályaalkalmassági teszt 
nevét, szerkezetét. 
Egyszerűbb 
pályaalkalmassági 
vizsgálatot el tud 
végezni  segítséggel. 

 
2. Képességfejlesztő 

tréningeken való részvétel 
 Képességfejlesztő tréningek 

végzéséhez ismeretek gyűjtése és 
rendezése a pedagóguspálya 
műveléséhez szükséges 
képességek köréről;  
ezek alapján tréningek 
rendszeres, ellenőrzött végzése 

    

        
2.1. kommunikációs tréningek  kommunikációs képességfejlesztő 

tréningek végzéséhez ismeretek 
gyűjtése és rendezése;  
ezek alapján kommunikációs 
tréningek rendszeres, ellenőrzött 
végzése 

 Ismeri legalább két 
kommunikációs 
képességfejlesztő tréning 
nevét, gyakorlattípusait. 
Ezeket  önállóan el is 
tudja végezni. 

 Ismeri legalább két 
kommunikációs 
képességfejlesztő tréning 
nevét, gyakorlattípusait. 
Ezeket  önállóan el is 
tudja végezni.. Maga is 
ki tud hasonlókat találni. 

        
2.2. kooperációs tréningek  kooperációs képességfejlesztő 

tréningek végzéséhez ismeretek 
gyűjtése és rendezése;  
ezek alapján kooperációs 
tréningek rendszeres, ellenőrzött 
végzése 

 Ismeri legalább két 
kooperációs 
képességfejlesztő tréning 
nevét, gyakorlattípusait. 
Ezeket  önállóan el is 
tudja végezni. 

 Ismeri legalább két 
kooperációs 
képességfejlesztő tréning 
nevét, gyakorlattípusait. 
Ezeket  önállóan el is 
tudja végezni.. Maga is 
ki tud hasonlókat találni. 

        
2.3. a megosztott és koncentrált 

figyelem kialakításához 
szükséges tréningek 

 a megosztott és koncentrált 
figyelem kialakításához 
szükséges tréningek végzéséhez 
ismeretek gyűjtése és rendezése;  
ezek alapján a  megosztott és 
koncentrált figyelem 
kialakításához szükséges 
tréningek rendszeres, ellenőrzött 
végzése 

 Ismeri legalább két 
olyan tréning nevét, 
gyakorlattípusát., amely 
a megosztott és 
koncentrált figyelem 
kialakulását segíti. 
Ezeket  önállóan el is 
tudja végezni. 

 Ismeri legalább két 
olyan tréning nevét, 
gyakorlattípusát., amely 
a megosztott és 
koncentrált figyelem 
kialakulását segíti. 
Ezeket  önállóan el is 
tudja végezni. Maga is ki 
tud hasonlókat találni. 

        
3. A pedagógusjelölt 

lehetséges szerepei az iskola 
jelenlegi gyakorlatában – 
felkészülés a szerepek 
gyakorlására in vivo 
helyzetekben 

 Részben a közoktatási és a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény alapján, részben 
egy-egy óvoda és/vagy iskola 
gyakorlatában előforduló 
szerepek megismerése munkaköri 
leírások tanulmányozásával; 
e szerepek gyakorlása önállóan 
és vezetői, tutori irányítással 
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3.1. pedagógusok 

tevékenységének 
megfigyelése és elemzése 

 különböző munkaszerepekben 
tevékenykedő pedagógusok 
tanítási órán, illetve egyéb 
szervezett tanulási alkalmakon 
megfigyelhető tevékenységeinek 
számbavétele,  elemzése 
(rekonstruálása)  előre megadott 
szempontok alapján 

 Ismeri azokat az 
elemzési  szempontokat, 
amelyek a különböző 
munkaszerepekben 
tevékenykedő 
pedagógusok tanítási 
órán, illetve egyéb 
szervezett tanulási 
alkalmakon 
megfigyelhető 
tevékenységeinek 
feltárását, megítélését 
segítik. Segítséggel  
képes a szakszerű 
elemzésre. 

 Ismeri azokat az 
elemzési  szempontokat, 
amelyek a különböző 
munkaszerepekben 
tevékenykedő 
pedagógusok tanítási 
órán, illetve egyéb 
szervezett tanulási 
alkalmakon 
megfigyelhető 
tevékenységeinek 
feltárását, megítélését 
segítik. Önállóan képes a 
szakszerű elemzésre. 

 
3.2. a tanulók tevékenységének 

megfigyelése és elemzése 
 különböző szerepekben 

tevékenykedő tanulók tanítási 
órán, illetve egyéb szervezett 
tanulási alkalmakon 
megfigyelhető tevékenységéinek 
számbavétele,  elemzése 
(rekonstruálása)  előre megadott 
szempontok alapján 

 Ismeri azokat az 
elemzési  szempontokat, 
amelyek a különböző 
munkaszerepekben 
tevékenykedő tanulók 
tanítási órán, illetve 
egyéb szervezett tanulási 
alkalmakon megfigyel-
hető tevékenységeinek 
feltárását, megítélését 
segítik. Segítséggel  
képes a szakszerű 
elemzésre. 

 Ismeri azokat az 
elemzési  szempontokat, 
amelyek a különböző 
munkaszerepekben 
tevékenykedő tanulók 
tanítási órán, illetve 
egyéb szervezett tanulási 
alkalmakon 
megfigyelhető 
tevékenységeinek 
feltárását, megítélését 
segítik. Önállóan  képes 
a szakszerű elemzésre. 

 
3.3. tanulásszervezési tréningek 

tanítási órákon és tanítási 
órán kívül 

 tanulásszervezési tréningek 
végzése – előzetes felkészülés 
alapján – tanítási órákon és 
tanítási órán kívül 

 Előzetes felkészülés 
alapján, segítséggel 
képes összeállítani, 
kivitelezni és elemezni 
tanulásszervezési 
tréningeket. 

 Előzetes felkészülés 
alapján képes  önállóan 
összeállítani, kivitelezni 
és elemezni 
tanulásszervezési 
tréningeket. 

        
3.4. játékszervezés  előzetes felkészülés alapján 

játékok szervezése különböző 
életkorú tanulók számára 

 Előzetes felkészülés 
alapján, segítséggel 
képes összeállítani, 
kivitelezni és elemezni  
játékokat különböző 
életkorú tanulók 
számára. 

 Előzetes felkészülés 
alapján képes  önállóan 
összeállítani, kivitelezni 
és elemezni játékokat 
különböző életkorú 
tanulók számára. 

        
3.5. munkaszervezés  előzetes felkészülés alapján 

különböző, iskolában végezhető 
munkanemek tanulásának 
szervezése különböző életkorú 
tanulók számára 

 Előzetes felkészülés 
alapján, segítséggel 
képes összeállítani, 
kivitelezni és elemezni 
különböző, iskolában 
végezhető 
munkanemeket. 

 Előzetes felkészülés 
alapján képes  önállóan 
összeállítani, kivitelezni 
és elemezni különböző, 
iskolában végezhető 
munkanemeket. 

        
3.6. ügyelet és ügyeletszervezés  előzetes felkészülés alapján 

ügyelet szervezése különböző 
életkorú tanulók számára 

 Előzetes felkészülés 
alapján, segítséggel 
képes összeállítani, 
kivitelezni és elemezni 
iskolai ügyeletet. 

 Előzetes felkészülés 
alapján képes  önállóan 
összeállítani, kivitelezni 
és elemezni iskolai 
ügyeletet. 

        
3.7. megfigyelés és  

közreműködés az 
ellenőrzési, az értékelési és 
az osztályozási 
folyamatokban 

 előzetes felkészülés alapján 
megfigyelések végzése  és  
közreműködés az ellenőrzési, az 
értékelési és az osztályozási 
folyamatokban 

 Előzetes felkészülés 
alapján, segítséggel 
képes megfigyeléseket 
végezni az ellenőrzési, 
az értékelési és az 
osztályozási 
folyamatokban. 

 Előzetes felkészülés 
alapján képes  önállóan 
megfigyeléseket végezni 
az ellenőrzési, az 
értékelési és az 
osztályozási 
folyamatokban. 

        
3.8. gyakorlatok az iskolai 

adminisztráció ellátásában 
 részvétel az iskolai 

adminisztráció ellátásában elemi 
irattározási, levelezési ismeretek 
elsajátítása után 

 Ismeri a tanügyi 
dokumentumokat, tudja 
azokat vezetni. 

 Ismeri a tanügyi 
dokumentumokat, tudja 
azokat vezetni. A 
racionalizálásukra 
javaslatot tud tenni. 
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3.9. pedagógiai szaksajtó 

figyelése és olvasása 
 könyv- és könyvtárhasználati 

ismeretek aktualizálásával a 
pedagógiai szaksajtó figyelése és 
olvasása 

 Ismer és rendszeresen 
olvas legalább öt 
pedagógiai 
sajtóterméket, 
folyóiratot. 

 Ismer és rendszeresen 
olvas legalább nyolc 
pedagógiai 
sajtóterméket, 
folyóiratot. 

        
3.10. a pedagógiai könyvkiadás 

nyomon követése 
 könyv- és könyvtárhasználati 

ismeretek aktualizálásával a 
pedagógiai könyvkiadás nyomon 
követése 

 A tanév során elolvas 
legalább három 
pedagógiai szakkönyvet. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt pedagógiai 
szakkönyvet. 

 
3.11. pedagógiai tapasztalatok 

leírása – publikálásra 
történő előkészítése 

 szövegtani és fogalmazástani 
ismeretek alkualizálásával 
pedagógiai tapasztalatok leírása – 
publikálásra történő előkészítése 

 Megfigyelései, 
személyes tapasztalatai 
alapján tárgyszerű 
tapasztalatleírást képes 
készíteni pedagógiai 
tapasztalatairól. 

 Megfigyelései, 
személyes tapasztalatai 
alapján tárgyszerű 
tapasztalatleírást képes 
készíteni pedagógiai 
tapasztalatairól. Interjú, 
és/vagy riport keretében 
is képes tudósítani a 
pedagógia világáról. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 

I. A PEDAGÓGIA (AZ ISKOLAÜGY) MINT TUDATOSÍTOTT, REFLEKTÁLT PRAXIS 
 

a) Fel tudja sorolni az óvoda funkcióit, valamint az óvoda működését szabályozó dokumentumokat és 
pedagógiai segédleteket. Felkészült arra, hogy a szülőknek és az érdeklődőknek felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást tartson az óvoda funkcióiról, az óvoda működéséhez kapcsolódó dokumentumokról. 

b) Fel tudja sorolni az általános műveltséget nyújtó iskola funkcióit, valamint az iskola működését szabályozó 
dokumentumokat és pedagógiai  segédleteket. Felkészült arra, hogy a szülőknek és az érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, tájékoztató előadást tartson az iskola funkcióiról, az iskola működéséhez kapcsolódó 
dokumentumokról. 

c) Fel tudja sorolni a szakképzés funkcióit, valamint a szakközépiskola működését szabályozó dokumentumokat 
és pedagógiai  segédleteket. Felkészült arra, hogy a szülőknek és az érdeklődőknek felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást tartson a szakképzés funkcióiról, a szakközépiskola működéséhez kapcsolódó 
dokumentumokról. 

d) Fel tudja sorolni a felsőoktatás funkcióit, valamint a felsőfokú oktatási intézmény működését szabályozó 
dokumentumokat és pedagógiai  segédleteket. Felkészült arra, hogy az érdeklődőknek felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást tartson a felsőoktatás funkcióiról, a felsőfokú oktatási intézmény működéséhez 
kapcsolódó dokumentumokról. 

e) Fel tudja sorolni a pedagógiai szakszolgálat funkcióit, valamint annak működését szabályozó 
dokumentumokat. Felkészült arra, hogy az érdeklődőknek felvilágosítást adjon, tájékoztató előadást tartson a 
pedagógiai szakszolgálat funkcióiról, a működéséhez  kapcsolódó dokumentumokról. 

f) Fel tudja sorolni a pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet funkcióit, valamint annak működését szabályozó 
dokumentumokat. Felkészült arra, hogy az érdeklődőknek felvilágosítást adjon, tájékoztató előadást tartson a 
pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet funkcióiról, a működéséhez  kapcsolódó dokumentumokról. 

g) Fel tudja sorolni a pedagógus-továbbképzés funkcióit, valamint a továbbképzési rendszer működését 
szabályozó dokumentumokat. Felkészült arra, hogy az érdeklődőknek felvilágosítást adjon, tájékoztató 
előadást tartson a pedagógus-továbbképzés funkciójáról, történetéről és jelenlegi magyarországi helyzetéről. 

h) Ismeri hazánk és még legalább öt európai  ország alapiskolázásának modelljét. E modelleket ábrázolni is 
tudja és képes róluk tájékoztatást tartani érdeklődőknek 

i) Ismeri hazánk és még legalább öt európai  ország középiskolázásának modelljét. E modelleket ábrázolni is 
tudja és képes róluk tájékoztatást tartani érdeklődőknek. 

j) Ismeri a hazai érettségi, valamint a felvételi vizsgák rendjét, a hozzájuk kapcsolódó oktatáspolitikai és 
érdekkonfliktusokat. Felkészült arra, hogy az érdeklődőknek tájékoztató előadást tartson a közoktatás és a 
felsőoktatás kapcsolódásáról, illetve kapcsolódási lehetőségeiről. 
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k) Ismertetni tudja a különböző tantervtípusokat a tartalmi szabályozásban betöltött szerepük szempontjából. 

Ismer legalább öt tantervet és három tantervelméleti jellegű írást (könyvet vagy tanulmányt). Képes a 
tantervek értékelésére, részt tud venni tantervekről szóló vitában. 

l) Ismertetni tudja a különböző tantárgytípusokat. Ismeri legalább öt alternatív program tantárgyi rendszerét és 
egy tantárgyelméleti jellegű írást (könyvet vagy tanulmányt). Felkészült arra, hogy az érdeklődőknek 
tájékoztató előadást tartson a XX. század magyar iskolázásának története során keletkezett tantárgyakról. 

m) Ismertetni tudja a különböző taneszköz-típusokat. Ismer legalább egy taneszközelméleti jellegű írást (könyvet 
vagy tanulmányt). Felkészült arra, hogy az érdeklődőknek tájékoztató előadást tartson a XX. század magyar 
iskolázásának története során keletkezett taneszközökről, valamint a jövő század várható (már 
tanulmányozható) taneszközeiről. 

n) Képes rendszerbe foglalni az egy-egy iskolában vagy óvodában értékként preferált kommunikációs 
normákat. Információval rendelkezik azok érvényesüléséről és torzulásáról is. Javaslatot tud megfogalmazni  
a rosszul érvényesülő kommunikációs normák javítására, normák elhagyására, új normák felvételére. 

o) Képes rendszerbe foglalni az egy-egy iskolában vagy óvodában értékként preferált magatartási normákat. 
Információval rendelkezik azok érvényesüléséről és torzulásáról is. Javaslatot tud megfogalmazni  a rosszul 
érvényesülő magatartási  normák javítására, normák elhagyására, új normák felvételére. 

p) Önállóan képes a tantervekről, taneszközökről és a működő praxisról véleményt formálni a motiváció 
érvényesülésének lehetősége szempontjából. 

q) Önállóan képes a tantervekről, taneszközökről és a működő praxisról véleményt formálni a 
képességfejlesztés érvényesülésének lehetősége szempontjából. 

r) Önállóan  képes a tantervekről, taneszközökről és a működő praxisról véleményt formálni az önismeret, 
önnevelés érvényesülésének lehetősége szempontjából. 

s) Önállóan képes a tantervekről, taneszközökről és a működő praxisról véleményt formálni az akaratedzés, 
attitűdbefolyásolás érvényesülésének lehetősége szempontjából. 

t) Ismeri a tanulói szerepek teljességét egy-egy iskolában. Képes a tanulói szerepek tipizálására megadott vagy 
általa kiválasztott szempontok alapján. Ismeri – és az  okát is meg tudja adni – hogy a tanulói szerepek közül 
melyek azok, amelyek segítik vagy korlátozzák a személyiség, illetve a gyermek (fiatal) fejlődését. 

u) Ismeri a szülői szerepek teljességét. Képes a szülői szerepek tipizálására megadott vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. Tudja, hogy az iskolájában milyen szülői szerepek különíthetők el a pedagógusok, az 
iskolavezetés, a szülőtársak magatartása, értékrendje és értékítélete alapján. 

v) Ismeri a pedagógusszerepek teljességét egy-egy iskolában. Képes a pedagógusszerepek tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott szempontok alapján. Tudja, hogy az iskolájában milyen pedagógusszerepek 
különíthetők el a pedagógusok, az iskolavezetés, a szülők és a tanulók  magatartása, értékrendje és 
értékítélete alapján. 

w) Ismeri a vezetői szerepek teljességét egy-egy iskolában. Képes a vezetői szerepek tipizálására megadott vagy 
általa kiválasztott szempontok alapján. Tudja, hogy az iskolájában milyen vezetői szerepek különíthetők el a 
pedagógusok, az iskolavezetés, a szülők és a tanulók  magatartása, értékrendje és értékítélete alapján. 

x) Ismeri a szaktanácsadók és a szakértők feladatait. Felkészült arra, hogy az érdeklődőknek tájékoztató 
előadást tartson a szaktanácsadói és a szakértői munkáról. 

y) Ismeri a pedagógiai  asszisztens mint foglalkozás pályakövetelményeit. Képes az asszisztensi  munkakör 
nehézségeinek, konfliktusainak feltárására interjú készítésével. 

z) Ismeri az iskolaorvos mint foglalkozás pályakövetelményeit. Saját iskolája gyakorlatának megfigyelése révén 
képes beszámolni érdeklődőknek az iskolaorvoslás megoldott és megoldásra váró problémáiról. 

aa) Ismeri az iskolagondnok mint foglalkozás pályakövetelményeit. Saját iskolája gyakorlatának megfigyelése 
révén képes beszámolni érdeklődőknek az iskolagondnokság megoldott és megoldásra váró problémáiról. 

bb) Képes a különböző tanulási módok tipizálására. Képes a különböző tanulási módok csoportosítására a 
tanulási eredményesség, valamint a tanulásra késztetés motívumai szempontjából. 

cc) Ismer négy-öt olyan taneszközt, amely a tanulás tanulását segíti. El tudja készíteni rövidített címleírásukat és 
rövid annotált leírásukat. Képes kritikát írni azokról  saját és társai tanulási praxisának figyelembevételével. 

dd) Ismeri a nevelés lehetséges funkcióit, a nevelési "akciók" lehetséges fajtáit és hatásait. Ezekről tájékoztató 
kiselőadást képes tartani szülők, valamint tanulók körében. 

ee) Ismeri a tanítás funkcióit, lehetséges fajtáit és hatásait. Ezekről tájékoztató kiselőadást képes tartani szülők, 
valamint tanulók körében. 

ff) Ismeri a korrekció lehetséges funkcióit, fajtáit és hatásait. Ezekről tájékoztató kiselőadást képes tartani 
szülők, valamint tanulók körében. 
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gg) Ismeri a rehabilitáció lehetséges funkcióit, fajtáit és hatásait. Ezekről tájékoztató kiselőadást képes tartani 

szülők, valamint tanulók körében. 
hh) Ismeri a képességfejlesztés (tréning) lehetséges funkcióit, fajtáit és hatásait. Ezekről tájékoztató kiselőadást 

képes tartani szülők, valamint tanulók körében. 
ii) Ismeri a szervezetelemző munka részfolyamatait. Képes egy-egy vizsgálati beszámoló önálló feldolgozására, 

majd gyakorlati teendők megfogalmazására. Segítséggel képes egy általa ismert iskola vagy óvoda 
szervezetelemzéséhez szükséges terv elkészítésére. 

jj) Ismeri a szervezetfejlesztő munka részfolyamatait. Képes egy-egy stratégiai jellegű koncepció 
feldolgozására, majd gyakorlati teendők megfogalmazására. Segítséggel képes egy általa ismert iskola vagy 
óvoda szervezetfejlesztési koncepciójának elkészítésére. 

kk) Ismeri a pedagógiai innovációs munka részfolyamatait. Képes egy-egy szaktanácsadói koncepció vagy 
terjesztési terv feldolgozására, majd gyakorlati teendők megfogalmazására. Segítséggel képes egy általa 
ismert közoktatási intézmény innovációs koncepciójának elkészítésére. 

ll) Ismeri a pedagógiai programkészítés és helyitanterv-készítés részfolyamatait. Megadott szempontok alapján 
képes egy adott iskola  pedagógiai programjának (benne helyi tantervének) elemzésére. Segítséggel el tudja 
készíteni egy adott vagy választott műveltségi részterület és/vagy tantárgy helyi tantervét. 

mm) Ismer három – az érdeklődéséhez közel álló – professziógramot.  Az alapján képes tény- és értékítéletet 
megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy egy-egy általa ismert pedagógus kompetenciája, összteljesítménye 
milyen eltérést mutat a professziógram idealizált elgondolásaihoz viszonyítva. 

nn) Képes feltérképezni iskolája infrastruktúráját. Meg tudja állapítani, hogy a feltérképezett infrastruktúra 
mennyiben adekvát az érvényben lévő sztenderddel,  az iskola funkcióival, a tanulók és pedagógusok 
létszámával, munkakörülményeivel. Képes minősíteni a feltérképezett infrastruktúrát a korszerűség, a 
használhatóság, a gazdaságosság és az állag alapján. 

oo) Ismeri az iskolák és óvodák időrendjét szabályozó tervezeteket (órarend, hetirend, a tanév munkarendje stb.). 
Ismeri az óvodák és iskolák térszerkezetét. Képes javaslatot készíteni az idő- és térviszonyokkal összefüggő 
diszfunkcionális működés javításához, tökéletesítéséhez. 

pp) Ismeri az óvodákban és az iskolákban tervezett és megfigyelhető, működő reálfolyamatok főbb típusait. 
Önállóan képes az egy adott típusba sorolható reálfolyamatok részletezésére, analízisére is. 

qq) Ismeri az óvodákban és az iskolákban tervezett és megfigyelhető, működő irányítási (vezetési) folyamatok 
főbb típusait. Önállóan képes egy adott iskolavezetés szervezeti rendjének tanulmányozására, az irányítási 
(vezetési) folyamatok sikerességének, anomáliáinak feltárására 

rr) Ismeri az óvodákban és az iskolákban tervezett és megfigyelhető, működő információs folyamatok főbb 
típusait. Önállóan képes az egy adott típusba sorolható információs folyamatok részletezésére, analízisére is. 

ss) Tényszerűségre és adatszerűségre törekedve képes az iskolaügyet szabályozó törvények bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes azok kritikájára is. 

tt) Tényszerűségre és adatszerűségre törekedve képes a pedagógusok munkavállalását szabályozó törvények 
bemutatására kisebb csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes azok kritikájára is. 

uu) Tényszerűségre és adatszerűségre törekedve képes a szülői és a gyermeki jogokat szabályozó törvények 
bemutatására kisebb csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes azok kritikájára is. 

vv) Tényszerűségre és adatszerűségre törekedve képes a magyar közoktatást tartalmát szabályozó 
dokumentumok bemutatására kisebb csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes azok kritikájára is. 

ww) Tényszerűségre és adatszerűségre törekedve képes iskolája alapító okiratának bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes annak kritikájára is. 

xx) Tényszerűségre és adatszerűségre törekedve képes iskolája szervezeti és működési szabályzatának 
bemutatására kisebb csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes annak kritikájára is. 

yy) A rendelkezésére álló dokumentumok alapján képes számbavenni egy-egy óvoda, iskola   értéktételezéseit. 
Önállóan képes az értékválasztás motívumainak felfedésére, megfogalmazására. 
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zz) A rendelkezésére álló dokumentumok alapján képes számbavenni egy-egy óvoda, iskola   helyi 

programjában, helyi tantervében és taneszközeiben tetten érhető kultúraelemeket. Segítséggel képes azokat 
elemezni a művészi és tudományos hitelesség, valamint az életkori elsajátíthatóság szempontjából. 

aaa) Tapasztalatai, élményei mozgósításával képes megítélni egy egy óvodában, iskolában a kultúra 
közvetítésére  (tanításra, nevelésre) vállalkozók kompetenciáját, hitelességét. 

bbb) Képes összegyűjteni egy-egy iskola vagy óvoda diszfunkcionálisan működő és/vagy irreleváns 
értéktételezéseit. Segítséggel tisztázni tudja az irreleváns értékválasztások okait. 

ccc) Képes összegyűjteni egy-egy iskola vagy óvoda praxisában a tanulás ignorációjának  és tagadásának 
tüneteit. Megfigyelés, tapasztalatgyűjtés révén le tudja írni a kortárs csoportban ható szubkultúra 
jellegzetességeit, tendenciáit. 

ddd) Képes összegyűjteni egy-egy iskola vagy óvoda praxisában a dilettáns (kvázi) tanulássegítés (tanítás, 
nevelés) tüneteit. Szakirodalom alapján ismertetni tudja érdeklődők számára a pedagógusképzés és – 
továbbképzés kritikus  pontjait és azokat – segítséggel – összefüggésbe képes hozni a dilettáns 
tanulássegítéssel. 

eee) Adatokat, tényeket képes összegyűjteni  egy-egy óvoda vagy iskola érdekérvényesítést kifejező  
szervezeteiről. Az összegyűjtött tények, adatok birtokában meg tudja ítélni e szervezetek működésének 
jellemzőit. Képes azok értékelésére egy-egy maga által választott szempont alapján. 

fff) Tapasztalatgyűjtés révén képes számbavenni azokat a témákat amelyek országosan és helyileg is 
foglalkoztatják az iskolai és a szakmai közvéleményt, valamint a széles nyilvánosságot is. E témák helyi és 
országos aktuális alakulását nyomon tudja követni sajtófigyeléssel, a rádió és a televízió hírműsorainak 
figyelésével. 

ggg) Tényszerűségre és adatszerűségre törekedve képes a sztrájkjog, a gyülekezési jog iskolát érintő 
témáinak bemutatására kisebb csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes azok kritikájára is. 

hhh) Képes a napi sajtó és a média közoktatással foglalkozó cikkeinek, műsorainak nyomon követésére, 
tényszerűségre és adatszerűségre törekvő ismertetésére csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 

iii) Ismeri a családtípusokat. Tudja, milyen eszközök (szervezeti formák, érintkezési módok) állnak a 
pedagógusok rendelkezésére az egyes családokban folyó pedagógiai gyakorlat feltárásához, megismeréséhez. 
E szempontok alapján családmegismerési tervek összeállítására és kivitelezésére képes. 

jjj) Tájékozottsággal rendelkezik iskolája családdal való együttműködési alkalmairól és formáiról. Ezen 
alkalmakat és formákat képes megítélni az információáramlás pontossága, az értékelés, a vizsgáltatás, a 
pályaszocializáció segítése szempontjából. 

kkk) Tudja, mit jelent a pedagógiai tapasztalati tudás. Képes összegyűjteni legalább húsz olyan kifejezést, 
amelyben a pedagógiai tapasztalati tudás ölt nyelvi formát. 

lll) Olvasmányélményei alapján fel tudja idézni legalább öt korszakos jelentőségű filozófus nevelésre, iskolákra 
vonatkozó elképzeléseit 

mmm) A tanév során elolvas legalább öt pedagógiai jellegű tanulmányt és/vagy kutatási bszámolót. Ezekről 
képes beszámolni érdeklődő társainak. 

nnn) A tanév során elolvas legalább öt pedagógiai jellegű kutatási bszámolót. Ezekről képes beszámolni 
érdeklődő társainak. 

ooo) Ismer legalább öt ma élő és ható pedagógiai irányzatot. Ezekről képes beszámolni érdeklődő társainak. 
ppp) Önállóan képes összehasonlítani a pedagógia rendszerét legalább öt más tudományterülettel  az 

ontológiai, episztemológiai, funkcionális és metodológiai dimenziók figyelembevételével. 
qqq) Ismer legalább két olyan szépirodalmi alkotást, amelynek témája az iskola. Egy általa választott 

szépirodalmi műfajban képes megörökíteni saját megélt iskolai élményeit. 
rrr) Ismer legalább két olyan képzőművészeti alkotást, amelynek témája az iskola. Egy általa választott 

képzőművészeti technikával képes  vizuálisan kifejezni iskolai élményeit vagy iskolához való viszonyát. 
sss) Ismer legalább két olyan filmművészeti alkotást, amelynek témája az iskola. 
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ttt) Képes tájékoztatást adni érdeklődőknek a FEOR pedagógusszakmára vonatkozó információiról. Segítséggel 

képes azok kritikájára is. 
uuu) Képes tájékoztatást adni érdeklődőknek a pedagógusszakmára vonatkozó jogszabályokról. Segítséggel 

képes azok kritikájára is. 
vvv) Ismeri a Pedagógus-etikai kódex szerkezetét. Képes annak tartalmát vitatni a pedagógus szakmai és 

eredményfelelőssége szempontjából. 
www) Ismeri az iskolában tetten érhető pedagógiai  műhibák típusait. Javaslatot tud tenni néhány tipikus 

műhiba koreekciójára. 
xxx) Ismeri a családban tetten érhető pedagógiai műhibák típusait. Javaslatot tud tenni néhány tipikus 

műhiba koreekciójára. 
yyy) Kiselőadás keretében be tudja mutatni a tanult kiemelkedő pedagógiai gondolkodók rövid életrajzát, fel 

tudja sorolni alapvető műveiket. Képes felidézni egy-két tételmondatot a megismert pedagógiai gondolkodók 
a munkásságából. 

zzz) Fel tud idézni hét-tíz – a kötelező iskolázás európai történetében tetten érhető – korszakhatárra 
vonatkozó tényt és adatot. 

aaaa) Fel tud idézni hét-tíz  – a kötelező iskolázás magyarországi történetében tetten érhető – korszakhatárra 
vonatkozó tényt és adatot. 

bbbb) Képes felsorolni az iskolaügy jelenének három-négy válságtünetét. Javaslatot tud tenni az orvoslásuk 
módjára is. 

cccc) A tanév során elolvas legalább két olyan cikket, amely az információs társadalomra vonatkozó 
tudnivalókat, előrejelzéseket tartalmaz. Ezek alapján le tudja írni az iskola  jövőbeni szerepét, helyét a 
társadalomban. 

II. BEVEZETÉS AZ ISKOLAI GYAKORLATOKBA 

dddd) Ismeri legalább két pályaalkalmassági teszt nevét, szerkezetét. Egyszerűbb pályaalkalmassági 
vizsgálatot el tud végezni  segítséggel. 

eeee) Ismeri legalább két kommunikációs képességfejlesztő tréning nevét, gyakorlattípusait. Ezeket  önállóan 
el is tudja végezni.. Maga is ki tud hasonlókat találni. 

ffff) Ismeri legalább két kooperációs képességfejlesztő tréning nevét, gyakorlattípusait. Ezeket  önállóan el is 
tudja végezni.. Maga is ki tud hasonlókat találni. 

gggg) Ismeri legalább két olyan tréning nevét, gyakorlattípusát., amely a megosztott és koncentrált figyelem 
kialakulását segíti. Ezeket  önállóan el is tudja végezni. Maga is ki tud hasonlókat találni. 

hhhh) Ismeri azokat az elemzési  szempontokat, amelyek a különböző munkaszerepekben tevékenykedő 
pedagógusok tanítási órán, illetve egyéb szervezett tanulási alkalmakon megfigyelhető tevékenységeinek 
feltárását, megítélését segítik. Önállóan képes a szakszerű elemzésre. 

iiii) Ismeri azokat az elemzési szempontokat, amelyek a különböző munkaszerepekben tevékenykedő 
tanulók tanítási órán, illetve egyéb szervezett tanulási alkalmakon megfigyelhető tevékenységeinek feltárását, 
megítélését segítik. Önállóan  képes a szakszerű elemzésre. 

jjjj) Előzetes felkészülés alapján képes  önállóan összeállítani, kivitelezni és elemezni tanulásszervezési 
tréningeket. 

kkkk) Előzetes felkészülés alapján képes önállóan összeállítani, kivitelezni és elemezni játékokat különböző 
életkorú tanulók számára. 

llll) Előzetes felkészülés alapján képes önállóan összeállítani, kivitelezni és elemezni különböző, iskolában 
végezhető munkanemeket 

mmmm) Előzetes felkészülés alapján képes önállóan összeállítani, kivitelezni és elemezni iskolai ügyeletet. 
nnnn) Előzetes felkészülés alapján képes önállóan megfigyeléseket végezni az ellenőrzési, az értékelési és az 

osztályozási folyamatokban. 
oooo) Ismeri a tanügyi dokumentumokat, tudja azokat vezetni. A racionalizálásukra javaslatot tud tenni. 
pppp) Ismer és rendszeresen olvas legalább nyolc pedagógiai sajtóterméket, folyóiratot. 
qqqq) A tanév során elolvas legalább öt pedagógiai szakkönyvet. 
rrrr) Megfigyelései, személyes tapasztalatai alapján tárgyszerű tapasztalatleírást képes készíteni pedagógiai 

tapasztalatairól. Interjú, és/vagy riport keretében is képes tudósítani a pedagógia világáról. 
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Tárgyi feltételek 

 A témakört képviselő könyv- és folyóiratállomány 
 Video 
 Magnó 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 
 Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba Bp., 1996, Nemzeti Tankönyvkiadó 
 Zsolnai József: Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia. Bp., 1995., Holnap KKT -ÉKP Központ 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Saját élmények és tapasztalatok 
rendszerezése a pedagógia 
kategóriarendszerének 
alkalmazásával 
 Megfigyelések a család és az 

iskola keretei között 
 Pedagógiai folyamatok leírása 

és elemzése 
 Az iskolaügyet szabályozó 

törvényszöveg elemzése és 
értelmezése 
 Neveléstörténeti szövegek 

értelmezése 
 Iskolai dokumentáció 

tanulmányozása 
 Tantervelemzés 
 Tankönyv- és taneszközelemzés 
 Interjúk készítése az iskolai élet 

szereplőivel 
 Közreműködés iskolai 

kísérletek tervezésében, 
kivitelezésében 

 Ismeretterjesztő cikk készítése a 
helyi sajtó számára pedagógiai 
témákról 
 Pedagógiai műhibák 

argumentálása szakmai vita 
keretében  
 Pedagógiai szócikkek készítése 
  A tartalmi szabályozás kritikája 

szóban és írásban 
 Ismeretterjesztő előadás szülők 

számára 
 Viták szervezése pedagógiai 

témákról 

 Személyes kompetenciák 
egybevetése a pedagógus 
szakma egy-egy 
professziógramjával 
 Pedagógus pályára való 

alkalmasság kritériumainak 
egybevetése saját pedagógiai 
teljesítményekkel 
 A személyes pedagógiai 

szakmai tudás egybevetése a 
kívánatos pedagógus attitűddel, 
magatartással és nevelési 
stílussal 
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A Pszichológia kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretében a gimnázium 12. 
évfolyama számára kimunkált, a diákok számára szabadon választható részletes kerettanterv.  
 
A Pszichológia kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: . 
 
 
Évfolyam 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Pszichológia kerettanterv megköveteli, hogy a diákok az önismeret és az embertan keretében kialakított 
holisztikus emberkép mellett szisztematikus, diszciplináris ismeretekkel is rendelkezzenek az emberről. 
Ugyanakkor legyenek képesek a pszichológia műveltségi anyagának elsajátítása során szerzett ismereteiket, 
jártasságaikat, képességeiket alkalmazni a mindennapi életben. A kerettanterv specialitásának science-
orientáltsága tekinthető, mellyel már a felsőfokú tanulmányokra készít fel, miközben a gyakorlati alkalmazási 
lehetőségek bemutatásával elmélyíti az önismeretet és az emberismeretet. A Pszichológia kerettanterv 
tananyagának tanulása elősegíti a saját reakcióknak és a mások viselkedésének megértését. Fejleszti az 
éntudatosságot, és ezzel sikeresebbé teszi a társas kapcsolatokat, a pályaválasztást és az egész életvezetést. 
A Pszichológia kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettanterv tanítása pszichopedagógusi, gyógypedagógusi, pszichológusi, embertani felkészültséget igényel. 
Különleges ismereteket vagy jártasságokat nem igényel a pedagógustól, bárki taníthatja, aki graduális vagy 
posztgraduális képzés keretében vagy önműveléssel alapos és korszerű pszichológiai tudást szerzett.  
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A Pszichológia tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
 
A tanulók az emberismeret és önismeret keretében kialakított holisztikus emberkép mellett kapjanak 
szisztematikus, diszciplináris ismereteket az emberről. Legyen differenciált, szaktudományos képük az emberi 
megismerés és viselkedés természetéről, sajátosságairól. Váljanak képessé a pszichológia műveltségi anyagának 
elsajátítása során szerzett ismereteiket, jártasságaikat, képességeiket kamatoztatni a mindennapi életben (pl. 
váljon hatékonyabbá a tanulásuk, megalapozottabbá pályaválasztásuk). A tudományos világképük formálódása 
mellett alakuljon ki pozitív viszonyuk a tudományos megismeréshez. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Cím 
12. Fejezetek a pszichológia alapterületeiből . (Szerk: Oláh Attila–Bugán Antal ) 

2001 ELTE, Eötvös Kiadó  
 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 

A Pszichológia tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A tanulók az emberismeret és önismeret keretében kialakított holisztikus emberkép mellett kapjanak 
szisztematikus, diszciplináris ismereteket az emberről. Legyen differenciált, szaktudományos képük az 
emberi megismerés és viselkedés természetéről, sajátosságairól. Váljanak képessé a pszichológia 
műveltségi anyagának elsajátítása során szerzett ismereteiket, jártasságaikat, képességeiket 
kamatoztatni a mindennapi életben (pl. váljon hatékonyabbá a tanulásuk, megalapozottabbá 
pályaválasztásuk). A tudományos világképük formálódása mellett alakuljon ki pozitív viszonyuk a 
tudományos megismeréshez. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VISELKEDÉS 

TANULMÁNYOZÁSA – 
LAIKUS ÉS 
TUDOMÁNYOS 
PSZICHOLÓGIA 

 A MINDENNAPI LAIKUS 
EMBERISMERET 
MÓDSZEREINEK 
ÖSSZEGYŰJTÉSE SAJÁT 
TAPASZTALATOK 
ÖSSZEGZÉSÉVEL; A 
VISELKEDÉSTUDOMÁNY 
MÓDSZEREINEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. A pszichológiai tudományok  A tudomány, tudománytörténet, 

tudás, tudásszociológia fogalmak 
megismerése lexikon szócikkek 
elolvasásával és 
interpretálásával 

    

        
1.1. a pszichológia helye a 

tudományok rendszerében 
 a pszichológia helyének megke-

resése a különböző tudomány-
rendszertanokban, a tudomány 
térképén, a tudomány fáján 

 Ismeri a pszichológia 
kettős (természet- és 
társadalomtudományi) 
kötődését. 

 Képes elhelyezni a 
pszichológiát a tudomá-
nyok rendszereiben, meg 
tud nevezni más 
embertudományokat, és 
olyan tudományokat, 
melyek a 
pszichológiával 
interdiszciplinákat 
hoztak létre. 

        
1.2. a pszichológiai történeti 

gyökerei 
 a görög bölcselők, Descartes és 

az angol empírikusok rövid 
szövegeinek tanulmányozásával a 
pszichológia filozófiához kötődő 
korai történetének megismerése; 
a méréses módszerek és az 
élettudományok fejlődése 
szerepének tisztázása a kísérleti 
pszichológia kialakulásában 

 Képes legalább egy 
filozófus lélekkel 
kapcsolatos elképzeléseit 
bemutatni, a  kísérleti 
pszichológia 
kialakulásának helyét és 
körülbelüli idejét 
meghatározni. 

 Képes valamennyi 
megismert filozófus 
lélekkel kapcsolatos 
elképzeléseit bemutatni, 
a kísérleti pszichológia 
létrejöttének feltételeit, 
helyét és idején 
meghatározni. 

        
1.3. differenciálódás – 

szakterületek a 
pszichológiában 

 a pszichológia szakterületeinek, 
alkalmazási lehetőségeinek 
összegyűjtése a gyerekek 
tapasztalatainak és lexikon 
szócikkeknek a feldolgozásaival 

 Tudja, hogy a társadalmi 
munkamegosztás mely 
területein dolgoznak 
pszichológusok. 

 Alapos ismerettel bír a 
legfontosabb szakterüle-
tekről, az alkalmazott 
pszichológusok 
tevékenységéről. 
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1.4.    
 

jelentős irányzatok 
(gondolatrendszerek) – a 
pszichológia nagy alakjai 

 
a paradigmatikus gondolkodás 
fejlesztése a mélylélektan, a 
behaviorizmus, az alaklélektan és 
a kognitív pszichológia 
kulcsfogalmainak elemzésével; 
lexikonok, pszichológiatörténeti 
könyvek tanulmányozásával a 
legjelentősebb pszichológusok 
munkásságának megismerése 

 
Részletesen be tudja 
mutatni a pszichológia 
egy meghatározó 
alakjának  munkásságát, 
legjelentősebb tanításait. 

 
Részletesen be tudja 
mutatni a pszichológiá-
nak legalább három  
nagy irányzatát. Össze 
tudja kapcsolni a 
személyeket és az 
irányzatokat. Térben és 
időben el tudja helyezni 
a markáns 
gondolatrendszereket. 

        
1.5. a pszichikum evolúciós 

biológiai, szociális alapjai 
 a humán 

viselkedésszabályozásban 
szerepet játszó agytörzsi és kérgi 
területek szerkezetéről és 
működéséről a korábbi biológiai 
tanulmányok során szerzett 
ismereteket felelevenítése; 
a személyiségsajátosságok 
öröklődésének tanulmányozása 
ikerkutatások alapján 

 Be tudja bizonyítani, 
hogy még a leginkább 
örökletesnek tartott 
pszichikus sajátosságok 
fejlődésében is 
kimutatható a környezet 
hatása.  

 Ismeri a hormonális és 
idegi szabályozás 
szerepét a pszichikus 
folyamatokban. Tudja, 
hogy a genetikailag 
determinált humán 
magatartásformák 
ökológia és szociális 
hatások eredményeként 
formálódtak az 
emberiség fejlődése 
során. 

        
II. Alapvető lélektani 

folyamatok 
 A LEGÁLTALÁNOSABB 

PSZICHIKUS JELENSÉGEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. A megismerő folyamatok  A humán információ felvételi, 

tárolási és szervezési folyamatok 
törvényszerűségeinek és egyed-
specifikus sajátosságainak 
megismerése tudományos és 
ismeretterjesztő szemelvények és 
saját tapasztalatok elemzésével 

    

        
1.1. az érzékelés – észlelés  fizika tanulmányokra és 

szakkönyvekre támaszkodó 
kiselőadásokból,  tudományos 
ismeretterjesztő filmekből, a 
perceptuális rendszerek 
megismerése; 
példák gyűjtése az érzéki 
csalódásokra 

 Ismeri az érzékszervek 
felépítését, az agykérgi 
központok szerepét, az 
elemi érzetek 
keletkezésének 
mechanizmusait. Képes 
példákat hozni a 
szenzoros integráció 
mindennapi 
felhasználására. 

 Képes részletesen bemu-
tatni az alak, a szín, a 
mozgásészlelés 
alapjelenségeit, és 
vázlatosan ismertetni a 
hallás, a szaglás, az 
ízlelés és a bőrérzékelés 
mechanizmusát. 
Példákkal illusztrálja, 
hogy az észlelés nem 
passzív információ-befo-
gadás, hanem 
velünkszületett sémákat 
és korábbi 
tapasztalatokat mobilizá-
ló, aktív folyamat. 

        
1.2. a figyelem  a figyelem szűrőfunkciójának, 

kapacitásának megismerése 
néhány egyszerű vizsgálat 
elvégzésével 

 Jellemezni tudja a 
spontán és a kontrollált 
figyelmi folyamatokat, a 
figyelemmegosztás 
lehetőségeit és korlátait. 

 Ismeri a legfontosabb 
figyelemelméleteket, a 
figyelemmegosztás 
lehetőségeit és korlátait, 
valamint a tartós 
figyelmi helyzetekben 
alkalmazható 
stratégiákat. 
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1.3. az emlékezet  az információtárolási és -

szerveződési modellek 
megismerése szakirodalmi 
szövegek feldolgozásával; 
a felejtés, illetve megőrzés 
szabályszerűségeinek 
tanulmányozása egyszerű tanulási 
kísérletekkel 

 Ismeri és alkalmazza az 
emlékezeti teljesítményt 
fokozó eljárásokat 
(konszolidációs idő 
biztosítása, visszaható 
gátlás csökkentése, 
tanulandó anyag 
szervezése, minimális 
túltanulás, aktivitás 
fokozása) saját 
tanulásában. 

 Alapos tudással bír az 
emlékezés biológiai 
alapjairól, a klasszikus 
és modern 
memóriaelméletekről. 
Ismeri és alkalmazza az 
emlékezeti teljesítményt 
fokozó eljárásokat a 
saját tanulásában. 

        
1.4. a képzelet  a cselekvéses, képi és 

szimbolikus reprezentáció 
jellegzetességeinek 
tanulmányozása 
szövegfeldolgozással; 
saját tapasztalatok összegyűjtése 
a képzeleti képekről, álomról, 
hallucinációról 

 Tud érvelni a 
képzeletnek az emberi 
megismerésben, 
cselekvéstervezésben, 
alkotásban betöltött 
fontossága mellett. 

 Ismeri a képzeleti 
tevékenység 
jellegzetességeit. Belátja 
a cselekvéses, képi és 
verbális reprezentációs 
formák jelentőségét az 
oktatási folyamat 
hatékonyságának 
fokozásában. 

        
1.5. a gondolkodás  a fogalomalkotás, a jelentés, a 

problémamegoldás induktív és 
deduktív módjainak 
megismerésével párhuzamosan 
kapcsolatok keresése a tanultak 
és a gondolkodási sajátosságok 
mindennapi megnevezései 
(okosság, tehetség, intelligencia, 
kreativitás) között 

 Össze tudja kapcsolni a 
gondolkodás 
fogalmainak laikus 
megnevezéseit a 
megfelelő 
szaktudományos 
terminológiákkal. 

 Ismeri a gondolkodáshoz 
kapcsolódó laikus és 
szaktudományos 
kifejezések jelentését. 
Be tudja mutatni, hogy 
az emberek képesek 
fogalmak, kategóriák és 
logikai szabályok 
segítségével az 
információkat 
rendszerezni és a 
közvetlen 
tapasztalatokon túl új 
ismeretekhez jutni. 

        
1.6. a tanulás, tapasztalatszerzés 

kognitív pszichológiai 
háttere 

 a megismerésről született elkép-
zelések, elméletek (az olvasás 
észlelési folyamatai, szövegértési 
modellek, nyelvelsajátítási 
elméletek, kognitív stílusok) 
elemzése az egyénhez igazodó 
tanulási módszerek, eljárások 
kialakítása érdekében 

 Ismeri memóriájának 
sajátosságait, kognitív 
stílusát, és törekszik 
pszichológiai ismereteit 
felhasználni arra, hogy 
fokozza tanulásának 
eredményességét. 

 Be tud mutatni néhány 
kognitív modellt. Az 
emberi megismerésről 
szerzett pszichológiai 
tudását képes 
felhasználni arra, hogy 
fokozza tanulásának 
eredményességét. 

        
2. A pszichikum dinamikai 

aspektusa 
 Az emberi cselekvés 

mozgatóerőinek megismerése, 
rendszerezése azért, hogy a 
tanulók jobban megértsék a saját 
és a mások tetteinek indítékait 

    

        
2.1. Aktiváció és éberség  a tipikus EEG hullámok és egyéb 

fiziológiai indikátorok, valamint 
a kapcsolódó viselkedés- és 
élményháttér tanulmányozásával 
az ember aktivitási szintjeinek 
megismerése 

 Be tudja mutatni, és 
példákkal illusztrálja az 
aktivitási szint és a 
teljesítmény kapcsolatát. 
Tisztában van a drogok 
szervezetkárosító és 
feszültségszabályozó 
hatásával. 

 Pontos leírást tud adni az 
aktiváció szerepéről az 
emberi megismerés és 
viselkedés 
szabályozásában.  Ismeri 
az agyi elektromos 
tevékenység változásait 
az ébrenléti és az alvási 
periódusokban. 
Tisztában van a drogok 
szervezetkárosító és 
feszültségszabályozó 
hatásával. 
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2.2. a motiváció  a kulcsfogalmak: ösztön, 

szükséglet, kielégülés, telítődés, 
humán motiváció, teljesítmény-
motiváció meghatározása a 
szakirodalom és saját 
tapasztalatok feldolgozásával 

 Tájékozott az ember 
célirányos viselkedését 
befolyásoló motívumok 
sokféleségéről és 
hierarchiájáról. 

 Be tudja mutatni az 
igényszint, a külső-belső 
kontroll és a 
sikerorientált vagy 
kudarckerülő attitűd 
hatását az iskolai és 
egyéb teljesítmények 
alakulására. 

        
2.3. az érzelmek  az érzelmeknek, mint 

motívumoknak és 
viszonyulásoknak a 
tanulmányozása szépirodalmi és 
szakirodalmi művek, valamint 
saját élmények elemzésével 

 Be tud számolni a 
szervezetben lejátszódó 
élettani változásokról, a 
mimikának és a 
gesztusoknak 
módosulásáról a 
felfokozott érzelmi 
állapotok hatására. 

 Ismertetni tudja a 
legjelentősebb 
érzelemelméleteket. 
Képes bemutatni az 
érzelmek lehetséges 
cselekvésgátló, serkentő 
hatását és a pozitív 
érzelmek szerepét a 
megküzdő 
viselkedésben. 
Bizonyítani tudja az 
érzelmek jelentőségét a 
társas kapcsolatok 
alakulásában. 

        
3. A személyiség és társadalmi 

környezete 
 A szocializáció és a 

perszonalizáció fontos 
állomásainak, ágenseinek 
számbavétele a személyiség- és 
szociálpszichológiai 
szakirodalom tanulmányozásával, 
a gyerekek élményeinek, 
tapasztalatainak rendszerezésével

    

        
3.1. a személyiségalakulás 

folyamata 
 szakirodalmi szövegek 

megvitatásával érvek gyűjtése 
annak bizonyítására, hogy a 
személyiség fejlődésében szoros 
kölcsönhatásban van a szociális 
magatartásminták kialakulása az 
öneszméléssel, az éntudat 
fejlődésével 

 Be tudja mutatni a 
szociális tanulás 
alaptípusait és a 
legfontosabb 
szocializációs ágenseket. 
(Családtagok, kortársak, 
nevelési oktatási 
intézmények, média)  

 Ismeri az empátia jelen-
tőségét, a jutalmazás és 
büntetés szerepét a 
szociális tanulás 
eredményességében. Be 
tudja bizonyítani, hogy 
az önértékelés alakulását 
leginkább a saját 
tevékenység ered-
ményessége és a társak-
tól, tanároktól, szülőktől 
kapott visszajelzés 
befolyásolja. 

        
3.2. az érett és a dezintegrált 

személyiség 
 az egészséges, érett személyiség 

kritériumainak (dolgozni, alkotni 
tudás, nyitottság, önmagunk és 
mások elfogadása, otthonosság a 
világban, pozitív érzelmekre, 
mély emberi kapcsolatokra való 
képesség stb.) számbavétele, saját 
érettségük jobb megítélése 
érdekében; 
a leggyakoribb 
személyiségzavarok, devianciák 
megismerése 

 A saját élettervek 
(pályaválasztás, életmód, 
párválasztás) 
kialakításában képes 
mérlegelni 
személyiségének 
érettebb, stabilabb és 
retardáltabb vonásait. 
Pszichológiai ismereteit 
fel tudja használni lelki 
egészségének 
megőrzéséhez. 

 Képes értelmezni az 
érett személyiség 
látszólag ellentétes 
sajátosságait 
(önérvényesítés-alkal-
mazkodás, stabilitás-
spontaneitás, autonómia-
közösségiesség stb.). 
Tudja, hogy az érettség 
nem jelentheti a 
fejlődés-változás 
megszűnését. Toleráns 
másokkal. 
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3.3. személyiség és közösség  a szociálpszichológia 

alapfogalmainak, értelmezése; 
az emberek életében kitüntetett 
szerepet játszó közösségek 
megismerése, a csoportlét 
rétegeinek (érzelmi háló, szerep-, 
tevékenységrendszer, szokás-, 
normarendszer, kommunikáció) 
feltárása 

 Részletesen és példákkal 
illusztrálva is be tudja 
mutatni, hogy a verbális 
és a nem-verbális 
kommunikáció hogyan 
szabályozza az  
interakciókat. 

 Tudja definiálni az 
egyén és közösség 
kapcsolatát leíró 
legfontosabb fogal-
makat. Egy 
tetszőlegesen 
kiválasztott csoport pél-
dáján azonosítani tudja a 
csoportlét rétegeit. El 
tudja magát helyezni a 
dominancia-önalávetés, 
komformitás-független-
ség és az extraverzió-
introverzió tengelyeken. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 12. évfolyamon 
 

a) Legyen képes elhelyezni a pszichológiát a tudományok rendszerében, és bizonyítani a pszichológia 
kettős (természet- és társadalomtudományi) kötődését. 

b) Ismerje a filozófia nagy alakjainak lélekkel kapcsolatos elképzelését, a modern pszichológia rövid 
történetét. 

c) Legyen képes bemutatni a pszichológia legalább három nagy irányzatát, térben és időben helyezze el a 
legmarkánsabb gondolatrendszereket. 

d) Tudjon érvelni amellett, hogy a genetikailag determinált humán magatartásformák is ökológiai és 
szociális hatások eredményeként formálódtak ki az emberiség történetében. 

e) Ismerje és tudja jellemezni a legfontosabb kognitív folyamatokat. 
f) Adjon pontos leírást az aktivációról, tudja példákkal illusztrálni az aktivitást szint és a teljesítmény 

kapcsolatát. 
g) Legyen tájékozott az ember célirányos viselkedését befolyásoló motívumok sokféleségéről és 

hierarchiájáról. 
h) Ismerje a legjelentősebb érzelemelméleteket, illusztrálja példákkal az érzelmek cselekvésgátló és 

serkentő hatását. 
i) Legyen képes értelmezni az érett személyiség fogalmát. 
j) Legyen képes felhasználni pszichológiai ismereteit lelki egészségének megőrzéséhez, 

énhatékonyságának fokozásához. 
 
 
 
Tárgyi feltételek 
 Video 
 Magnó 
 A témakört képviselő könyv- és folyóiratállomány 
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A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Rókusfalvi Pál: Bevezetés a pszichológiába. Eger, EKTF Líceum Kiadó, 1996. 266 p. 

A tananyag elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Fogalmak megismerése lexikon 
szócikkek elolvasásával és 
értelmezésével 
 Szakszövegek tanulmányozása 
 Tapasztalatok feldolgozása 
 Példák gyűjtése és elemzése 
 Kiselőadások 
 Egyszerűbb érzékelési és 

észlelési, vizsgálatok elvégzése 
 Tanulási kísérletek elvégzése 
 Lélektani elméletek elemzése 
 Fogalmi meghatározások a 

szakirodalom és saját 
tapasztalatok alapján 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Önmegfigyelés és mások 

megfigyelése 

 Kisebb lélektani vizsgálatok 
elvégzése 
 Vitákban való kompetens 

részvétel 
 Feladatlapok 
 Felelés szóban 
 Röpdolgozatok 
 Tesztek 
 Vizsga 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív 

értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk)  
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel, 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben, 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal, 
 Az összefüggések alkalmazása 

       Megjegyzések az értékeléshez 
 

 
Megjegyzések az értékeléshez 

 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 

teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a „sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a faladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
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A 
 

MŰVÉSZETEK 
 

 MŰVELTSÉGI TERÜLET  
KERETTANTERVEI 
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A Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja mintegy másfél évtizedes kerettanterv- és 
taneszköz-fejlesztési praxis, kutatási és kísérleti eredmény, gyakorlati kipróbálási tapasztalat felhasználásával, 
Zsolnai József pedagógiai koncepciója alapján dolgoztatta ki részletes kerettanterveit a Művészetek műveltségi 
területre. 
 
☺ Bábozás: a gimnázium 9–12. évfolyama számára  
☺ Néptánc: a gimnázium 9–12. évfolyama számára 
☺ Színjátszás a gimnázium 9–10. évfolyama számára 
☺ Színjátszás és drámajátékvezetés: a gimnázium 11–12. évfolyama számára 
 
 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok /mozgóképkultúránál éves 
összóraszám/): 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Bábozás 2 2 2 2 
Néptánc 2 2 2 2 
Színjátszás 2 2 - - 
Színjáték és drámajáték-vezetés - - 2 2 

 
 
 

 Az egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi kerettantervi 
ismertetők tartalmazzák. 
 
E részletes kerettantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi kerettantervhez 
pedagógiai segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök tartoznak. A 
tantárgyi kerettanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. Ezek az alábbiak: 
     tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
     feladatgyűjtemény, 
     időterv, 
     mérőlap és értékelési útmutató. 
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  ☺
 
 
 
 

BÁBOZÁS 
 

9–12. évfolyam 
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A Bábozás kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv /KÉK/ keretei között a gimnázium 9–12. 
évfolyama számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A 
kerettantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik  a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Bábozás kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Heti 

óraszám 
☺ 

2(b) 
☺ 

2(b) 
☺ 

2 (b) 
☺ 

2 (b) 
b=Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Bábozás kerettanterve a NAT Művészetek műveltségi terület Tánc és dráma műveltségi részterületére 
terjed ki. A kerettanterv a műveltségi részterület követelményei közül a Bábjátékokra előírt követelményeket 
teljes mértékben lefedi. A Bábozás kerettanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei 
közül a Információs  és kommunikációs kultúra, a Hon- és népismeret, valamint a Testi és lelki egészség 
fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, a Tanulás 
és a Környezeti nevelés, illetve a  Felkészülés a felnőtt lét szerepeire közös követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Bábozás kerettanterv sajátos, hatékony bábpedagógiai képességfejlesztő rendszerben tárgyalja, közvetíti a 
bábművészetet; mint a hazai és egyetemes kultúra részét. Kisiskoláskorban főként az érzelmeket, indulatokat 
kifejező, közvetítő bábozást; a játékosságot, a dramatizálást, a mozgás finomítását  (koordinálását),  valamint a 
kommunikációs képességek fejlődését, a rögtönzésre való hajlam erősödését segíti a kerettanterv. A 4. 
évfolyamtól a bábtechnikákkal való intenzívebb ismerkedéssel egyidőben – amikor a drámajátékban, a 
szerepjátékban, a színpadi szerepelésben való részvétel, is gyakoribbá válik –  az  önálló  (és csoportos) alkotói 
tevékenység fejlesztésére tevődik a hangsúly.  
A Bábozás kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak struktúrájához 
– az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az 
adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes kerettantervi 
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás 
foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Bábozás kerettantervet a tanulásra nyitott, egyetemi szintű pedagógusdiplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja. Javasolt a "C" kategóriás bábos vagy színjátszói működési engedély. Előfeltétel a 
kézműves tevékenységekben való jártasság, valamint az – óvónői illetve tanítói – főiskolai speciális bábos 
szakkollégium elvégzése. Kislétszámú (max. 12–15 fős) csoportban, dráma-, néptánc órával, kézműves 
tevékenységgel, vagy idegen nyelvvel bontva célszerű a bábozást tanítani. Tanítható a tárgy: osztott csoporttal, 
átalakított esztétikus környezetben: pl. bábos sarokban, paraván felállításával, kézműves teremben (a szabadban 
is) stb. 
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A Bábozás tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
A bábjáték, mint a színházművészethez tartozó művészeti ág eredetét tekintve egyidős az emberi szellem 
legősibb megnyilatkozásaival: a tánccal, énekkel. Mivel a megalkotott, életrekeltett új lény: a bábfigura 
megjelenése a kisgyermek számára mindenkor csodát jelent, a bábfigurával való bábozás pedig önkifejező 
játékká válik, e tevékenység személyiségfejlesztő, képességfejlesztő hatása igen nagy. A gesztikus kifejezés – 
amelynek jellemzői: a közvetettség, az antinaturalizmus, a bájos groteszkség – hozzájárulhat: 
 

 a groteszk, antinaturalista világlátás, 
 a generatív- kreatív szövegalkotás, 
 a beszédtechnika, 
 a mozgáskoordináció (test- és kézmozgás) 
 a bábmozgatással való térérzékeltetés, 
 a bábbal történő karakterábrázolás, 
 a díszlettervezés és -készítés, valamint 
 a bábkészítés képességének fejlesztéséhez. 

 
A bábozás segíti a személyiség játékszükségletének, reális énképének, önértéktudatának kialakulását, és segíti az 
egyén értékelő rendszerének finomodását is.  Szinte valamennyi kommunikációs kód tökélesedéséhez 
hozzájárulhat.1 
 
Célkitűzéseinket hűen tükrözi az a bábtananyag-rendszer, amely 1–10. osztályig azonos blokkokban  
– alosztályokban – jelenik meg. Ezek a blokkok a következők: 
 
I.  A BÁBKÉSZÍTÉS TANULÁSA, 
II.  A BÁBMOZGATÁS GYAKORLÁSA, 
III.  A SZÍNPADI BESZÉD TANULÁSA, 
IV.  A SZÍNPADTECHNIKA TANULÁSA, 
V.  A BÁBELŐADÁS BEFOGADÁSÁNAK TANULÁSA. 
 
A 9–10. évfolyamon  – a serdülőkor sajátosságait figyelembe véve – a kísérletezés, a felfedező munka mellett a 
bábozás a pályaorientálás segítője is lehet. Emellett ösztönözheti a tehetséges tanulókat, hogy művészi 
képességeik fejlődjenek.  
 
A fentieken túl a bábozás tanulása – a bábtechnikákkal való intenzívebb ismerkedéssel egyidőben, amikor a 
drámajátékban, a szerepjátékban, a színpadi szereplésben való részvétel is gyakoribbá válik – segíti az önálló és 
a csoportos alkotói tevékenységek fejlődését. A bábpedagógiai gyakorlat révén lehetőségük nyílik a tanulóknak a 
pedagógiai jellegű munka (tevékenységek) megismerésére, ezáltal a bábozás tanulása segítheti őket 
pályaválasztási döntéseik megalapozásában. 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 
 

☺   
2(b)* 

☺   
2 (b) 

☺ 
2 (b) 

☺ 
2 (b) 

b =Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 

b  = lehetőség szerint csoportbontással 
           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 

                                                           
Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia . Oktatáskutató Intézet, Bp., 1986. 50. p. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9–10. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. BÁBKÉSZÍTÉS, 

BÁBTECHNIKÁK 
 BÁBKÉSZÍTÉS, 

BÁBTECHNIKÁK 
TANULÁSA 

    

        
1. A különféle bábtípusok 

(sík-, wayang-, kesztyűs-, 
marionett és maszkos 
óriásbáb) 

 A különféle bábtípusok (sík-, 
wayang-, kesztyűs-, marionett és 
maszkos óriásbáb) áttekintése 
videofilmről és élőjáték 
keretében, valamennyi 
elkészítése (típusonként egy-egy 
db) és alkalmazása 

 Részt vesz a különféle 
bábtípusok 
elkészítésében. 

 Valamennyi bábtípust 
egyéni ötletekkel 
kiegészítve, szép 
kivitelben tudja 
elkészíteni. 

        
II. BÁBMOZGATÁS  A BÁBMOZGATÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Improvizációk  Improvizálás paravánnal és 

szabadon, egyénileg vagy 
kiscsoportokban 

 Részt vesz a bábos 
improvizálásban. 

 Önállóan képes eredeti 
bábos improvizációkat 
előadni paravánnal és 
szabadon. 

        
III. A BÁBJÁTÉK EREDETE, 

TÖRTÉNETE 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

BÁBJÁTÉK EREDETÉRŐL, 
TÖRTÉNETÉRŐL 

    

        
1. A bábjáték eredete; 

mágikus célzatú bábuk; 
ősi szertartások 

 A bábjáték eredetéről, a mágikus 
célzatú bábukról és az ősi 
szertartásokról (pl. észak-
amerikai hopi és irokéz indián 
törzsek áldozati szertartásairól) 
szóló információk elolvasása, 
feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a bábjáték 
eredetéről szóló 
lényeges információkat. 

 Illusztrált kiselőadás 
keretében be tudja 
mutatni a bábjáték 
eredetét. 

        
2. Kígyó, Madár és a Nagy 

Szél – kabalabábok és 
totemfigurák 

 Kígyó, Madár és a Nagy Szél – 
kabalabábok és totemfigurák 
(egypálcás, egyszerű, 
felsőmozgatású marionettek) 
elkészítése toll, bőr, szőrme, 
agyag stb. természetes anyagok 
felhasználásával; 
a szertartások dramatikus 
részének felidézése eredeti 
néprajzi hangfelvételek 
felhasználásával 

 Részt vesz a 
kabalabábok és 
totemfigurák 
készítésében. 

 Eredeti és ötletes 
totemfigurát és 
kabalabábot tud 
készíteni természetes 
anyagokból. 
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3.    
 

Távol-keleti bábjáték 
 

Mitikus bábjáték megismerése, 
majd megtanulása és előadása a 
gimnáziumi történelem 
tananyagához kapcsolódóan (pl. 
a Védák könyvéről szóló részhez 
kapcsolódva); 
a Ramajana hindu eposz 
részleteinek (pl. Szíta elrablása 
vagy a pandavák harca) 
megismerése és felkészülés az 
előadására szabadon választott 
technikával (nagyméretű 
síkbábokkal vagy árnyjátékkal) 
szimpátiacsoportokban 

 
Részt vesz a távol-
keleti bábjáték-részlet 
előadásában. 

 
Ismeri a mitikus 
bábjátékot. Egyéni 
felkészüléssel be tud 
mutatni részleteket a 
Védák könyvéből és a 
Ramajanaból 
árnyjátékkal és 
síkbábokkal is. 

        
4. A klasszikus görög színház, 

valamint a görög maszkok 
főbb típusai 

 A klasszikus görög színház, 
valamint a görög maszkok főbb 
típusainak  megismerése; 
valamennyi (fajta) maszk 
elkészítése kasírozott, festett 
technikával; 
a Budapest Bábszínház 
Odüsszeusz kalandjai című 
ifjúsági műsorának megtekintése 
(élőben vagy filmfelvételről); 
a maszkokkal, illetve szabadon 
választott bábtípussal az alábbi 
drámai művek alapján egy-egy 
rövid részlet bemutatása – 
kórussal: 
a) Odüsszeusz, 
b) Antigoné, 
c) Ödipusz király 
(a rövid jelenet rendezési 
szempontjai előre tisztázottak: 
pl. Odüsszeusznál a kalandok; 
az Aiolosz- vagy a Kirké-kaland, 
valamint a hazatérés jelenete 
szerepel) 

 Részt vesz a görög 
maszkok készítésében, 
valamint a görög 
drámarészlet bábos 
bemutatásában. 

 Eredeti, ötletes görög 
maszkokat készít 
valamennyi típusból. 
Egyéni felkészüléssel 
be tud mutatni 
részleteket valamelyik 
görög drámából 
maszkokkal. 

        
IV. MAGYAR BÁBOS 

NÉPHAGYOMÁNY 
 MAGYAR  BÁBOS 

NÉPHAGYOMÁNY 
FELIDÉZÉSE 

    

        
1. Karácsonyi bábjátékok  Két szabadon választott 

karácsonyi játék feldolgozása  
(fiúknak: Felső-Tisza vidéki – 
kölcsei bábtáncoltató 
betlehemes játék; leányoknak: a 
soproni "Bölcsőcske" népszokás 
felelevenítése- leányhangokra 
összeállított népi karácsonyi 
dalok /botos bábtechnika/); 
videofelvétel készítése a 
jelenetekről; 
elemzés és értékelés 

 Részt vesz a karácsonyi 
bábjáték előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
karácsonyi bábjáték 
előadásában, 
elemzésében és 
értékelésében. 

 
 

Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyamon 
 

a) Művészi értékű alkotásra fejlett technikájú bábkészítésre is képes; bábtörténeti ciklusokról szabadon 
választva. Ünnepi szertartások, rítusok, stílusos interpretálására nyilvános bemutatkozás keretében is 
vállalkozik.  
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☺
 
 
 
 

BÁBOZÁS 
 

11–12. évfolyam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2591 

 
 
A Bábozás kerettanterv Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK ) keretei között az 1–12. évfolyam 
számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tanulók 
számára a tanterv az 5. évfolyamtól kötelezően választandó. A tantervet és taneszközeit használhatják, 
választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv /KÉK/ szerint 
dolgoznak. (Az itt közölt Bábozás kerettanterv előzménye az 1-4., az 5-8. és a 9–10. évfolyam számára 
kidolgozott kerettanterv.) 
 
A Bábozás kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Heti 

óraszám 
 ☺ 

 2 (b) 
 ☺ 

2 (b) 
☺ 

2 (b) 
☺ 

2 (b) 
 
b=Lehetőség szerint csoportbontásban. 
* Az 5–10. évfolyamon a Bábozás, a Néptánc és a Színjátszás közül valamelyik kötelezően tanítandó ebben az 
óraszámban. 
 
 
A KÉK kerettanterv és  a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK-ben 1. osztálytól kezdve a 12. évfolyamig szerepel a Bábozás az előadóművészetek egyikeként. A NAT 
Művészetek műveltségi terület Tánc és dráma témájának felel meg az 1–12. évfolyamon. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A kerettanterv sajátos, hatékony bábpedagógiai képességfejlesztő rendszerben tárgyalja, közvetíti a 
bábművészetet; mint a hazai és egyetemes kultúra részét. Vallja, hogy a bábjáték – mint a színházművészethez 
tartozó művészeti ág – eredetét tekintve egyidős az emberi szellem legősibb megnyilatkozásával:  a tánccal, 
énekkel. A báb akár mágikus, mitikus vagy szórakoztató, mindig jelképez, szimbolizál, az emberiség különböző 
világképeinek megfelelő üzenetet hordoz, azt tükrözi, alkalmas a világ modellálására.  A báb szimbolikusan 
ábrázolja a világot és benne az embert.  A bábjáték a tárgyakon keresztül gondolatokat, érzelmeket képes 
tolmácsolni. Szuggesztivitását az adja, hogy az élettelen anyag képes az élő ember, az emberi szituációk 
illúzióját kelteni.  A bábjáték sajátos színházi műfaj, magában foglalja a színházművészet törvényszerűségeit, 
értékközvetítő szerepe van, a bábelőadás színházi élményt nyújt. A társművészetek, pl. drámajáték, 
képzőművészet, zene, irodalom, mozgás-tánc hatásmechanizmusait is szolgálatába állítja, ebben áll a bábjáték 
komplexitása. 
A Bábozás kerettanterv – illeszkedve az  Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás 
foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
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A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Bábozás kerettantervet a tanulásra nyitott, egyetemi szintű pedagógusdiplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja. Javasolt a "C" kategóriás bábos vagy színjátszói működési engedély. Előfeltétel a kézműves 
tevékenységekben való jártasság, valamint az – óvónői illetve tanítói – főiskolai speciális bábos szakkollégium 
elvégzése. Kislétszámú (max. 12–15 fős) csoportban, dráma-, néptánc órával, kézműves tevékenységgel, vagy idegen 
nyelvvel bontva célszerű a bábozást tanítani. Tömbösített formában is tanítható a tárgy: pl. kéthetente 4 órában, osztott 
csoporttal, átalakított esztétikus környezetben: pl. bábos sarokban, paraván felállításával,  kézműves teremben (a 
szabadban is) stb. 
 
 

A Bábozás tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
A bábjáték, mint a színházművészethez tartozó művészeti ág eredetét tekintve egyidős az emberi szellem 
legősibb megnyilatkozásaival: a tánccal, énekkel. Mivel a megalkotott, életrekeltett új lény: a bábfigura 
megjelenése a bábkészítő/bábozó ember számára mindenkor csodát jelent, a bábfigurával való bábozás pedig 
önkifejező játékká válik, e tevékenység személyiségfejlesztő, képességfejlesztő hatása igen nagy. A gesztikus 
kifejezés – amelynek jellemzői: a közvetettség, az antinaturalizmus, a bájos groteszkség – hozzájárulhat: 
 

 a groteszk, antinaturalista világlátás, 
 a generatív- kreatív szövegalkotás, 
 a beszédtechnika, 
 a mozgáskoordináció (test- és kézmozgás) 
 a bábmozgatással való térérzékeltetés, 
 a bábbal történő karakterábrázolás, 
 a díszlettervezés és -készítés, valamint 
 a bábkészítés képességének fejlesztéséhez. 

 
A bábozás segíti a személyiség  játékszükségletének, reális énképének, önértéktudatának kialakulását, és segíti 
az egyén értékelő rendszerének finomodását is.  Szinte valamennyi kommunikációs kód tökélesedéséhez 
hozzájárulhat.2 
 
A fentieken túl a bábozás tanulása – a bábtechnikákkal való intenzívebb ismerkedéssel egyidőben, amikor a 
drámajátékban, a szerepjátékban, a színpadi szerepelésben való részvétel, is gyakoribbá válik – segíti az  önálló  
és a csoportos alkotói  tevékenységek fejlődését. A bábpedagógiai gyakorlat révén lehetőségük nyílik a 
tanulóknak a pedagógiai jellegű munka (tevékenységek) megismerésére, ezáltal a bábozás tanulása segítheti őket 
pályaválasztási döntéseik megalapozásában. 
 
 

Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

 

☺ 
 2(b) 

☺ 
2(b) 

☺ 
2 (b) 

☺ 
2 (b) 

 
Tanítási segédletek, bábos kellékek 

 
Évfolyam Raktári szám Cím 
11–12.  Granasztói Szilvia: Bábozás. Tantárgyi útmutató (ÉKP) /a bábpedagógiai foglalkozásokhoz/ 

  Magyari Beck Anna–Granasztói Szilvia: Hüvelykujjam almafa… 

  A bábjáték vázlatos története (diasorozat) 

 

                                                           
2 Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia . Oktatáskutató Intézet, Bp., 1986. 50. p. 
2 szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11–12. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. BÁBKÉSZÍTÉS  BÁBKÉSZÍTÉS     
        
1. Wayang bábfigura  Wayang bábfigura készítése     
        
1.1. a Wayang eredete  a Wayang eredetéről informáló 

szakirodalom feldolgozása 
 Tudja, mi a Wayang.  Tudja, mi a Wayang, 

ismeri az eredetét. 
        
1.2. Wayang bábfigura terve  Wayang bábfigura tervének 

elkészítése 
 Kis segítséggel el tudja 

készíteni a Wayang 
bábfigura tervét. 

 Önállóan el tudja 
készíteni a Wayang 
bábfigura tervét. 

        
1.3. Wayang bábfigura 

kivitelezése 
 Wayang bábfigura elkészítése:  

- a bábfej kasírozása, 
- a törzs (faszerkezet) 
elkészítése, 
- a jellegzetes (egzotikus) öltözet 

elkészítése 

 Minta alapján és a 
bábkészítés fázisait 
megfigyelve – kis 
segítséggel -el tudja 
készíteni a Wayang 
bábfigurát. 

 Minta alapján önállóan 
el tudja készíteni a 
Wayang bábfigurát. 

        
2. Nagyméretű fakanálbábok 

és kisméretű botosbábok 
(kisméretű bábtáncoltató 
betlehem) 

 Nagyméretű fakanálbábok, 
illetve botosbábok készítése 
(kisméretű bábtáncoltató 
betlehem készítése) 

    

        
2.1. anyagválasztás, méretezés  fakanalak, botok kiválasztása, 

méretük meghatározása 
(óriásbáboknál  kb. 50-80 cm-es 
magasság, a bábtáncoltató 
betlehemnél kisméretű, kb. 20-
25 cm-es alulról mozgatott 
figurák) 

 Minta alapján tud 
készíteni nagyméretű 
fakanálbábot és 
kisméretű botosbábot 
is. 

 Kifejező fakanálbábot 
és botosbábot tud 
készíteni egy választott 
tájegység viseletének 
stilizált motívumait 
felhasználva. 

        
2.2. bábterv  bábterv készítése a kiválasztott 

darabokhoz, szereplőkhöz 
 Segítséggel bábtervet 

tud készíteni. 
 Önállóan bábtervet tud 

kézíteni. 
        
2.3. báböltöztetés  a fakanálbábok és a botosbábok 

felöltöztetése; 
keresztkötözés a választott darab 
népi stílusának megfelelően (az 
adott tájegység viseletének 
stilizálásával – erőteljes 
színekkel és formákkal) 

 Segítséggel tud 
fakanálbábot és 
botosbábot 
felöltöztetni, tudja a  
keresztkötözést a 
választott darab népi 
stílusának megfelelően 
(az adott tájegység 
viseletének 
stilizálásával – erőteljes 
színekkel és formákkal) 

 Önállóan tud 
fakanálbábot és 
botosbábot 
felöltöztetni, tudja a  
keresztkötözést a 
választott darab népi 
stílusának megfelelően 
(az adott tájegység 
viseletének 
stilizálásával – erőteljes 
színekkel és formákkal) 

        
3. Merev pálcás 

(felsőmozgatású) 
marionettek (síkbábok) 

 Merev pálcás (felsőmozgatású) 
marionettek (síkbábok) 
elkészítése kartonból, furnérból 
a választott darabhoz (pl. 
Mozart Varázsfuvolájához) 
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3.1. bábterv  bábterv készítése  Minta alapján tud 

készíteni  merev pálcás 
síkbábot. 

 Kifejező marionettet 
tud készíteni 
a választott darabhoz és 
szereplőihez  illő 
stilizált motívumok 
felhasználásával. 

        
3.2. figurák  figurák kivágása, kifestése a 

megfelelő stílusjegyekkel (pl. a 
Varázsfuvola esetében 
meseszerű, dekoratív) 

 Minta alapján tud 
készíteni  merev pálcás 
síkbábot. 

 Kifejező marionettet 
tud készíteni 
a választott darabhoz és 
szereplőihez  illő 
stilizált motívumok 
felhasználásával. 

 
3.3. merevítés  figurák rögzítése a pálcákhoz, 

acélhuzalokhoz 
 Segítséggel merevíteni 

tudja az elkészült 
síkbábokat. 

 Önállóan tudja 
merevíteni az elkészült 
síkbábokat. 

        
4. Nemezbábok2   Nemezbábok készítése     
        
4.1. bábterv  bábterv készítése   
      
4.2. anyag-előkészítés  nemez előállítása gyapjúból 

vízzel, szappanos dörzsöléssel 
  

      
4.3. figurák  dél-amerikai indián figurák 

kialakítása a nemezből, 
díszítésük stilizált 
motívumokkal (a választott 
indián művészet motívumainak 
előzetes tanulmányozásával) 

 

Minta alapján tud 
készíteni 
nemezbábot.  
A nemezezés 
műveleteit 
minta alapján el tudja 
végezni. 

 

Kifejező nemezbábot 
tud készíteni a 
választott 
indián művészet 
stilizált motívumainak 
felhasználásával. 
A nemezezés 
műveleteit önállóan 
képes elvégezni. 

        
II. BÁBMOZGATÁS, 

BÁBELŐADÁS 
 BÁBMOZGATÁS 

BÁBELŐADÁSRA VALÓ 
FELKÉSZÜLÉS ÉS 
BEMUTATÓ SORÁN 

    

        
1. Wayang bábjelenet  Wayang bábjelenet bemutatása 

az eredeti Ramajanaból és/vagy 
mai irodalmi feldolgozás 
alapján (pl. Illés Endre 
Történetek a szerelemről és a 
halálról című novellájának 
dramatizálásával) 
szertartásosan, lassítva 
mozgatott bábokkal, 
visszafogott, egzotikus stílus 
kifejezésével 

 Részt vesz a Wayang 
bábjelenet előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
Wayang bábjelenet 
megszervezésében és 
előadásában. 
Bábfiguráját képes 
szertartásosan, lassítva 
mozgatni, ezáltal 
visszafogott, egzotikus 
stílust kifejezni. 

        
2. Fakanálbáb- és botosbáb-

jelenetek 
 Fakanálbáb- és botosbáb-

jelenetek bemutatása 
    

        
2.1. magyar népi bábtáncoltató 

betlehemes játék 
 magyar népi bábtáncoltató 

betlehemes játék összeállítása, 
bemutatása szabadon választott 
eredeti szöveg (pl. a tinnyei 
vagy a szatmárcsekei rövidebb 
szöveg) alapján: 
- a betlehemes jászol  kialakítása 

botos, alulról mozgatható 
figurákkal; 

- szöveg és dalok megtanulása, 
elpróbálása, dinamikus 
játékstílus, népi humor 
megjelenítése; 

- szereplések (karácsonykor) az 
iskolában, valamint házról-
házra járva a környéken 

 Részt vesz a népi 
bábtáncoltató 
betlehemes játék 
előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
népi bábtáncoltató 
betlehemes játék 
megszervezésében és 
előadásában. Képes 
dinamikus játékstílust 
kifejezni az általa 
mozgatott bábfigurával. 
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2.2. összeállítások magyar  

népköltészeti alkotásokból 
 összeállítások készítése magyar  

népköltészeti alkotásokból 
(énekhangra építve)  
(pl. "Hej, halászok-halászok ...; 
"Csillagom-révészem ...";  
"Megrakják a tüzet ..."); 
lírai – lágy, ringó mozgással 
bemutatott bábjáték kivitelezése 
a szerelem megjelenítésével 
(hangzásban, tempóban, 
színekkel, jelzésekkel stb.) 

 Részt vesz a magyar  
népköltészeti 
alkotásokból 
szerkesztett bábjáték 
előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
magyar  népköltészeti 
alkotásokból 
szerkesztett bábjáték 
megszervezésében és 
előadásában. Képes  
lírai hangvételt 
kifejezni az általa 
mozgatott bábfigurával. 

        

3. Opera(részlet) síkbábokkal 
(Mozart: Varázsfuvola) 

 Opera(részlet) bemutatása 
síkbábokkal3 

    

        
3.1. előkészítés  zenehallgatás, lehetőség szerint 

élő operaelőadás megtekintése, 
előtanulmányok készítése a 
bábopera műfajáról, történeti 
alakulásáról; 
forgatókönyv-készítés; 
főbb áriák, duók összeállítása: 
- az Éj királynőjének áriája, 
- Tamino áriája; 
- Pamina-Papageno duettje stb.; 
látvány megtervezése; 
próbák 

 Részt vesz a bábopera 
előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
magyar  népköltészeti 
bábopera 
szervezésében,  
előadásában. 

        
3.2. bemutató  a bábopera bemutatása élő 

szereplőkkel, narrátorral 
(kazettáról való zenei kísérettel, 
illetve jó énekesek esetében élő 
énekhanggal), a megfelelő 
látvány kialakításával 

    

        
4. Dél-amerikai indián 

(ecuadori, perui) 
bábjelenet 

 Dél-amerikai indián (ecuadori, 
perui) bábjelenet előadása dél-
amerikai zenére, a dalanyag 
önálló megszerkesztésével, a 
jellegzetes táncritmus színpadi 
megjelenítésével; 
előzetesen a Magyarországon 
élő bolíviai, perui, stb. 
együttesek megtekintésével, 
népszokásaik, népzenéjük 
megismerésével 

 Részt vesz a dél-
amerikai indián 
bábjelenet előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
dél-amerikai indián 
bábjelenet 
megszervezésében és 
előadásában. Képes a 
jellegzetes dél-amerikai 
táncritmus báb-színpadi 
megjelenítésére. 

        
III. BÁBPEDAGÓGIAI 

GYAKORLAT 
 BÁBPEDAGÓGIAI 

GYAKORLATOK VÉGZÉSE 
ALSÓ TAGOZATOS 
OSZTÁLYOKBAN 

    

        
1. Bábkészítés (mintadarab) 

gyermekfoglalkozásokhoz 
 A gyermekfoglalkozások 

bábjainak (mintadarabjainak) 
elkészítése 

    

        
1.1. ujjbáb-mintadarab  ujjbáb-mintadarab tervezése; 

szabásminta elkészítése; 
a báb szabása, varrása, 
applikálása; 
a bábkészítés tanításának 
gyakorlása kiscsoportban 

 Önállóan el tudja 
készíteni a ujjbáb-
mintadarabot. 
Segítséggel irányítani 
képes a kesztyűsbáb-
készítést kiscsoportban. 

 Önállóan – igényes, 
esztétikus kivitelben – 
tudja elkészíteni a 
ujjbáb-mintadarabot. 
Önállóan képes 
irányítani a 
kesztyűsbáb-készítést 
kiscsoportban. 

                                                           
3 Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához című oktatókazetta B oldalának felhasználásával (Hungaroton, 1989.) 
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1.2. szabadon választott 

bábfajták (mesék, 
mondókák stb. szereplői) 

 szabadon választott bábfajták 
(mesék, mondókák stb. 
szereplői) mintadarabjának 
elkészítése; 
a bábkészítés tanításának 
gyakorlása kiscsoportban 

 Önállóan el tudja 
készíteni a szabadon 
választott bábfajtákat. 
Segítséggel irányítani 
képes a bábkészítést 
kiscsoportban. 

 Önállóan – igényes, 
esztétikus kivitelben – 
tudja elkészíteni a 
szabadon választott 
bábfajtákat. Önállóan 
képes irányítani a 
bábkészítést 
kiscsoportban. 

        
2. A bábmozgatás lehetőségei  A bábmozgatás lehetőségeinek 

számbavétele és begyakorlása 
    

        
2.1. a kesztyűsbáb (kézi báb) 

mozgatásának alapelemei 
 a kesztyűsbáb (kézi báb) 

mozgatásának és mozgatásuk 
tanításának begyakorlása 
kiscsoportban 

 Részt vesz a 
kesztyűsbáb-mozgatás 
és a mozgatás 
bemutatásának 
gyakorlásában. 

 Kifejezően és 
szuggesztíven képes a 
kesztyűsbábok 
mozgását/mozgatását 
bemutatni. 

        
2.2. a hagyományos bábok, 

bábtípusok mozgatása 
 a hagyományos bábok, 

bábtípusok mozgatásának és 
mozgatásuk tanításának 
begyakorlása kiscsoportban 

 Részt vesz a 
hagyományos bábok 
mozgatásának és a 
mozgatás 
bemutatásának 
gyakorlásában. 

 Kifejezően és 
szuggesztíven képes a 
hagyományos bábok 
mozgását/mozgatását 
bemutatni. 

        
2.3. a rögtönzött bábok 

mozgatása; 
a kellékek és a díszlet 
(tárgyi környezet) 

 a rögtönzött bábok 
mozgatásának és mozgatásuk 
tanításának begyakorlása 
kiscsoportban; 
a tárgyi környezet 
kialakításának/kialakíttatásának 
gyakorlása 

 Részt vesz a rögtönzött 
bábok mozgatásának és 
a mozgatás 
bemutatásának, 
valamint a tárgyi 
környezet 
kialakításának 
gyakorlásában. 

 Kifejezően és 
szuggesztíven képes a 
rögtönzött bábok 
mozgását/mozgatását 
bemutatni. 

        
3. Gyermekfoglalkozások  Gyermekfoglalkozások 

megszervezése és vezetése 
előzetes felkészülés (foglalkozási 
terv) alapján 

    

        
3.1. foglalkozási terv  foglalkozási terv készítése  Kis segítséggel (esetleg 

minta alapján) el tudja 
készíteni a bábos 
gyermekfoglalkozás 
tervét. 

 Önállóan és igényesen 
el tudja készíteni a 
bábos 
gyermekfoglalkozás 
tervét. 

        
3.2. foglalkozásszervezés  a gyermekfoglalkozás 

megszervezése; a 
foglalkozáshoz szükséges tárgyi 
feltételek (anyagok, eszközök, 
kellékek, paraván) beszerzése; 
a foglalkozás helyszínének 
berendezése 

 Társai segítségével meg 
tudja szervezni a bábos 
gyermekfoglalkozást. 

 Önállóan és 
körültekintően  meg 
tudja szervezni a bábos 
gyermekfoglalkozást. 

        
3.3. foglalkozásvezetés  a bábkészítés, a bábmozgatás 

és/vagy dramatizálás tanulását 
segítő a gyermekfoglalkozás 
megtartása 

 Tizenöt-húsz perces 
bábos foglalkozást 
képes tartani 6-10 éves 
gyermekekből álló 
kiscsoportnak, a 
résztvevő gyermekek 
érdeklődését felkeltve, 
többségüket 
aktivizálva. A 
foglalkozásvezetés 
körben súlyos 
pedagógiai műhibát 
nem vét. 

 Tizenöt-húsz perces – a 
résztvevő gyermek 
érdeklődését 
folyamatosan fenntartó,  
őket aktivizáló – bábos 
foglalkozást képes 
tartani 6-10 éves 
gyermekekből álló 
kiscsoportnak. A 
foglalkozásvezetés 
körben pedagógiai 
műhibát nem vét. 

        
3.4. foglalkozásértékelés  a vezetett bábos foglalkozás 

elemzése (önelemzése) és 
értékelése (önértékelése) 
kiscsoportban, megadott 
pedagógiai szempontok alapján 

 A megadott pedagógiai 
szempontok alapján 
tárgyszerűségre 
törekedve képes 
elemezni és értékelni az 
általa vezetett bábos 
foglalkozást. 

 A megadott pedagógiai 
szempontok alapján 
szakszerűen képes 
elemezni és értékelni az 
általa vezetett bábos 
foglalkozást. 
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Tanév végi követelmények a 11–12. évfolyamon 
 

a) Stílusgyakorlatai kibővítésével – pl. bábopera, – dramatikus népszokás – részlet – bemutatásával 
fejleszti előadókészségét, ezzel párhuzamosan bábpedagógiai gyakorlatokat végez, 
gyermekfoglalkozást tart – pályaorientációs jelleggel. 

 

Személyi feltételek 

 Bábjáték-oktatói képesítés; vagy 
 Báb- és drámajáték szakirányú továbbképzés vagy pedagógus-továbbképzés elvégzését igazoló 

dokumentum 

Tárgyi feltételek 

 Lehetőleg egy kisebb külön helyiség szükséges; vagy mobil bútorzat a tanteremben, hogy „bábos sarkot” 
lehessen kialakítani 
 Bábparaván 
 Kesztyűbáb-készlet, gyűszűbáb-bábkészlet, marionettbábok, egyéb, a tantervben szereplő bábfajták, álarcok 

stb. 
 Bábfilmek 
 Gyűjtemény a fiatalok által készített bábokból 
 Textilmaradékok, nemezdarabok, fonalak, pálcikák, fakanalak, botok, drótok stb. a bábkészítéshez 
 Természetes anyagok, termények (gyapjú, gyékény, kukoricacsuhé, kukoricacsutka, zöldségfélék…) a 

bábkészítéshez – a lehetőségekhez mérten 
 Papírok, textilek a kellékekhez és a díszletkészítéshez 
 Eszközök a bábkészítéshez és a díszletkészítéshez: olló, ragasztó, fonal stb. 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

Granasztói Szilvia: Bábozás. Tantárgyi útmutató (ÉKP) /a bábpedagógiai foglalkozásokhoz/ 
Magyari Beck Anna–Granasztói Szilvia: Hüvelykujjam almafa… /   „   / 
A bábjáték vázlatos története. Diasorozat. 
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A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

Bábkészítés, díszletkészítés, 
kellékkészítés minta alapján 

Bábkészítés, díszletkészítés, 
kellékkészítés utánzással 

Bábkészítés, díszletkészítés, 
kellékkészítés fantázia alapján 

A báb mint sajátos színpadi eszköz 
díszítésének gyakorlása 

Mozgásgyakorlatok: ritmikus 
mozgás, futás, ugrás zenére, 
versekre stb. 

Különböző bábfajták tartásának, 
mozgatásának tanulása egyedül 
vagy társakkal 

Különböző bábfajták tartásának, 
mozgatásának tanulása paraván 
mögött 

Páros vagy csoportos rögtönzések a 
jelenetalakítás gyakorlása 
érdekében 

A „bábos beszéd” tanulása: 
beszédgyakorlatok, helyesejtési 
gyakorlatok végzése 

Díszlethasználat, kellékhasználat, és 
az előadás együttes 
létrehozásának tanulása 
társakkal, paraván mögött 

Versek, dalok, mesék, irodalmi 
művek előadása egyedül 
különféle bábtípusokkal 

Bábjáték előadása közönségnek 
csoportosan 

A műelemzés tanulása az 
Irodalomtanulás, a Vizuális 
kultúra, az Ének-zene stb. 
tanulása során szerzett 
ismeretek és képességek 
alkalmazása révén vagy az 
ágazati esztétikák során tanultak 
alkalmazása révén 

Bábszínházlátogatás 
Bábszínházi előadások elemzése, 

értékelése 
Felkészülés bábfoglalkozások 

tartására 
Bábfoglalkozások vezetése 

Az egyes tanulók bábkészítő 
munkájának megfigyelése a 
pedagógus által 

Az elkészült báb (kelék, díszlet) 
beválásának kipróbálása: 
bábozás során való alkalmazás 
révén 

Egyes tanulók rövid 
produktumainak közös 
megtekintése 

Közös produkciókban való bábozás 
megtekintése 

Közönségnek szóló előadások 
szervezése 

Beszédgyakorlatokon nyújtott 
teljesítmény megfigyelése 

Memoriterek (versek, dalok, mesék, 
kötött irodalmi szövegek 
mindennapi szövegek) 
„felmondatása” 

A bábjátékról tanultak 
elsajátításának ellenőrzése az 
egyes gyerekek bábelőadások 
elemzésébe való bevonása 
révén 

Műelemzések meghallgatása vagy 
leíratása 

Elemzések „megjelentetése” belső 
(iskolai) kiadványokban 

Bábfoglalkozások vezetése a 
fiatalok által 

A produktum társak által való 
értékelése szóban 

A produktum pedagógus által való 
elemző értékelése szóban 

Produktumok rangsorskálán való 
elhelyezése 

Produktumok zsűriztetése 
Produktumhoz követelményszint 

rendelése („osztályozás”) 
Szembesítés versenyeken való 

részvétel során a közönség 
tetszésnyilvánításával 

A fiatalok által vezetett 
bábfoglalkozások elemzése 
szóban 
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A Néptánc kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 9–12. 
évfolyama számára kimunkált, a gyakorlatban kipróbált, NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A 
kerettantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak. 
 
A Néptánc kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: heti 1 óra. 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Heti 

óraszám 
☺ 

2 (b) 
☺ 

2 (b) 
☺ 

2 (b) 
☺ 

2 (b) 
 
b = Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Néptánc kerettanterv a Művészetek műveltségi területre készült, ezen belül a Dráma és tánc műveltségi 
részterület egy részét érinti. A kerettanterv a tánccal kapcsolatban megfogalmazott NAT és Kerettanterv-
követelményeket teljes egészében lefedi. A részterülethez tartozó és a drámával kapcsolatos követelményeknek 
azonban csak természetesen részben felel meg. A kerettanterv a vállalt műveltségi részterületen a NAT 
követelményeihez viszonyítva jelentős többletteljesítményt vár el a tanulóktól. E többlet lényege a hagyományos 
tánckultúra (és a teljes hagyományos kultúra) értékeinek egységben látása, a hagyomány adekvát és inadekvát 
továbbélésének felismerése, az adaptációs és alkotási lehetőségek kihasználása, a reális – önmagára reflektálni 
tudó – magyarságkép kialakítása a reális Európa-kép, világkép és emberkép megalapozása érdekében. A 
kerettanterv – építve a párhuzamosan futó népismeret-néprajz tantárgyunk anyagára – a Hon- és 
népismeret kiemelt fejlesztési feladat vonatkozásában (gyermekjátékok, ének, zene, mozgás, viselet, táncos 
szokások stb.) koherens és a helyi táji-történeti előzményekhez alkalmazkodni tudó követelményrendszert mutat 
be, amellyel képes lefedni e nagy képességfejlesztő potenciállal rendelkező ismeret-, tevékenység-, magatartás- 
és attitűdrendszer egészét. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Néptánc tanulása révén a tanulók megismerhetik annak a magyar néptánckultúrának az értékeit, amely a 
magyarok honfoglalásakor hozott alapokon, a Kárpát-medencében együtt élő népek sok évszázados egymásra 
hatása során alakult ki és amely ismeret-tevékenység-magatartás-attitűdrendszerével tájékozódási pontokat 
nyújthat a tanulóknak a múlt-jövő, az egyén-település-magyarság-európaiság-emberiség és az adottságok-
képességek-vállalható szerepek intervallumában. A Néptánc képességfejlesztő és attitűdalakítási, -befolyásolási 
potenciálja a dallam-ritmus-mozgás egységéből, a táncnak a személyiség "egészét" mozgósító (ének, 
mozgáskoordináció, kooperáció stb.) szerepéből adódóan – rendkívül nagy. A kerettanterv tananyagrendszere 
tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. Meghatározó beállítódása, hogy a helyi 
hagyományokra épít, és ezekre reflektálva mutatja be más tájegységek, vagy az "egész" néptánchagyomány 
válogatott értékeit. Ha helyi hagyományok nincsenek, vagy nem kellően feltártak, célszerű a kerettanterv 
ütemezéséhez igazodni. Ez az „igazodás” elsősorban a kerettantervi formára és a más tantárgyak 
tananyagaival való kapcsolatteremtésre utal, azonban eltérő koncepció hiányában a tartalomra is 
vonatkozik.  A Néptánc kerettanterv tananyaga a magyar néptánckincs legfontosabb típusait és dialektusait építi 
programjába. Tananyaga és felépítése összhangban van a Népismeret-néprajz kerettantervével. A kerettanterv 
minden tananyagrész esetében először a népdalok és a népzene előrevételével szándékozik a tanulókat 
ráhangolni a táncokra, szokásokra, majd a mozgássorok megtanulására is hosszú időt – legalább 2 tanévet – 
biztosít. A folyamatos gyakorlásnak köszönhetően egy-egy motívumfűzés elsajátítására 3-4 év is állhat a tanuló 
rendelkezésére. Ez a megoldás segítheti az esetleges hátrányok kompenzálását, de az elmélyülés lehetőségével 
módot ad a tehetséggondozásra is. A táncok folyamatos gyakorlása nem csupán az elsajátításra fordítható idő 
növelését és a mozgásemlékezet fejlesztését szolgálja. A tanulók testi növekedése, a test súlypontjának 
változása, a végtagok megnyúlása azt eredményezi, hogy az egyszer már megtanult és stílusosan táncolt 
motívumfűzés lassan "elromolhat", szögletessé válhat. Ezért időnként a már ismert táncfolyamatokat is célszerű 
újra tanulni. A lányok és a fiúk tevékenységköre a néptáncban viszonylag hamar elválik. Erre, mint 
tanulásszervezési problémára a tárgy programba vétele során számítani kell. 
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A Néptánc kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak struktúrájához 
– az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az 
adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes kerettantervi 
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – a néptánc-
foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
 
 

A Néptánc tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
A néptánc tanulásának az a célja, hogy az iskolából kikerülő fiatalok eligazodjanak a mozgás- és tánckultúra – 
kitüntetetten a magyar néptánc-kultúra – világában, ismerjék fel értékeit, értsék a Kárpát-medence táncainak 
formanyelvét, adottságaiknak megfelelően és szituatív módon tudják használni, illetve továbbfejleszteni táncos 
anyanyelvünket, ismerjék a népi műveltség és a néptánc egységét, illetve kölcsönös meghatározottságait, és 
tudják kihasználni a dallam, a ritmus és a mozgás harmóniájának-diszharmóniájának mentálhigiéniai hatásait. 
 
A néptánc tantárgy tanulása révén a tanulók megismerhetik annak a magyar néptánckultúrának az értékeit, amely 
a magyarok honfoglalása során hozott alapokon, a Kárpát-medencében együttélő népek sok évszázados 
egymásrahatása során alakult ki, és amely ismeret-tevékenység-attitűdrendszerével tájékozódási pontokat 
nyújthat a tanulók számára a múlt-jövő, az egyén-település-magyarság-európaiság-emberiség és az adottságok-
képességek-vállalható szerepek intervallumában. 
 
A néptánc képességfejlesztő és attitűdalakítási, -befolyásolási potenciálja – a dallam-ritmus-mozgás egységéből, 
a táncnak a személyiség "egészét" mozgósító /ének, mozgáskoordináció, kooperáció stb./  szerepéből adódóan – 
rendkívül nagy. Felkínálható tevékenységei, közvetített ismeretei, attitűdkialakítási-befolyásolási szándékai 
révén a néptánc: 
 

 segíti a magyarsághoz, az elődök által létrehozott értékekhez, a hazához és más népekhez való pozitív 
viszonyulás alakulását; 
 

 segíti az egyéni szükségletek kielégítését, például: 
 

önkifejezés: népdal, ballada, táncos improvizáció,  
önművelés: néptáncok, népszokások gyűjtése, táncleírások tanulmányozása, táncleírás jelírással, 
alkotás: improvizáció, koreográfia tervezése, leírása, betanítása stb.; 

 
 segíti a reális önismeret és énkép kialakulását, a sokféle szerepkörben való megméretődést; 

 
 segíti a képességek /ritmushallás, ritmustartás, ritmusemlékezet, tempótartás, tempóemlékezet, 

mozgáskoordináció, térérzékelés, mozgásemlékezet, kooperáció, improvizáció stb./ sokoldalú kibontakozását és 
fejlődését, és ezzel hozzájárul az esetleges hátrányok enyhítéséhez, illetve a tehetségek felismeréséhez; 
 

 segíti az alkotásra való beállítódást, illetve a felkészülést a rendszeresen visszatérő improvizációval, etűdök 
összeállításával, vagy koreográfia készítésével; 
 

 segíti a reális magyarságkép, a nemzeti identitás kialakulását, és ezzel segíti az Európa-kép és az emberkép 
kialakulását is. 
 
A néptánc tantárgy tananyagrendszere tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. 
Meghatározó beállítódása, hogy a helyi hagyományokra épít, és ezekre reflektálva mutatja be más tájegységek, 
vagy az "egész" néptánchagyomány válogatott értékeit. Ha helyi hagyományok nincsenek, vagy nem kellően 
feltártak, célszerű a kerettanterv ütemezéséhez igazodni. 
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A néptánc kerettanterv anyaga a magyar néptánckincs legfontosabb típusait és dialektusait építi programjába. 
Optimális tanulási folyamatot feltételezve a 6. osztály után a tanulók felkészültsége már magasan képzett 
szakembert kíván. Erre való tekintettel a néptánc tananyaga terén csupán ajánlásokat fogalmazunk meg. 
 
 
A néptánc kerettanterve összhangban van a népismeret-néprajz kerettantervével. A néptánc általában akkor 
foglalkozik egy-egy szokás énekes-táncos anyagával, amikor az adott szokás tartalmáról, formáiról a tanulók 
már viszonylag sokat tudnak. Az énekes-zenés-táncos átélés lehetősége viszont segíti a korábban tanultak 
elmélyülését.      
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

☺ 
2 (b) * 

☺ 
2 (b) 

☺ 
2 (b) 

☺ 
2 (b) 

b = Lehetőleg csoportbontással. 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 
b  = lehetőség szerint csoportbontással 

           

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
 

 
 
A néptánc tanítása viszonylag rugalmas, lehetőleg fa padlózatú, nem porolós helyiséget igényel, jó minőségű 
hangszóróval, erősítővel, audio- és videó eszközökkel felszerelve. 
 
A néptánc tanításához a közoktatási rendszerben is felhasználható taneszközök köre egyelőre szűk, 
azonban fokozatosan bővül. Az amatőr néptánc-művészeti mozgalom és a táncpedagógusok képzése már 
korábban "kikényszerítette" azokat a háttéranyagokat, amelyek ma az iskolában is használhatóak, ha nem 
magasan képzett néptánc-oktató vállalja a tárgy tanítását. Az alábbi kötetek beszerzése indokolt:  
 
1. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
2. Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
3. A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk.: Felföldi László – Pesovár Ernő. Planétás. 

Jelenlévő múlt sorozat. 
4. Pesovár Ernő: A magyar páros tánc. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
5. Néptánc kislexikon. Szerk.: Pálfy Gyula. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
6. TÁTRA Zsuzsanna–Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt 
sorozat. 
7. MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 
1975. + 3 melléklet. 
8. PESOVÁR Ernő–LÁNYI Ágoston: A magyar nép táncművészete /Néptánciskola/ I–II. Népművelési 

Propaganda Iroda. Budapest, 1975. 
 
A 7. és a 8. sorszámú mű a közelmúltban is megjelent, ma is megvásárolható. A magyar nép táncművészete 
című kötet táncanyagát a Néptáncosok Szakmai Háza videoszalagon is megjelentette /archív és mai felvételek 
párhuzamosan/, így a viszonylag nehézkes táncírás-olvasás is megkerülhető. Ugyancsak a Szakmai Ház 
jelentette meg azokat a jó minőségű hangfelvételeket is, amelyek a tanításban felhasználhatók. A néptánc 
kerettantervben szereplő táncok majdnem mindegyike megtalálható a fent említett kötetben, valamint a video- és 
hangszalagokon. 
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A fent megjelölt szakirodalom mellett nagy számban jelentek meg olyan kiadványok, amelyek segíthetik a 
néptánc tanítására vállalkozó pedagógusok munkáját. Ezek közül az illusztráció szándékával felsorolunk 
néhányat: 
 
ANTAL László: A néptánc tanítása. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Testnevelési és Sporttudományi 
Intézete. Szombathely, 1996. 
BARSI Ernő: Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Hazánk Kiadó. Győr, 1995. 
CSEHOVICSNÉ KÓRÓDI Judit: Élet-játékok. Magyar Médiapedagógiai Műhely. Budapest, 1995. 
FALVAY Károly: Ritmikus mozgás – énekes játék. (Óvodásoknak, kisiskolásoknak.) OPI. Budapest, 1980. 
GAZDA Klára: Gyermekvilág Esztelneken. (Néprajzi monográfia.) Kriterion Kiadó. Bukarest, 1980. 
GÁGYOR József: Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. Gondolat-Madách kiadó. Budapest-
Bratislava, 1982. 
Gyermekjátékok. Összeállította: Marian Judit. Népművelési Intézet. Budapest, 1983. 
Gyermekjátékok. A magyar népzene tára I. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 
1951. 
Gyermekjátékok. Hévízgyörk. (Gyűjtötte: Hintalan László.) Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre, 
1980. 
Gyermekjátékok.  Ritmikai gyakorlatok, etűdök, játékok, magyar néptáncok, szomszéd népek táncai. (Válogatta: 
Györgyfalvai Katalin és Simay Zsuzsa. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 1980. 
JÁNOSI Sándor: Játsszunk táncot! Népművelési Intézet. Budapest, 1981. 
Játék és tánc az iskolában. I-IV. osztály. (Szerk.: Neuwirth Annamária.) OKI-KMI-Néptáncosok Szakmai Háza. 
Budapest, 1990. 
Játék és tánc az iskolában. Játékok, játékfűzések. (Lejegyezte és rajzolta: Neuwirth Annamária.) OKI-KMI-
Néptáncosok Szakmai Háza. Budapest, 1991. 
Jeles napok.  A magyar népzene tára II. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 1953. 
KERÉNYI György: Magyar énekes népszokások. Gondolat Kiadó. Budapest, 1982. 
LÁNYI Ágoston: Néptánc-olvasókönyv. Zeneműkiadó. Budapest, 1980. 
LÁZÁR Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok. MTF – Planétás Kiadó. Budapest, 1996. 
MOLNÁR István: Tánctanulási rendszerem. 1. Táncesztétika. (Néptáncosok könyvtára.) Népművelési 
Propaganda Iroda. Budapest, 1982. 
MOLNÁR István: Tánctanulási rendszerem. 2. Tánctechnika. (Néptáncosok könyvtára.) Népművelési 
Propaganda Iroda. Budapest, 1984. 
Tánc – mozgás gyermekeknek. (Szerk.: Simay Zsuzsa.) Múzsák. Budapest, 1989. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

A Néptánc tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
A néptánc tanulásának az a célja, hogy a tanulók ismerjék meg táncos anyanyelvünket, más népek táncait, az 
alapvető tánctechnikákat, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való táncos 
kooperációhoz, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyomány megőrzésére. Tudják átélni az ének, a 
zene és a mozgás összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét. Tudják felismerni a 
tánchagyomány adekvát és inadekvát felhasználását, továbbélését. Ismerjék fel a tánctípusokat és a 
táncdialektusokat, tudjanak egyszerű motívumokat táncírással lejegyezni. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. RITMUSGYAKORLATOK  RITMUSGYAKORLATOK 

FOLYAMATOS ISMÉTLÉSE 
    

        
1. Ritmusvariánsok  Ritmusvariánsok visszatapsolása 

egyre növekvő terjedelemben 
 Vissza tud tapsolni négy 

ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

 Vissza tud tapsolni hat-
nyolc ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

        
2.  Mozgássorok ritmuskísérete  Mozgássorok ritmuskísérete 

tapssal, sarokkoppantással 
    

        
2.1. járás és futás kísérete  járások és futások tapsos és 

sarokkoppantásos kísérete 
ritmusvariánsokkal 

 A járást és futást 
egyszerű tapsos 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 A járást és futást tapsos 
ritmus-variánsokkal 
kísérni tudja. 

        
2.2. motívumok kísérete  motívumok tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 Az egyszerű 

motívumokat azonos és 
negyedes ritmusú tapssal 
kísérni tudja. 

 Az egyszerű 
motívumokat nyújtott, 
éles, fordított és kontra 
ritmusú tapssal kísérni 
tudja. 

        
2.3. futás kontra kísérete  a futás sarokkoppantásos kontra 

ritmuskísérete 
 A futást azonos lábbal, 

kontra koppantással 
kísérni tudja.  

 A futást váltott lábbal 
kontra koppantással 
kísérni tudja. 

        
3. Keringések és forgások  Keringések és forgások 

folyamatos gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Legalább öt, egyenes 

vonalon haladó forgást 
"fejkapással" el tud 
végezni. 

        
II. NÉPSZOKÁSOK  NÉPSZOKÁSOK TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Megismert népszokások  A megismert népszokások 

alkalomszerű gyakorlása és 
bemutatása 

 Ismeri a szokások idejét 
és funkcióját, részt vesz 
az előkészítésben és a 
bemutatásban. 

 A népszokások 
bemutatását szervezni, 
indítani és irányítani 
tudja. 

        
2. Más tájak szokásai  Más tájak hasonló, vagy eltérő 

népszokásainak megismerése, 
egy-két eltérő szokás 
megtanulása 

 Részt vesz a szokások 
megtanulásában. 

 A megismert szokásokat 
társaival énekelni, 
játszani és táncolni 
tudja. 
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III. NÉPTÁNCOK  NÉPTÁNCOK TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. A dunántúli dialektus táncai  A már ismert tánctípusok 

motívumkincsének bővítése, 
illetve kiegészítése 

 Részt vesz a táncok 
tanulásában. 

 Az új motívumokat, 
tánctípusokat önállóan is 
táncolni tudja. 

        
2. Dél-dunántúli táncrend  Egy dél-dunántúli táncrend 

összeállítása és megtanulása 
 Részt vesz a táncrend 

összeállításában. 
 A dél-dunántúli 

táncrendet stílusosan, 
társát irányítva /és 
erőnlétben is/ végig 
tudja táncolni. 

        
3.  Az alföldi dialektus táncai  A már ismert tánctípusok 

motívumkincsének bővítése, 
illetve kiegészítése 

 Részt vesz a táncok 
tanulásában. 

 Az új motívumokat, 
tánctípusokat önállóan is 
táncolni tudja. 

        
4. Szatmári táncrend  Egy szatmári táncrend 

összeállítása és megtanulása 
 Részt vesz a táncrend 

összeállításában. 
 A szatmári táncrendet 

stílusosan, társát 
irányítva /és erőnlétben 
is/ végig tudja táncolni. 

        
5. Táncrepertoár, 

mozgásemlékezet 
 A megismert néptáncok 

folyamatos gyakorlása 
    

        
5.1. székely verbunk  a székely verbunk gyakorlása  Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Székely verbunkot 

stílusosan tud táncolni. 
        
5.2. széki lassú  a széki lassú gyakorlása  Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Széki lassút társát is 

irányítva, stílusosan tud 
táncolni. 

        
5.3. nyárádmagyarósi forgatós  a nyárádmagyarósi forgatós 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Nyárádmagyarósi 

forgatóst társát is 
irányítva, stílusosan tud 
táncolni. 

        
5.4. györgyfalvai legényes  a györgyfalvai legényes 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Györgyfalvai legényest 

stílusosan tud táncolni. 
        
5.5. héjsza  a héjsza gyakorlása  Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Héjszát társaival 

stílusosan tud táncolni. 
        
5.6. mamacsko kóló  a mamacsko kóló gyakorlása  Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Mamacsko kólót 

társaival stílusosan tud 
táncolni. 

        
5.7. német táncok  a megismert német táncok  

gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 A tanult német táncokat 

társaival stílusosan tudja 
táncolni. 

        
4. A tanult néptáncok 

produkciói 
 A tanult néptáncok színpadi 

bemutatása 
 Legalább négy tánc 

színpadi bemutatását 
vállalja és teljesíti. 

 A bemutatást szervezni, 
indítani és a színpadon 
térlátásával irányítani 
tudja. 
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IV. NÉPTÁNC-ISMERET  ELEMI ISMERETEK 

TANULÁSA A NÉPTÁNCRÓL 
    

        
1. Tánctípusok  A tánctípusok megismerése a már 

tanult táncok csoportosításával 
 Röviden jellemezni tudja 

lakóhelye tánctípusait. 
 A megismert 

tánctípusokat és 
lakóhelye tánctípusait 
részletesen jellemezni 
tudja. 

        
2. Táncdialektusok  A táncdialektusok megismerése 

azonos típusú táncok 
összehasonlító elemzésével 

 Részt vesz a dialektusok 
elemzésével foglalkozó 
beszélgetésekben. 

 A megismert tánc-
dialektusokat részletesen 
jellemezni tudja. 

 
3. Koreográfiaelemzés  Néptáncműsorok megtekintése és 

elemzése a tánctípusok és 
táncdialektusok szerint. 

 Részt vesz a 
néptáncműsorok 
elemzésében. 

 A látott néptáncműsor 
táncainak dialektusba és 
típusba sorolását 
önállóan is el tudja 
végezni. 

        
4. Táncírás  A táncírás alapjeleinek 

megismerése 
    

        
4.1. vonalrendszer, irányok, 

időtartam, magassági fok 
 a vonalrendszer, az irányok, az 

időtartam és a magassági fokok 
jelzésének megismerése 

 Segítséggel eligazodik a 
vonalrendszerben és az 
irányokban. 

 Önállóan eligazodik az 
irányok, időtartam és 
magassági fokok 
jeleiben. 

        
4.2 táncírás-olvasás  egyszerű motívumok olvasásának 

gyakorlása 
 Segítséggel le tud 

olvasni egyszerű 
motívumokat. 

 Egyszerű motívumokat 
önállóan olvas és mutat 
be. 

        
4.3. táncírás  egyszerű motívumok 

lejegyzésének gyakorlása 
 Egyszerű motívumokat 

mintakövetéssel 
lejegyez. 

 Egyszerű motívumokat 
önállóan, hiba nélkül 
jegyez le. 

        
5. A társadalmi-földrajzi 

környezet, a viselet és a 
szokások táncra gyakorolt 
hatásai 

 A társadalmi-földrajzi környezet, 
a viselet és a szokások táncra 
gyakorolt hatásainak 
megismerése összefoglaló művek 
szemelvényei alapján 

 Röviden jellemezni tudja 
települése viselete és 
táncai közötti 
kapcsolatot. 

 Valamely összefoglaló 
mű alapján ismertetni 
tudja a társadalmi-
földrajzi környezet, a 
viselet és a szokások 
táncra gyakorolt hatását. 
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Tanév végi követelmények néptánc tantárgyból 

a 9. osztályok számára 
 

 
GYERMEKDALOK, 

NÉPDALOK, 
KISZÁMOLÓK, 
NÉPSZOKÁSOK 

DALAI, NÉPZENE 

 
RITMUS-

GYAKORLATOK 

 
TÁNCTECHNIKA 

 
ÉNEKES-

MOZGÁSOS 
GYERMEK-
JÁTÉKOK 

NÉPSZOKÁSOK 

 
NÉPTÁNCOK 

 
NÉPTÁNC-
ISMERET 

 a) A tanuló tudjon 
legalább hat-nyolc 
ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat 
biztonsággal 
visszatapsolni, ezek 
gyakorlásában társait 
is segíteni tudja. 
 
b) Tudjon egyszerű 
mozgássorokat és 
motívumokat 
azonos, nyújtott, éles 
és fordított, tapsos 
ritmussal kísérni. 
Tudja a futást 
egyenletes, kontra 
sarokkoppantással 
kísérni. 
 
c) Vegyen részt a 
keringések és 
forgások folyamatos 
gyakorlásában, 
tudjon legalább 
három fordulatot 
egyenes vonalon 
haladva befejezni. 

 a) Ismerje a jeles 
napokhoz fűződő 
népszokások 
anyagát, tudja 
tervezni és szervezni 
ezek bemutatását. A 
felkészülésben tudja 
társait inspirálni. A 
bemutatást indítani 
és irányítani is tudja. 
 
b) Ismerje meg más 
tájak hasonló, vagy 
eltérő népszokásait, 
tudjon közülük 
legalább kettőt 
társaival énekelni, 
játszani és táncolni. 

a) Ismerje a 
dunántúli dialektus 
táncait, tudja az 
abban tanult új 
motívumok 
folyamatos 
gyakorlását 
irányítani. 
 
b) Tudja a dél-
dunántúli táncrendet 
stílusosan, társát 
irányítva táncolni. 
Kezdeményezze a 
táncrend szituatív 
gyakorlását, táncos 
alkalmakon való 
felhasználását.   
 
c) Ismerje az alföldi 
dialektus táncait, 
tudja az abban tanult 
új motívumok 
folyamatos 
gyakorlását 
irányítani. 
 
d) Tudja a szatmári 
táncrendet 
stílusosan, társát 
irányítva táncolni. 
Kezdeményezze a 
táncrend szituatív 
gyakorlását, táncos 
alkalmakon való 
felhasználását.   
 
e) Tudja a korábban 
tanult táncokat 
változatos 
formákban és 
színtereken 
gyakorolni, erre 
tudja társait is 
mozgósítani. 
 
f) Tudjon a tanuló a 
tanult táncrepertoár 
alapján bemutatót 
tervezni, szervezni, 
és erre tudja társait is 
mozgósítani. Tudja a 
táncokat és énekeket 
indítani és irányítani. 

a) Tudja a megismert 
tánctípusokat és 
települése 
tánctípusait 
részletesen 
jellemezni. 
 
b) Tudja a 
megismert 
táncdialektusokat és 
települése 
táncdialektusait 
részletesen 
jellemezni. 
 
c) Tudja a 
megfigyelt néptánc-
műsorok táncait 
önállóan 
dialektusokba és 
típusokba sorolni., 
ebben tudja segíteni 
társait is.  
 
d) Tudjon önállóan 
eligazodni a táncírás 
vonalrendszerében, 
az irányok, az 
időtartam és a 
magassági fok 
jelölésében. Tudjon 
reprodukálni és 
lejegyezni egyszerű 
motívumokat. 
 
e) Szakszövegek 
alapján tudja 
jellemezni a 
társadalmi-földrajzi 
környezet, a viselet 
és a szokások táncra 
gyakorolt hatását, 
mondandóját 
illusztrálni is tudja. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

10. évfolyam 
 
 

A Néptánc tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
 
A néptánc tanulásának az a célja, hogy a tanulók ismerjék meg táncos anyanyelvünket, más népek táncait, az 
alapvető tánctechnikákat, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való táncos 
kooperációhoz, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyomány megőrzésére. Tudják átélni az ének, a 
zene és a mozgás összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét. Tudják megítélni a 
tánchagyomány adekvát és inadekvát felhasználását, a színpadra állítás érdemeit és problémáit. Ismerjék fel a 
tánctípusokat és a táncdialektusokat, tudjanak egyszerű motívumokat táncírással lejegyezni. 
 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. RITMUSGYAKORLATOK  RITMUSGYAKORLATOK 

FOLYAMATOS ISMÉTLÉSE 
    

        
1. Ritmusvariánsok  Ritmusvariánsok visszatapsolása 

egyre növekvő terjedelemben 
 Vissza tud tapsolni négy 

ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

 Vissza tud tapsolni hat-
nyolc ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

        
2.  Mozgássorok ritmuskísérete  Mozgássorok ritmuskísérete 

tapssal, sarokkoppantással 
    

        
2.1. járás és futás kísérete  járások és futások tapsos és 

sarokkoppantásos kísérete 
ritmusvariánsokkal 

 A járást és futást 
egyszerű tapsos 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 A járást és futást tapsos 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

        
2.2. motívumok kísérete  motívumok tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 Az egyszerű 

motívumokat azonos és 
negyedes ritmusú tapssal 
kísérni tudja. 

 Az egyszerű 
motívumokat nyújtott, 
éles, fordított és kontra 
ritmusú tapssal kísérni 
tudja. 

        
2.3. futás kontra ritmuskísérete  a futás sarokkoppantásos kontra 

ritmuskísérete 
 A futást azonos lábbal, 

kontra koppantással 
kísérni tudja.  

 A futást váltott lábbal 
kontra koppantással 
kísérni tudja. 

        
3. Keringések és forgások  Keringések és forgások 

folyamatos gyakorlása 
 Legalább három forgást 

"fejkapással" el tud 
végezni. 

 Legalább öt, egyenes 
vonalon haladó forgást 
"fejkapással" el tud 
végezni. 
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II. NÉPSZOKÁSOK  NÉPSZOKÁSOK TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Megismert népszokások  A megismert népszokások 

alkalomszerű gyakorlása és 
bemutatása 

 Részt vesz a szokások 
előkészítésében és 
bemutatásában. 

 A népszokások 
bemutatását szervezni, 
indítani és irányítani 
tudja. 

        
2. Más tájak szokásai  Más tájak hasonló, vagy eltérő 

népszokásainak megismerése, 
egy-két eltérő szokás 
megtanulása és alkalomszerű 
bemutatása 

 Részt vesz a szokások 
bemutatásában. 

 A megismert szokásokat 
társaival hitelesen be 
tudja mutatni. 

 
III. NÉPTÁNCOK  NÉPTÁNCOK TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Az erdélyi dialektus táncai  A már ismert tánctípusok 

motívumkincsének bővítése, 
illetve kiegészítése 

 Részt vesz a táncok 
tanulásában. 

 Az új motívumokat, 
tánctípusokat önállóan is 
táncolni tudja. 

        
2. Mezőségi vagy kalotaszegi 

táncrend 
 Egy mezőségi vagy kalotaszegi 

táncrend összeállítása és 
megtanulása 

 Részt vesz a táncrend 
összeállításában. 

 A mezőségi táncrendet 
stílusosan, társát 
irányítva /és erőnlétben 
is/ végig tudja táncolni. 

        
3. Táncrepertoár, 

mozgásemlékezet 
 A megismert táncok folyamatos 

gyakorlása 
    

        
3.1. táncrendek /dél-dunántúli, 

szatmári/ 
 a megismert táncrendek 

gyakorlása 
 Részt vesz a táncrendek 

gyakorlásában. 
 A megismert 

táncrendeket stílusosan 
tudja táncolni. 

        
3.2. táncok /mamacsko kóló, 

héjsza, német néptáncok/ 
 a megismert táncok gyakorlása  Részt vesz a táncok 

gyakorlásában. 
 A megismert táncokat 

stílusosan tudja táncolni. 
        
IV. NÉPTÁNC-ISMERET  ELEMI ISMERETEK 

TANULÁSA A NÉPTÁNCRÓL 
    

        
1. Tánctípusok  A tánctípusok megismerése a már 

tanult táncok csoportosításával 
 Meg tudja adni legalább 

három tánctípusokkal 
foglalkozó szakkönyv 
pontos címleírását. 

 A megismert 
tánctípusokat és 
lakóhelye tánctípusait 
részletesen jellemezni 
tudja. 

        
2. Táncdialektusok  A táncdialektusok megismerése 

azonos típusú táncok 
összehasonlító elemzésével 

 Részt vesz a dialektusok 
elemzésével foglalkozó 
beszélgetésekben. 

 A megismert 
táncdialektusokat 
részletesen jellemezni 
tudja, be tudja mutatni 
egy-egy tánctípus 
változatait a 
dialektusokban. 

        
3. Koreográfia  Néptánc-műsorok megtekintése és 

elemzése a tánctípusok, 
táncdialektusok, valamint a zene-, 
tánc-, viselet-, magatartás 
összefüggései alapján 

 Részt vesz a néptánc-
műsorok elemzésében. 

 A látott néptánc-műsor 
táncainak dialektusba és 
típusba sorolását 
önállóan is el tudja 
végezni, és röviden 
értékelni tudja a zene-, 
tánc-, viselet- és 
magatartás 
összefüggéseit. 
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4. Táncírás  A táncírás alapjeleinek 

megismerése 
    

        
4.1. táncírás-olvasás  egyszerű motívumok olvasásának 

gyakorlása 
 Segítséggel le tud 

olvasni egyszerű 
motívumokat. 

 Egyszerű motívumokat 
önállóan olvas és mutat 
be. 

        
4.2. táncírás  egyszerű motívumok 

lejegyzésének gyakorlása 
 Egyszerű motívumokat 

mintakövetéssel le tud 
jegyezni. 

 Egyszerű motívumokat 
önállóan jegyez le. 

        
5. A társadalmi-földrajzi 

környezet, a viselet és a 
szokások táncra gyakorolt 
hatásai 

 A társadalmi-földrajzi környezet, 
a viselet és a szokások táncra 
gyakorolt hatásainak 
megismerése összefoglaló művek 
alapján 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a társadalmi-
földrajzi környezet, a 
viselet és a szokások 
táncra gyakorolt 
hatásáról. 

 Valamely összefoglaló 
mű alapján ismertetni 
tudja a társadalmi-
földrajzi környezet, a 
viselet és a szokások 
táncra gyakorolt hatását. 

 
6. A tánchagyomány története  A magyar tánchagyomány  

történeti megismerése egy 
összefoglaló mű alapján 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a magyar 
tánchagyomány történeti 
fejlődéséről. 

 Valamely összefoglaló 
mű alapján vázlatosan 
ismertetni tudja a 
magyar tánchagyomány 
történeti fejlődését. 

        
7. A Kárpát-medence 

tánckultúrája 
 A Kárpát-medencében élő népek 

tánckultúrájának vázlatos 
megismerése egy összefoglaló mű 
szemelvényei alapján 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a Kárpát-
medencében élő népek 
táncairól. 

 Röviden ismertetni tudja 
a Kárpát-medencében 
élő népek táncainak 
hasonlóságait és 
különbségeit. 
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Tanév végi követelmények néptánc tantárgyból a 10. osztályok számára 

 
GYERMEKDALOK, 

NÉPDALOK, 
KISZÁMOLÓK, 
NÉPSZOKÁSOK 

DALAI, NÉPZENE 

 
RITMUS-

GYAKORLATOK 

 
TÁNCTECHNIKA 

 
ÉNEKES-

MOZGÁSOS 
GYERMEK-
JÁTÉKOK 

NÉPSZOKÁSOK 

 
NÉPTÁNCOK 

 
NÉPTÁNC-
ISMERET 

 a) A tanuló tudjon 
legalább hat-nyolc 
ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat 
biztonsággal 
visszatapsolni, ezek 
gyakorlásában társait 
is segíteni tudja. 
 
b) Tudjon egyszerű 
mozgássorokat és 
motívumokat 
azonos, nyújtott, éles 
és fordított, tapsos 
ritmussal kísérni. 
Tudja a futást 
egyenletes, kontra 
sarokkoppantással 
kísérni. 
 
c) Vegyen részt a 
keringések és 
forgások folyamatos 
gyakorlásában, 
tudjon legalább öt 
fordulatot egyenes 
vonalon haladva 
befejezni. 

 a) Ismerje a jeles 
napokhoz fűződő 
népszokások 
anyagát, 
Kezdeményezze az 
adekvát szokások 
bemutatását, 
emlékezetben 
tartását. Tudja 
tervezni és szervezni 
a bemutatókat. A 
felkészülésben tudja 
társait inspirálni. A 
bemutatást indítani 
és irányítani is tudja. 
 
b) Ismerje meg más 
tájak hasonló, vagy 
eltérő népszokásait, 
tudjon közülük 
legalább kettőt 
társaival énekelni, 
játszani és táncolni. 
Kezdeményezze 
ezek bemutatását is. 

a) Ismerje az erdélyi 
dialektus táncait, 
tudja az abban tanult 
új motívumok 
folyamatos 
gyakorlását 
irányítani. 
 
b) Tudja a mezőségi 
táncrendet 
stílusosan, társát 
irányítva táncolni. 
Kezdeményezze a 
táncrend szituatív 
gyakorlását, táncos 
alkalmakon való 
felhasználását.   
 
c) Tudja a megismert 
táncrendeket és 
táncokat stílusosan 
táncolni. Tudja 
mindezek szituatív 
gyakorlását, és 
táncos alkalmakon 
való felhasználását 
kezdeményezni, 
környezetét a 
bekapcsolódásra 
inspirálni. 

a) Tudja a megismert 
tánctípusokat és 
települése 
tánctípusait 
részletesen 
jellemezni. 
b) Tudja a 
megismert 
táncdialektusokat és 
települése 
táncdialektusait 
részletesen 
jellemezni. Tudja 
bemutatni legalább 
egy tánctípus 
dialektusokon belüli 
változatait. 
Mondandóját tánccal 
illusztrálni is tudja. 
c) Tudja a 
megfigyelt néptánc-
műsorok táncait 
önállóan 
dialektusokba és 
típusokba sorolni., 
ebben tudja segíteni 
társait is. Tudja 
röviden értékelni a 
zene-tánc-viselet-
magatartás 
összefüggéseit. 
d) Tudjon önállóan 
reprodukálni és 
lejegyezni egyszerű 
motívumokat, ebben 
tudja társait is 
segíteni. 
e) Szakszövegek 
alapján tudja 
jellemezni a 
társadalmi-földrajzi 
környezet, a viselet 
és a szokások táncra 
gyakorolt hatását, 
mondandóját 
illusztrálni is tudja. 
f) Szakszövegek 
alapján vázlatosan 
tudja jellemezni a 
magyar 
tánchagyomány 
történeti fejlődését.  
g) Szakszövegek 
alapján tudja röviden 
jellemezni a Kárpát-
medencében élő 
népek táncainak 
hasonlóságait és 
különbségeit. 
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A Néptánc tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
A néptánc tanulásának az a célja, hogy az iskolából kikerülő fiatalok eligazodjanak a mozgás- és tánckultúra – 
kitüntetetten a magyar néptánc-kultúra – világában, ismerjék fel értékeit, értsék a Kárpát-medence táncainak 
formanyelvét, adottságaiknak megfelelően és szituatív módon tudják használni, illetve továbbfejleszteni táncos 
anyanyelvünket, ismerjék a népi műveltség és a néptánc egységét, illetve kölcsönös meghatározottságait, és 
tudják kihasználni a dallam, a ritmus és a mozgás harmóniájának-diszharmóniájának mentálhigiéniai hatásait. 
 
A néptánc tantárgy tanulása révén a tanulók megismerhetik annak a magyar néptánckultúrának az értékeit, amely 
a magyarok honfoglalása során magunkkal hozott alapokon, a Kárpát-medencében együttélő népek sok 
évszázados egymásrahatása során alakult ki, és amely ismeret-tevékenység-attitűdrendszerével tájékozódási 
pontokat nyújthat a tanulók számára a múlt-jövő, az egyén-település-magyarság-európaiság-emberiség és az 
adottságok-képességek-vállalható szerepek intervallumában. 
 
A néptánc képességfejlesztő és attitűdalakítási, -befolyásolási potenciálja – a dallam-ritmus-mozgás egységéből, 
a táncnak a személyiség "egészét" mozgósító /ének, mozgáskoordináció, kooperáció stb./ szerepéből adódóan – 
rendkívül nagy. Felkínálható tevékenységei, közvetített ismeretei, attitűdkialakítási-befolyásolási szándékai 
révén a néptánc: 
 

 segíti a magyarsághoz, az elődök által létrehozott értékekhez, a hazához és más népekhez való pozitív 
viszonyulás alakulását; 
 

 segíti az egyéni szükségletek kielégítését, például: 
 
          önkifejezés: népdal, ballada,  táncos improvizáció,  
          önművelés: néptáncok, népszokások gyűjtése, táncleírások tanulmányozása, táncleírás jelírással, 
          alkotás: improvizáció, koreográfia tervezése, leírása, betanítása stb.; 
 

 segíti a reális önismeret és énkép kialakulását, a sokféle szerepkörben való megméretődést; 
 

 segíti a képességek /ritmushallás, ritmustartás, ritmusemlékezet, tempótartás, tempóemlékezet, 
mozgáskoordináció, térérzékelés, mozgásemlékezet, kooperáció, improvizáció stb./ sokoldalú kibontakozását és 
fejlődését, és ezzel hozzájárul az esetleges hátrányok enyhítéséhez, illetve a tehetségek felismeréséhez; 

 segíti az alkotásra való beállítódást, illetve a felkészülést a rendszeresen visszatérő improvizációval, etűdök 
összeállításával, vagy koreográfia készítésével; 
 

 segíti a reális magyarságkép, a nemzeti identitás kialakulását, és ezzel segíti az Európakép és az emberkép 
kialakulását is. 
 
A néptánc tantárgy tananyagrendszere tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. 
Meghatározó beállítódása, hogy a helyi hagyományokra épít, és ezekre reflektálva mutatja be más tájegységek, 
vagy az "egész" néptánchagyomány válogatott értékeit. Ha helyi hagyományok nincsenek, vagy nem kellően 
feltártak, csak akkor célszerű a kerettanterv ütemezéséhez igazodni. 
 
A 11–12. osztályban a néptánc tanulásának az a célja, hogy a fakultációt vállaló tanulók mélyebben ismerjék 
meg táncos anyanyelvünket, az alapvető tánctechnikákat, váljon természetessé számukra a másik nemmel való 
táncos kooperáció, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyomány megőrzésére. Tudják átélni az ének, a 
zene és a mozgás összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét, legyenek képesek a megtanult 
táncokat adekvát módon bemutatni. Tudják megítélni a tánchagyomány adekvát és inadekvát felhasználását, a 
színpadra állítás érdemeit és problémáit. Biztonsággal ismerjék fel a tánctípusokat és a táncdialektusokat, 
ismerjék fel a táj, a viselet, a népszokások és táncok egymásra hatásait, készüljenek fel az elsajátított 
mozgáskultúra továbbadására. 
 
 
A néptánc tanítása viszonylag rugalmas, lehetőleg fa padlózatú, nem porolós helyiséget igényel, jó minőségű 
hangszóróval, erősítővel, audio- és videó eszközökkel felszerelve. 
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A néptánc tanításához a közoktatási rendszerben is felhasználható taneszközök köre egyelőre szűk, 
azonban fokozatosan bővül. Az amatőr néptánc-művészeti mozgalom és a táncpedagógusok képzése már 
korábban "kikényszerítette" azokat a háttéranyagokat, amelyek ma az iskolában is használhatóak, ha nem 
magasan képzett néptánc-oktató vállalja a tárgy tanítását. Az alábbi kötetek beszerzése indokolt:  
 
1. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
2. Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
3. A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk.: Felföldi László – Pesovár Ernő. Planétás. 

Jelenlévő múlt sorozat. 
4. Pesovár Ernő: A magyar páros tánc. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
5. Néptánc kislexikon. Szerk.: Pálfy Gyula. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
6. TÁTRA Zsuzsanna–Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt 
sorozat. 
7. MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 
1975. + 3 melléklet. 
8. PESOVÁR Ernő–LÁNYI Ágoston: A magyar nép táncművészete /Néptánciskola/ I–II. Népművelési 

Propaganda Iroda. Budapest, 1975. 
 
A 7. és a 8. sorszámú mű a közelmúltban is megjelent, ma is megvásárolható. A magyar nép táncművészete című 
kötet táncanyagát a Néptáncosok Szakmai Háza videoszalagon is megjelentette /archív és mai felvételek 
párhuzamosan/, így a viszonylag nehézkes táncírás-olvasás is megkerülhető. Ugyancsak a Szakmai Ház 
jelentette meg azokat a jó minőségű hangfelvételeket is, amelyek a tanításban felhasználhatók. A néptánc 
kerettantervben szereplő táncok majdnem mindegyike megtalálható a fent említett kötetben, valamint a video- és 
hangszalagokon. 
 
A fent megjelölt szakirodalom mellett nagy számban jelentek meg olyan kiadványok, amelyek segíthetik a 
néptánc tanítására vállalkozó pedagógusok munkáját. Ezek közül az illusztráció szándékával felsorolunk 
néhányat: 
 
ANTAL László: A néptánc tanítása. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Testnevelési és Sporttudományi 
Intézete. Szombathely, 1996. 
BARSI Ernő: Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Hazánk Kiadó. Győr, 1995. 
CSEHOVICSNÉ KÓRÓDI Judit: Élet-játékok. Magyar Médiapedagógiai Műhely. Budapest, 1995. 
FALVAY Károly: Ritmikus mozgás – énekes játék. (Óvodásoknak, kisiskolásoknak.) OPI. Budapest, 1980. 
GAZDA Klára: Gyermekvilág Esztelneken. (Néprajzi monográfia.) Kriterion Kiadó. Bukarest, 1980. 
GÁGYOR József: Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. Gondolat-Madách kiadó. Budapest-
Bratislava, 1982. 
Gyermekjátékok. Összeállította: Marian Judit. Népművelési Intézet. Budapest, 1983. 
Gyermekjátékok. A magyar népzene tára I. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 
1951. 
Gyermekjátékok. Hévízgyörk. (Gyűjtötte: Hintalan László.) Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre, 
1980. 
Gyermekjátékok.  Ritmikai gyakorlatok, etűdök, játékok, magyar néptáncok, szomszéd népek táncai. (Válogatta: 
Györgyfalvai Katalin és Simay Zsuzsa. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 1980. 
JÁNOSI Sándor: Játsszunk táncot! Népművelési Intézet. Budapest, 1981. 
Játék és tánc az iskolában. I-IV. osztály. (Szerk.: Neuwirth Annamária.) OKI-KMI-Néptáncosok Szakmai Háza. 
Budapest, 1990. 
Játék és tánc az iskolában. Játékok, játékfűzések. (Lejegyezte és rajzolta: Neuwirth Annamária.) OKI-KMI-
Néptáncosok Szakmai Háza. Budapest, 1991. 
Jeles napok.  A magyar népzene tára II. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 1953. 
KERÉNYI György: Magyar énekes népszokások. Gondolat Kiadó. Budapest, 1982. 
LÁNYI Ágoston: Néptánc-olvasókönyv. Zeneműkiadó. Budapest, 1980. 
LÁZÁR Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok. MTF – Planétás Kiadó. Budapest, 1996. 
MOLNÁR István: Tánctanulási rendszerem. 1. Táncesztétika. (Néptáncosok könyvtára.) Népművelési 
Propaganda Iroda. Budapest, 1982. 
MOLNÁR István: Tánctanulási rendszerem. 2. Tánctechnika. (Néptáncosok könyvtára.) Népművelési 
Propaganda Iroda. Budapest, 1984. 
Tánc – mozgás gyermekeknek. (Szerk.: Simay Zsuzsa.) Múzsák. Budapest, 1989. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

A Néptánc tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
A néptánc tanulásának az a célja, hogy a tanulók megismerjék táncos anyanyelvünket, az alapvető 
tánctechnikákat, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való táncos kooperációhoz, 
készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyományok megőrzésére. Tudják átélni az ének, a zene és a mozgás 
összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét. Tudják megítélni a tánchagyomány adekvát és 
inadekvát felhasználását, a színpadra állítás érdemeit és problémáit. Ismerjék fel a tanult tánctípusokat és a 
táncdialektusokat, tudjanak legalább egy táncdialektusban táncházat vezetni. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

       
    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
    

I. RITMUSGYAKORLATOK  RITMUSGYAKORLATOK 
TANULÁSA, ISMÉTLÉSE 

    

        
1. Ritmusvariánsok  Ritmusvariánsok visszatapsolása 

egyre növekvő terjedelemben 
 Vissza tud tapsolni 4 

ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 
(2/4-es ütem!) 

 Vissza tud tapsolni 
legalább 6 ütem 
terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

        
2. Mozgássorok ritmuskísérete  Mozgássorok ritmuskísérete 

tapssal, sarokkoppantással 
    

        
2.1. járás és futás kísérete  járások és futások tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 A járást és futást 

ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 A járást és futást 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

        
2.2. motívumok kísérete  motívumok tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 Az egyszerű 

motívumokat azonos és 
negyedes ritmusú tapssal 
kísérni tudja. 

 Az egyszerű 
motívumokat nyújtott, 
éles, fordított és kontra 
ritmusú tapssal kísérni 
tudja. 

        
2.3. futás kontra ritmuskísérete  futás sarokkoppantásos kontra 

ritmuskísérete 
 A futást azonos lábbal 

kontra koppantással 
kísérni tudja. 

 A futást váltott lábbal 
kontra koppantással 
kísérni tudja. 

        
II. TÁNCTECHNIKA  TÁNCTECHNIKÁK 

TANULÁSA, FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Tánctechnikák  Valamelyik tánctechnika (balett-, 

Molnár- stb.) tanulása és 
folyamatos gyakorlása 

 A választott technikát 
minta alapján gyakorolni 
tudja. 

 A választott technikát be 
tudja mutatni, a 
gyakorlást irányítani 
tudja. 

        
2. Keringések és forgások  Keringések és forgások 

folyamatos gyakorlása 
 Legalább 3 forgást 

"fejkapással" el tud 
végezni. 

 Legalább 5 forgást 
"fejkapással" el tud 
végezni. 

        
III. NÉPTÁNCOK  NÉPTÁNCOK TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 
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1.    
 

A dunántúli dialektus táncai 
 

A megismert tánctípusok 
motívumkincsének bővítése, 
kiegészítése, a stílusjegyek 
elemzése és szituatív gyakorlása 

 
A tanult motívumokat és 
táncokat társaival 
gyakorolni és táncolni 
tudja. 

 
A tanult táncokat 
önállóan, mintaszerűen 
táncolni tudja. 

        
2. Az alföldi dialektus táncai  A megismert tánctípusok 

motívumkincsének bővítése, 
kiegészítése, a stílusjegyek 
elemzése és szituatív gyakorlása 

 A tanult motívumokat és 
táncokat társaival 
gyakorolni és táncolni 
tudja.     

 A tanult táncokat 
önállóan, mintaszerűen 
táncolni tudja. 

        
3. Táncrendek  Táncrendek összeállítása és 

megtanulása a 11. évfolyamon 
elemzett táncdialektusokban 

    

        
3.1. dél-dunántúli táncrend  egy dél-dunántúli táncrend 

összeállítása és megtanulása 
 A táncrend 

összeállításában és 
táncolásában társaival 
együtt részt vesz. 

 A táncrendet stílusosan 
be tudja mutatni, 
ugyanakkor a minta-
követéses tanulás 
folyamatában társait 
irányítani tudja. 

        
3.2. szatmári táncrend  egy szatmári táncrend 

összeállítása és megtanulása 
 A táncrend 

összeállításában és 
táncolásában társaival 
együtt részt vesz. 

 A táncrendet stílusosan 
be tudja mutatni, 
ugyanakkor a minta-
követéses tanulás 
folyamatában társait 
irányítani tudja. 

        
4. Táncrepertoár  A megismert néptáncok 

folyamatos gyakorlása 
 A megismert táncokat 

társaival együtt 
folyamatosan gyakorolni 
tudja. 

 A megismert táncokat 
egyedül  gyakorolni 
tudja, hibái javítására 
önállóan is képes, ebben 
társait is segíti. 

        
5. Néptánc-produkciók  A tanult néptáncok színpadi 

bemutatása 
 A tanult néptáncok 

színpadi bemutatását 
társaival együtt vállalja. 

 A tanult táncok színpadi 
bemutatását szervezni, a 
produkciót indítani és a 
színpadon térlátásával 
irányítani tudja. 

        
IV. NÉPTÁNCISMERET  ALAPISMERETEK 

TANULÁSA A NÉPTÁNCRÓL 
    

        
1. Tánctípusok  A tánctípusok megismerése a már 

tanult táncok csoportosításával, 
jól strukturált szakirodalom 
olvasásával 

 A tanult táncokat 
biztonsággal típusokba 
tudja sorolni. 

 A tanult táncokat bizton-
sággal típusokba tudja 
sorolni, a típusokat a 
szakirodalom alapján 
jellemezni tudja. 

        
2.  Táncdialektusok  A táncdialektusok megismerése 

azonos típusú táncok 
összehasonlító elemzésével, jól 
strukturált szakirodalom 
olvasásával 

 A tanult 
táncdialektusokat a 
szakirodalom alapján 
röviden jellemezni tudja. 

 A tanult táncdialektuso-
kat a szakirodalom 
alapján jellemezni tudja, 
egy-egy tánctípus jelleg-
zetes változatait eltérő 
dialektusokban be is 
tudja mutatni. 

        
3. A tánctípusok és 

táncdialektusok 
társadalomföldrajzi 
környezete 

 A társadalomföldrajzi környezet, 
a szokások és a viselet táncra 
gyakorolt hatásainak 
megismerése összefoglaló művek 
szemelvényei alapján  

 Egy választott táncrend 
társadalomföldrajzi 
"háttérismereteit" 
jellemezni tudja. 

 A tanult táncrendek 
társadalomföldrajzi 
"háttérismereteit" az 
olvasott szakirodalom 
alapján be tudja mutatni. 

        
4. Koreográfiaelemzés  Néptánc-műsorok megtekintése és 

irányított elemzése a tánctípusok, 
a táncdialektusok és a színpadi 
megoldások szempontjából 

 A látott néptánc-
műsorban biztonsággal 
felismeri a tanult 
táncokat.  

 A látott néptánc-műsor 
táncainak dialektusba és 
típusba sorolását önálló-
an is el tudja végezni, 
röviden értékelni tudja a 
zene-, tánc-, viselet-, 
magatartás 
összefüggéseit. 
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Tanév végi követelmények néptánc tantárgyból a 11. osztályok számára 

 
GYERMEKDALOK, 

NÉPDALOK, 
KISZÁMOLÓK, 
NÉPSZOKÁSOK 

DALAI, NÉPZENE 

 
RITMUS-

GYAKORLATOK 

 
TÁNCTECHNIKA 

ÉNEKES-
MOZGÁSOS 
GYERMEK-
JÁTÉKOK 

NÉPSZOKÁSOK 

 
NÉPTÁNCOK 

 
NÉPTÁNC-
ISMERET 

 a) A tanuló tudjon 
legalább hat-nyolc 
ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat 
biztonsággal 
visszatapsolni, ezek 
gyakorlásában társait 
is segíteni tudja. 
 
b) Tudjon egyszerű 
mozgássorokat és 
motívumokat 
azonos, nyújtott, éles 
és fordított, tapsos 
ritmussal kísérni. 
Tudja a futást 
egyenletes, kontra 
sarokkoppantással 
kísérni. 

a) Tudja bemutatni 
és gyakorlások során 
irányítani a 
választott 
tánctechnikát 
 
b) Tudja irányítani a 
keringések és 
forgások folyamatos 
gyakorlását, tudjon 
legalább öt 
fordulatot egyenes 
vonalon haladva 
befejezni. 

 a) Tudja a dunántúli 
dialektus táncait új 
motívumok 
tanulásával bővíteni, 
az új motívumok 
folyamatos 
gyakorlását tudja 
irányítani. 
 
b) Tudja az alföldi 
dialektus táncait új 
motívumok 
tanulásával bővíteni, 
tudja az új 
motívumok 
folyamatos 
gyakorlását 
irányítani 
 
c) Tudja a dél-
dunántúli és a 
szatmári táncrendet 
stílusosan, 
mintaszerűen, társát 
irányítva táncolni. 
Kezdeményezze a 
táncrend szituatív 
gyakorlását, táncos 
alkalmakon való 
felhasználását. Tudja 
a két táncrendet 
társainak tanítani.  
 
 
d) Tudja a korábban 
tanult táncokat 
változatos 
formákban és 
színtereken 
gyakorolni, saját 
hibáit javítani és erre 
tudja társait is 
inspirálni. 
 
e) Tudjon a tanuló a 
tanult táncrepertoár 
alapján bemutatót 
tervezni, szervezni, 
és erre tudja társait is 
mozgósítani. Tudja a 
táncokat és énekeket 
indítani és színpadi 
térlátásával 
irányítani. 

a) Tudja a tanult 
táncokat 
biztonsággal 
típusokba sorolni, a 
típusokat 
szakirodalom alapján 
tudja jellemezni. 
 
b) Tudja a 
táncdialektusokat 
szakirodalom alapján 
jellemezni, tudja 
egy-egy tánctípus 
dialektusokon belüli 
változatait 
bemutatni.  
 
c) Tudja a tanult 
táncrendek 
társadalomföldrajzi 
„háttérismereteit” 
olvasott 
szakirodalom alapján 
bemutatni.  
 
d) Tudja a 
megfigyelt néptánc-
műsorok táncait 
önállóan 
dialektusokba és 
típusokba sorolni., 
ebben tudja segíteni 
társait is. Tudja 
röviden értékelni a 
zene-tánc-viselet-
magatartás 
összefüggéseit. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 

A Néptánc tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A néptánc tanulásának az a célja, hogy a tanulók megismerjék táncos anyanyelvünket, az alapvető 
tánctechnikákat, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való táncos 
kooperációhoz, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyományok megőrzésére. Tudják átélni 
az ének, a zene és a mozgás összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét. Tudják 
megítélni a tánchagyomány adekvát és inadekvát felhasználását, a színpadra állítás érdemeit és 
problémáit. Ismerjék fel a tánctípusokat és a táncdialektusokat, tudjanak legalább egy táncdialektusban 
táncházat vezetni. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

       
    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
    

I. RITMUSGYAKORLATOK  RITMUSGYAKORLATOK 
TANULÁSA, ISMÉTLÉSE 

    

        
1. Ritmusvariánsok  Ritmusvariánsok visszatapsolása 

egyre növekvő terjedelemben 
 Vissza tud tapsolni 4 

ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 
(2/4-es ütem!) 

 Vissza tud tapsolni 
legalább 6 ütem 
terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

        
2. Mozgássorok ritmuskísérete  Mozgássorok ritmuskísérete 

tapssal, sarokkoppantással 
    

        
2.1. járás és futás kísérete  járások és futások tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 A járást és futást 

ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 A járást és futást 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

        
2.2. motívumok kísérete  motívumok tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 Az egyszerű 

motívumokat azonos és 
negyedes ritmusú tapssal 
kísérni tudja. 

 Az egyszerű 
motívumokat nyújtott, 
éles, fordított és kontra 
ritmusú tapssal kísérni 
tudja. 

        
2.3. futás kontra ritmuskísérete  futás sarokkoppantásos kontra 

ritmuskísérete 
 A futást váltott lábbal 

kontra koppantással 
legalább 4 ütemen át 
kísérni tudja. 

 A futást váltott lábbal 
kontra koppantással 
folyamatosan kísérni 
tudja. 

        
II. TÁNCTECNIKA  TÁNCTECHNIKÁK 

TANULÁSA, FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Tánctechnikák  Valamelyik tánctechnika (balett-, 

Molnár- stb.) tanulása és 
folyamatos gyakorlása 

 A választott technikát 
önállóan gyakorolni 
tudja. 

 A választott technikát 
mintaszerűen be tudja 
mutatni, a gyakorlást 
irányítani tudja. 

        
2. Keringések és forgások  Keringések és forgások 

folyamatos gyakorlása 
 Legalább 5 forgást 

"fejkapással" el tud 
végezni. 

 A forgást  "fejkapással"  
folyamatosan  végezni 
tudja. 
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III. NÉPTÁNCOK  NÉPTÁNCOK TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Az erdélyi dialektus táncai  A megismert tánctípusok  A tanult motívumokat és  A tanult táncokat 
        
   motívumkincsének bővítése, 

kiegészítése, a stílusjegyek 
elemzése és szituatív gyakorlása 

 táncokat társaival 
gyakorolni és táncolni 
tudja. 

 önállóan, mintaszerűen 
táncolni tudja. 

        
2. Táncrendek  Egy táncrend összeállítása és 

megtanulása az erdélyi 
dialektusban 

 A táncrend 
összeállításában és 
táncolásában társaival 
együtt részt vesz. 

 A táncrendet stílusosan 
be tudja mutatni, 
ugyanakkor a 
mintakövetéses tanulás 
folyamatában társait 
irányítani tudja. 

        
3. Táncrepertoár  A megismert néptáncok 

folyamatos gyakorlása 
 A megismert táncokat 

társaival együtt 
folyamatosan gyakorolni 
tudja. 

 A megismert táncokat 
egyedül  gyakorolni 
tudja, hibái javítására 
önállóan is képes, ebben 
társait is segíti. 

        
4. Néptánc-produkciók  A tanult néptáncok színpadi 

bemutatása 
 A tanult néptáncok 

színpadi bemutatását 
társaival együtt vállalja. 

 A tanult táncok színpadi 
bemutatását szervezni, a 
produkciót indítani és a 
színpadon térlátásával 
irányítani tudja. 

        
IV. NÉPTÁNCISMERET  ALAPISMERETEK 

TANULÁSA A NÉPTÁNCRÓL 
    

        
1. Tánctípusok  A tánctípusok megismerése a már 

tanult táncok csoportosításával, 
jól strukturált szakirodalom 
olvasásával 

 A tanult táncokat 
biztonsággal típusokba 
tudja sorolni. 

 A tanult táncokat 
biztonsággal típusokba 
tudja sorolni, a típusokat 
a szakirodalom alapján 
jellemezni tudja. 

        
2.  Táncdialektusok  A táncdialektusok megismerése 

azonos típusú táncok 
összehasonlító elemzésével, jól 
strukturált szakirodalom 
olvasásával 

 A tanult 
táncdialektusokat a 
szakirodalom alapján 
röviden jellemezni tudja. 

 A tanult 
táncdialektusokat a 
szakirodalom alapján 
jellemezni tudja, egy-
egy tánctípus jellegzetes 
változatait eltérő 
dialektusokban be is 
tudja mutatni. 

        
3. A tánctípusok és 

táncdialektusok 
társadalomföldrajzi 
környezete 

 A társadalomföldrajzi környezet, 
a szokások és a viselet táncra 
gyakorolt hatásainak 
megismerése összefoglaló művek 
szemelvényei alapján  

 Egy választott táncrend 
társadalomföldrajzi 
"háttérismereteit" 
jellemezni tudja. 

 A tanult táncrendek 
társadalomföldrajzi 
"háttérismereteit" az 
olvasott szakirodalom 
alapján be tudja mutatni, 
jellemezni tudja a viselet 
és a tánc összefüggéseit. 

        
4. Koreográfiaelemzés  Néptánc-műsorok megtekintése és 

irányított elemzése a tánctípusok, 
a táncdialektusok és a színpadi 
megoldások szempontjából 

 A látott néptánc-
műsorban biztonsággal 
felismeri a tanult 
táncokat, röviden 
értékelni tudja a zene-
tánc-viselet-magatartás 
összefüggéseit.  

 A látott néptánc-műsor 
táncainak dialektusba és 
típusba sorolását 
önállóan is el tudja 
végezni, röviden 
értékelni tudja a zene-
tánc-viselet-magatartás 
összefüggéseit, elemezni 
tudja a színpadra állítás 
megoldásait.   
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Tanév végi követelmények néptánc tantárgyból a 12. osztályok számára 

 
GYERMEK-

DALOK, 
NÉPDALOK, 

KISZÁMOLÓK, 
NÉPSZOKÁSOK 

DALAI, 
NÉPZENE 

 
RITMUS-

GYAKORLATOK 

 
 

TÁNCTECHNIKA

ÉNEKES-
MOZGÁSOS 
GYERMEK-
JÁTÉKOK 

NÉPSZOKÁ-
SOK 

 
 

NÉPTÁNCOK 

 
 

NÉPTÁNC-ISMERET 

 a) A tanuló tudjon 
legalább hat-nyolc 
ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat 
biztonsággal 
visszatapsolni, ezek 
gyakorlásában 
társait is segíteni 
tudja. 
 
b) Tudjon egyszerű 
mozgássorokat és 
motívumokat 
azonos, nyújtott, 
éles és fordított, 
tapsos ritmussal 
kísérni. Tudja a 
futást egyenletes, 
kontra 
sarokkoppantással 
kísérni. 

a) Tudja bemutatni 
és gyakorlások 
során irányítani a 
választott 
tánctechnikát. 
 
b) Tudja irányítani 
a keringések és 
forgások 
folyamatos 
gyakorlását, tudjon 
legalább öt 
fordulatot egyenes 
vonalon haladva 
befejezni. 

 a) Tudja az erdélyi 
dialektus táncait új 
motívumok 
tanulásával bővíteni, 
tudja az új 
motívumok 
folyamatos 
gyakorlását 
irányítani. 
 
b) Tudjon egy erdélyi 
táncrendet stílusosan, 
mintaszerűen, társát 
irányítva táncolni. 
Kezdeményezze a 
táncrend szituatív 
gyakorlását, táncos 
alkalmakon való 
felhasználását. Tudja 
a táncrendet társainak 
tanítani.  
 
c) Tudja a korábban 
tanult táncokat 
változatos formákban 
és színtereken 
gyakorolni, saját 
hibáit javítani és erre 
tudja társait is 
inspirálni. 
 
 
 
 
d) Tudjon a tanuló a 
tanult táncrepertoár 
alapján bemutatót 
tervezni, szervezni, és 
erre tudja társait is 
mozgósítani. Tudja a 
táncokat és énekeket 
indítani és színpadi 
térlátásával irányítani. 
 

a) Tudja a tanult táncokat 
biztonsággal típusokba 
sorolni, a típusokat 
szakirodalom alapján tudja 
jellemezni. 
 
b) Tudja a táncdialektusokat 
szakirodalom alapján 
jellemezni, tudja egy-egy 
tánctípus dialektusokon 
belüli, jellegzetes 
változatait bemutatni.  
 
c) Tudja a tanult táncrendek 
társadalomföldrajzi 
„háttérismereteit” olvasott 
szakirodalom alapján 
bemutatni, és jellemezni 
tudja a viselet és a tánc 
összefüggéseit.  
 
d) Tudja a megfigyelt 
néptánc-műsorok táncait 
önállóan dialektusokba és 
típusokba sorolni., ebben 
tudja segíteni társait is. 
Tudja röviden értékelni a 
zene-tánc-viselet-
magatartás összefüggéseit, a 
színpadra állítás 
megoldásait. 
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Tárgyi feltételek 

 Elkülönített, rugalmas padozatú tér vagy tornaterem 
 Kazettás magnetofon 
 Hangkazetták 
 Kellékek: botok, kendők, palackok stb. 
 Fellépőruha 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Különféle néptánc olvasókönyvek 
 Autentikus népzenét tartalmazó hangkazetták 
 Elemezhető, néptánc-produkciókról készült videokazetták (gyűjtések, színházi vagy táncházi felvételek) 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Népdalok, népszokások dalainak 
éneklése egyedül és csoportosan; 

 Népdalok, népszokások dalainak 
éneklése ritmuskísérettel; 

 Népdalok, népszokások dalainak 
éneklése mozgással, játékkal 
összekapcsolva; 

 Népdalok, népszokások dalainak 
éneklése ritmuskísérettel és 
eszközhasználattal (bot, sapka, 
fonott korbács, kendő stb.); 

 Ritmusgyakorlatok; 
 Motívumok, motívumfűzések, 

koreográfiák gyakoroltatása 
kötött sorrendben; 

 Motívumok, motívumfűzések 
gyakoroltatása szabadon 
(improvizálás); 

 A párostánc gyakorlása; 
 Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, koreográfiák 
színpadi előadása közönségnek; 

 Részvétel táncházban, vegyes 
korosztályú vendégek között; 

 Filmek megtekintése 
népszokásokról, 
tánchagyományokról, a 
Kárpátmedence tánckultúrájáról; 

 Népszokásokról, néptánc-
típusokról, táncdialektusokról, 
tánchagyomány-történetről szóló 
szövegek feldolgozása; 

 Koreográfiák elemzése; 
 Táncdialektusok elemzése; 
 A táncírás-olvasás alapelemeinek 

tanulása és gyakorlása 
 Párválasztó-párcserélő játékok 

 Egyéni produkció bemutatása 
csoporttársaknak; 

 Önelemzés egyéni produkcióról 
vagy a csoportos produkcióban 
tettenérhető saját teljesítményről; 

 Tanulói produkció, attitűdmeg-
nyilvánulás megfigyelése 
különféle helyzetekben, a tanuló 
különféle szerepeiben és a 
tanulás különféle fázisaiban; 

 Tanulók közös produkcióinak 
megtekintése és elemzése más 
tanulók által; 

 Tanulók egyéni vagy közös 
produkcióinak megtekintése és 
elemzése a pedagógus által; 

 Versenyeztetés csoporton belül; 
 Iskolai vagy egyéb versenyeken 

való szerepeltetés; 
 Csoportos színpadi produkciók 

bemutatása közönségnek; 
 Filmek, hangzó anyagok tanulói 

elemzése megtekintés, illetve 
meghallgatás után; 

 Adott mozgásoknak a tanulók 
által való lejegyzésének 
ellenőrzése és elemzése; 

 Az egyes tanulóknak a 
táncházban megnyilvánuló 
magatartásának, viselkedési 
kultúrájának, 
szerepazonosulásának 
megfigyelése és elemzése 
szóban; 

 Néptánc-produkciók elemzése 
szóban a zene-tánc-viselet-
magatartás összefüggések 
alapján; 

 Tanulók által készített 
koreográfiák előadása 

 Megfigyelt produkciók 
rangsorolása tanulók által; 

 Megfigyelt produkciók 
rangsorskálán való elhelyezése a 
pedagógus által; 

 Megfigyelt produkciók 
zsűriztetése külső szakemberek 
által; 

 Produkciók elemző értékelése 
szóban; 

 A csoporttagokhoz, a partnerhez 
való viszonyulás elemző 
értékelése szóban; 

 A néptáncírás-produktumok 
rangsorskálán való elhelyezése; 
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SZÍNJÁTSZÁS 
 

9–10. évfolyam 
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A Színjátszás kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv /KÉK/ keretei között a gimnázium 9–10. 
évfolyama számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
szerint dolgoznak.  
 
A Színjátszás kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti óraszám ☺ 2 ☺ 2 

 
 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Színjátszás kerettanterv a Művészetek műveltségi terület Tánc és dráma műveltségi részterületére terjed ki. 
A kerettanterv a műveltségi részterület követelményei közül a drámajátékokra és a színi nevelésre előírt 
követelmények teljesítését teszi lehetővé. A Színjátszás kerettanterv a NAT közös követelményei közül az 
Információs és kommunikációs kultúra (azaz a vizuális kommunikációs kultúra) fejlesztésére helyezi a fő 
hangsúlyt. Segíti az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra követelmények teljesítését, azáltal, hogy az 
egyetemes drámairodalom remekeivel ismerteti meg a tanulókat. Ezen kívül népi játékok megismertetésével 
segíti a Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését, valamint – tréningjei révén – a Testi és lelki egészség 
követelményeinek teljesítését is. 
A Színjátszás – drámajáték-vezetés kerettanterv programja minden évfolyamon általános készségfejlesztő 
gyakorlatokat, mozgásgyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat 
és improvizációkat, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő feladatokat és színjátszással összefüggő 
megtanulandó fogalmakat tartalmaz. Emellett rögzíti az egyes tanulási szakaszokban feldolgozásra ajánlott 
műveket és színháztörténeti ismereteket. A kerettanterv szorosan épít a társművészetekre.  
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Színjátszás kerettanterv programja minden évfolyamon általános készségfejlesztő gyakorlatokat, 
mozgásgyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat és 
improvizációkat, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő feladatokat és színjátszással összefüggő 
megtanulandó fogalmakat tartalmaz. Emellett rögzíti az egyes tanulási szakaszokban feldolgozásra ajánlott 
műveket és színháztörténeti ismereteket. A kerettanterv szorosan épít a társművészetekre. A kerettanterv 
tananyagának tanulása révén a tanulók megismerkednek a különböző drámatörténeti korok dramaturgiáival, 
elemezhetik az eltérő dramaturgiai rendszereket – minden esetben konkrét műhöz vagy eseményhez kapcsoltan. 
Tájékozódhatnak a leghíresebb színházi rendezők stílusáról. Emellett bepillantást nyerhetnek a nevelőszínház 
(T.I.E. – Theatre in Education) programjába. 
A Színjátszás kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás 
foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
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A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Színjátszás kerettantervet bármely szakos egyetemi szintű pedagógus diplomával, a drámapedagógiai játékok, 
színjátszó gyakorlatok vezetésében felkészült, drámapedagógiai ismeretekkel rendelkező pedagógus taníthatja 
eredményesen. A kerettanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. Amennyiben az osztálylétszám 
indokolja, célszerű az egyes évfolyamokon a tanulócsoportot megbontani. A kerettantervben szereplő 
tevékenységek tanulásához, gyakorlásához nem szükséges külön terem.  
 
 

A Színjátszás tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
 
A kellemes munkalégkör megtartása mellett egyre határozottabb cél a másik ember (a drámajátékot eddig nem 
tanulók) élményvilágának megismerése, a személyiségre való rácsodálkozás, annak értékelése. A színjátszás 
foglalkozásokon, valamint az irodalomórákon elsajátított irodalmi alapanyag segítségével történő játékok, s a 
napi életből vett események eljátszása hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy “rögtönítélő” kamaszságuk 
természetes kegyetlensége idején is képesek legyenek a nagyvonalúságra, a megbocsátásra.  
Tisztázódjanak  érzelmi viszonyulásaik társaikhoz, önmagukhoz, sőt, egész társadalmunkhoz is. Az a 
helyzetfölismerési és döntési készség, melynek már valamelyest birtokában voltak a tanulók a 8. évfolyam 
végére, kifinomult vagy legalábbis finomuló társadalmi érzékenységgel kell, hogy párosuljon. Érjék el, hogy 
érzelmeikben is legyenek kreatívak. Az elszenvedett megpróbáltatásokat művészi módon feldolgozva tudják 
beépíteni játékaikba, majd egész személyiségük gazdagítására használják fel azt. Ismerkedjenek meg a 
kompromisszum fogalmával, járják körül annak lehetséges módozatait különböző élethelyzetek elemzése révén. 
Növekvő ön- és emberismeretük birtokában legyenek képesek szeretni vagy legalább elfogadni saját magukat. 
Viharos és látványos tagadásaik közepette próbálják ki az elfogadás, a vállalás aktusát is. Törekedjenek arra, 
hogy egyre nagyobb elmélyültséggel és toleranciával elemezzék egymásban és a felnőttek világában 
megnyilvánuló emberit. 
Elsődleges célja, hogy a tanulók számára lehetőséget biztosítson az önkifejezésre, a színpadi munka 
elsajátítására valamint a színházi szakmák tevékenységi körének megismerésére. Törekedni kell, hogy a munkát 
az adottságokhoz és képességekhez igazítsuk, nem feledkezve el, hogy kamaszkorú fiatalokkal dolgozunk. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 
 

2 ☺ 2 ☺ 
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Taneszköz, tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10.  Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Szó-hang-gesztus. Móra, Budapest, 1985. 

  Mezei Éva: Játsszunk színházat! Móra, Budapest. 

  Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Magyar Drámapedagógiai 
Társaság. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola. 

  Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 
363 p. 

  Gabnai Katalin: Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon, Bp., 1999. 333 p. 

  Budai Éva: “ Színház az egész világ…” Korona Bp. 1993. 

  Kaposi László: Színház és dráma  a tanításban MDT. Bp. 1995. 

  Alkalmazott drámajáték 1–10. Évfolyam Szerk: Előd Nóra CANDY Veszprém 1999. 
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Feldolgozásra ajánlott művek 
 
lírai művek a magyar és a világirodalomból 
novellák 
 
 

Előadásra ajánlott művek 
 
minden olyan eposz vagy izgalmas történet, melyben a hős döntési helyzeteket él meg 
vidám történetek 
komédiarészletek, melyekben a humor és a komikum minden formájával találkozhatnak a tanulók 
 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó 
☺  = szabadon választható 
b  = lehetőség szerint csoportbontással 

           

= szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

9–10. évfolyam 
 
 

A Színjátszás tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
 
A kellemes munkalégkör megtartása mellett egyre határozottabb cél a másik ember (a drámajátékot eddig nem 
tanulók) élményvilágának megismerése, a személyiségre való rácsodálkozás, annak értékelése. A színjátszás 
foglalkozásokon, valamint az irodalomórákon elsajátított irodalmi alapanyag segítségével történő játékok, s a 
napi életből vett események eljátszása hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy “rögtönítélő” kamaszságuk 
természetes kegyetlensége idején is képesek legyenek a nagyvonalúságra, a megbocsátásra. Tisztázódjanak 
érzelmi viszonyulásaik társaikhoz, önmagukhoz, sőt, egész társadalmunkhoz is. Az a helyzetfölismerési és 
döntési készség, melynek már valamelyest birtokában voltak a tanulók a 8. évfolyam végére, kifinomult vagy 
legalábbis finomuló társadalmi érzékenységgel kell, hogy párosuljon. Érjék el, hogy érzelmeikben is legyenek 
kreatívak. Az elszenvedett megpróbáltatásokat művészi módon feldolgozva tudják beépíteni játékaikba, majd 
egész személyiségük gazdagítására használják fel azt. Ismerkedjenek meg a kompromisszum fogalmával, járják 
körül annak lehetséges módozatait különböző élethelyzetek elemzése révén. Növekvő ön- és emberismeretük 
birtokában legyenek képesek szeretni vagy legalább elfogadni saját magukat. Viharos és látványos tagadásaik 
közepette próbálják ki az elfogadás, a vállalás aktusát is. Törekedjenek arra, hogy egyre nagyobb 
elmélyültséggel és toleranciával elemezzék egymásban és a felnőttek világában megnyilvánuló emberit. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. DRÁMAJÁTÉKRA  
TÖRTÉNŐ 
FELKÉSZÜLÉS: 
MEGJELENÍTŐ, 
KIFEJEZŐ, MIMETIKUS 
GYAKORLATOK 

 DRÁMAJÁTÉKRA TÖRTÉNŐ 
FELKÉSZÜLÉS: 
MEGJELENÍTŐ, KIFEJEZŐ, 
MIMETIKUS GYAKORLATOK 
VÉGZÉSE 

    

        
1. Koncentrációs és lazító 

gyakorlatok 
 Koncentrációs és lazító 

gyakorlatok végzése a tanulók 
belső világának kifejezése végett 

 Részt vesz a 
koncentrációs és lazító 
gyakorlatok végzésében. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a 
koncentrációs és lazító 
gyakorlatok végzésében. 

        
2. Mozgásgyakorlatok  Mozgásgyakorlatok végzése 

gimnasztikai gyakorlatokkal, 
sportjátékokkal, pantomimes, 
táncos és alapszintű akrobatikus 
elemekkel az önkifejezésre is 
ügyelve 

    

        
2.1 MOZGÁSSZÍNHÁZI 

TRÉNING 
– akrobatika 
– kontakt tánc és 
improvizáció 
– zenés improvizáció 
– jelenlét, gyakorlatok 

 Karakterábrázolás a mozgás 
eszközeivel. Mozgás 
improvizációk gyakorlatainak 
tervezése. 

 Részvétel a 
tréningekben. 

 Önállóan mozgásos 
jeleneteket tervez adott 
témában. 



 
 
 
 
2626 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
2.2. mozgásgyakorlatok 

elemzése 
 mozgásgyakorlatok elemzése 

élménybeszámolók és mások 
megfigyelése révén; 
megadott szempontok alapján 
tudatos elemzési technika 
elsajátítása Gyakorlatok 
mozgássorrá fűzése a színpadi 
elvárások és a fiziológiai 
ismeretek alapján. 

 Részt vesz a 
mozgásgyakorlatok 
elemzésében. 

 Önállóan képes a 
megfigyelt 
mozgásgyakorlatokat 
elemezni. 

        
3. Beszédgyakorlatok  Beszédgyakorlatok végzése in 

vivo helyzetekben: a hallgatóság 
létszámához, az adott terem, 
helyszín akusztikai viszonyaihoz 
igazodó hangerő- és 
tempóváltások gyakorlása; a 
különböző emberi hangok 
hangszínezetének felismerése és 
gyakorlása; a hangszínezet 
utánzása egy-egy szereplő 
jellemének kifejezése, "láttatása" 
érdekében 

    

        
3.1. hangsúly és intonáció  a magyar kiejtés normáihoz 

igazodó hangsúly és intonáció 
gyakorlása; 
a hangsúly és az intonáció 
"torzítása" a mondanivaló 
hitelesítése végett 

 Részt vesz a 
beszédgyakorlatok 
végzésében. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a 
beszédgyakorlatok 
végzésében. Képes a 
magyar kiejtés 
normáihoz igazodó 
hangsúlyozásra és 
intonációra. Begyakorlás 
után képes a hangsúlyt 
és az intonációt a 
mondanivaló hitelesítése 
érdekében torzítani. 

        
3.2. Ritmus és tempógyakorlatok  Ritmusjátékok hangos és néma 

szövegmondással. Egyszerű 
prózai szövegek ritmizálása. 

 Részt vesz a ritmus- és 
tempógyakorlatok 
végzésében. 

 Önállóan ritmizálja az 
egyszerűbb prózai 
szövegeket. 

        
3.3. mozgásgyakorlással 

egybekapcsolt 
beszédgyakorlatok 

 mozgásgyakorlással 
egybekapcsolt 
beszédgyakorlatok, tréningek 
végzése, elemzése ütemezés 
változó tempóban, kitalált 
mozgássorral, tánccal, 
tapsjátékkal. 

 Részt vesz a 
mozgásgyakorlással 
egybekapcsolt 
beszédgyakorlatok, 
tréningek végzésében. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a 
mozgásgyakorlással 
egybekapcsolt 
beszédgyakorlatok, 
tréningek végzésében. 

        
4. Megjelenítő, kifejező, 

mimetikus gyakorlatok a 
művészi üzenet 
szolgálatában 

 A metakommunikatív kódok és 
technikák gyakorlása a jellemzés 
és a művészi üzenet hiteles 
érdekében 

    

        
4.1. közös dramatizálás és 

játékvezetés kisebb 
csoportban, a tanult drámai 
konvenciók alkalmazásával. 
– belső hang, monológ 
– gondolatkövetés 
– mímes játékok 
– forró szék 
– fórum színház 
– szerep a falon 
– szertartások 

 közös dramatizálás és 
játékvezetés gyakorlása  kisebb 
csoportban A tanult konvenciók 
beemelése a csoportos játékba. 

 Részt vesz a közös 
dramatizálás és 
játékvezetés 
gyakorlásában. Ismer, 
alkalmaz néhány 
konvenciót. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a közös 
dramatizálás és 
játékvezetés 
gyakorlásában. Játékába 
beépíti a tanult 
konvenciókat. 

        
4.2. jelenetek dramaturgiailag 

megokolt összefűzése 
 jelenetek dramaturgiailag 

megokolt összefűzésének 
gyakorlása 

 Részt vesz jelenetek 
dramaturgiailag 
megokolt 
összefűzésének 
gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz jelenetek 
dramaturgiailag 
megokolt 
összefűzésének 
gyakorlásában. 
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4.3. a színház mint komplex 

művészeti ág a művészi 
üzenet szolgálatában 

 a művészi üzenet lehetőségeinek 
számbavétele, feltárása saját és 
mások, illetve professzionális 
szakmabeliek (színészek, 
rendezők) törekvéseiben 

 Segítséggel fel tudja 
deríteni a művészi 
üzenetet megfigyelt és 
elemzett előadásokban. 

 Önállóan képes 
megfejteni a művészi 
üzenetet megfigyelt és 
elemzett előadásokban. 

        
II. A DRÁMAJÁTÉKOT 

SEGÍTŐ 
TÁRSMŰVÉSZETEK 

 A DRÁMAJÁTÉKOT SEGÍTŐ 
TÁRSMŰVÉSZETEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Tánc és zene  A tánc és zene drámajátékban 

betöltött szerepének megismerése 
és gyakorlása; 
a tánc önkifejező lehetőségeinek 
kihasználása; 
zenei szerkesztési gyakorlatok 
végzése 

 Részt vesz  a tánc és a 
zene önkifejező  
lehetőségeinek 
gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz  a tánc és a 
zene önkifejező  
lehetőségeinek 
gyakorlásában. 

        
1.1. Tánctörténet  Rövid áttekintés a tánc 

történetéből. 
 Segítséggel felidézi a 

tánc történetének 
legfőbb jellemzőit. 

 Rövid beszámolót készít 
önállóan a tánc 
történetéről. 

        
2. A díszlet, a kellék és a 

jelmez 
 A díszlet- és kellékkészítés, 

valamint a jelmeztervezés 
gyakorlása;  
kellék- és jelmezválasztás az 
önkifejezés jegyében 

 Részt vesz  a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. 

 Részt vesz  a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. Egy-egy 
szerephez kifejező 
kelléket és jelmezt képes 
választani. 

        
3. A megvilágítás  A megvilágítás funkcióinak 

megismerése; 
megvilágítási gyakorlatok 
végzése 

 Részt vesz a 
megvilágítási 
gyakorlatok végzésében. 

 Részt vesz a 
megvilágítási 
gyakorlatok végzésében. 

        
III. IMPROVIZÁCIÓ  IMPROVIZÁCIÓS 

GYAKORLATOK VÉGZÉSE 
KÜLÖNFÉLE 
ÉLETHELYZETEK 
MEGFIGYELÉSÉVEL, 
KIFEJEZÉSÉVEL 

    

        
1. Morális szituációk kifejezése 

drámatechnikai eszközökkel 
 Morális szituációk kifejezésének 

gyakorlása drámatechnikai 
eszközökkel 

 Részt vesz a morális 
szituációk 
drámatechnikai 
eszközökkel történő 
gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a morális 
szituációk 
drámatechnikai 
eszközökkel történő 
gyakorlásában. 

        
2. Kötött szövegű mű 

improvizatív megjelenítése 
 Kötött szövegű mű improvizatív 

megjelenítésének gyakorlása 
 Részt vesz kötött 

szövegű mű 
improvizatív 
megjelenítésének 
gyakorlásában. 

 Kötött szövegű művet 
improvizálni képes. 

        
3. Adott mű (novella, 

színdarab, festmény) 
üzenetének kifejezése a 
drámajáték közlési 
rendszerével 

 Adott mű (novella, színdarab, 
festmény) üzenetének a 
drámajáték közlési rendszerével 
történő kifejezési lehetőségeinek 
megismerése, gyakorlása 

 Részt vesz adott művek 
drámajáték-eszközökkel 
történő kifejezésének 
gyakorlásában. 

 Adott művet képes 
kifejezni a drámajáték 
közlési rendszerével. 

        
IV. EGYÜTTES 

HELYZETELEMZÉSEK 
 EGYÜTTES 

HELYZETELEMZÉSEK 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Mindennapi élethelyzetek 

elemzése 
 Mindennapi élethelyzetek 

elemzésének gyakorlása az 
önkifejezés nézőpontjából 

 Részt vesz a mindennapi 
élethelyzetek 
elemzésének 
gyakorlásában. 

 Mindennapi 
élethelyzeteket önállóan 
képes elemezni az 
önkifejezés 
nézőpontjából. 
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2. Novellák, színdarabok 

szituációinak elemzése 
 Novellák, színdarabok szituációi 

elemzésének gyakorlása a sűrítés 
tettenérhetősége, valamint az 
önkifejezés szempontjából 

 Részt vesz novellák, 
színdarabok 
szituációinak 
elemzésének 
gyakorlásában. 

 Novellák, színdarabok 
szituációit önállóan 
képes elemezni az 
önkifejezés 
nézőpontjából. 

        
V. NYILVÁNOS SZEREPLÉS  FELKÉSZÜLÉS A 

NYILVÁNOS SZEREPLÉSRE 
    

        
1. 20-25 percnyi időtartamú 

nyilvános szereplés 
(klasszikus művek, önálló 
alkotások, pamfletek, 
szerkesztett műsorok) 

 Részben önálló felkészülés 20-25 
percnyi időtartamú nyilvános 
szereplésre 

 Képes önállóan 
felkészülni öt-tíz  perces 
nyilvános szereplésre. 

 Képes önállóan 
felkészülni húsz-
huszonöt perces 
nyilvános szereplésre. 

        
2. Színpadi fellépés többféle 

térben, többféle közönség 
előtt 

 A színpadi fellépés megszervezése 
többféle térben,  többféle 
közönség előtt; 
a kiváltott hatások társas 
elemzése 

 Részt vesz színpadi 
fellépések 
megszervezésében. 

 Részt vesz színpadi 
fellépésekben és azok 
megszervezésében. 

        
VI. DRAMATURGIAI 

FOGALMAK 
 DRAMATURGIAI 

FOGALMAK TANULÁSA 
    

        
1. Drámatörténeti korok 

dramaturgiái 
 A különböző drámatörténeti 

korok dramaturgiáinak 
megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

    

        
1.1. az ókori dramaturgia  az ókori dramaturgia 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni az ókori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 

 Ismeri az ókori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 

        
1.2. a középkori dramaturgia  a középkori dramaturgia 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni a középkori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 

 Ismeri a középkori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 

        
1.3. a commedia dell´ arte  a commedia dell´ arte 

dramaturgiájának megismerése és 
alkalmazása egy-egy ma is élő 
dramaturgiai alapfogalom 
színpadi felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni a commedia 
dell´ arte 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 Ismeri a commedia dell´ 
arte dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
1.4. Shakespeare dramaturgiája  Shakespeare dramaturgiájának 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni Shakespeare 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 Ismeri Shakespeare 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
1.5. Ibsen dramaturgiája  Ibsen dramaturgiájának 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni Ibsen 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 Ismeri Ibsen 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
1.6. Csehov dramaturgiája  Csehov dramaturgiájának 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni Csehov 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 Ismeri Csehov 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
1.7. Brecht dramaturgiája  Brecht dramaturgiájának 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni Brecht 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 Ismeri Brecht 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 
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VII. ÉLŐ SZÍNHÁZI 

ELŐADÁSOK; 
RENDEZŐI 
KONCEPCIÓK; 
ELŐADÓI STÍLUSOK 

 ÉLŐ SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK 
MEGTEKINTÉSE, 
FELDOLGOZÁSA; HÍRES 
RENDEZŐK, SZÍNÉSZEK 
RENDEZŐI 
KONCEPCIÓJÁNAK, ILLETVE 
ELŐADÓI STÍLUSÁNAK 
MEGISMERÉSE 

 Évente legalább három 
alkalommal megtekint 
egy-egy színházi 
előadást. 

 Évente legalább öt 
alkalommal megtekint 
egy-egy színházi 
előadást. Felismeri két-
három rendező rendezői 
koncepcióját, két-három 
színész előadói stílusát. 

 
 

Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyamon 
 

 
 
a) Legyen képes érzelemkifejező, összetett karakteres ábrázolásra. 
b) Vegyen részt a helyzetgyakorlatokban a színházi improvizációk körén túlmenő csoportos 

alkotótevékenységekben. 
c) Alkalmazzon mozgásos karakteralkotó technikákat. 
d) Tervezze meg a szcenikai és auditív színházi eszközök alkalmazását. 
e) Tartsa be az improvizációs szabályokat az egyéni és a csoportos munka során. 
f) Ismerje a morgástechnikai tréning szerepét, fontosabb irányzatait, tréningstílusokat. 
g) A társművészetekhez tartozó – elsősorban zenés, táncos – ismereteit kifejezően alkalmazza. 
h) Törekedjen a mindennapi élethelyzetek színházi előadások elemzésére. 
i) Nevezze meg a legfontosabb dramaturgiai eljárásokat, alapfogalmakat, a dramaturg feladatát adott 

folyamatokban. 
j) Ismerje az alkotói folyamatot, ahogyan egy-egy előadás létrejön. 
k) Mutassa be a drámatörténeti korok jellemábrázolásának technikáit. 
l) Tudja a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját. 
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Tárgyi feltételek 

 Kiürített és szőnyegpadlóval borított tanterem, amelyben kényelmesen mozoghat 15–20 fő 
 15 színes gumilabda, tárolásukhoz háló 
 Magnetofon, CD-, video- vagy lemezjátszó, alkalmanként videokamera 
 A produkciók színpadra állítása elengedhetetlen színpadi próbák nélkül, ezért indokolt a településen 

rendelkezésre álló előadóterem, színpad alkalmankénti igénybevétele 
 Rajzlap, csomagolópapír, festék, ragasztó, ollók, gombok, gyöngyök, textilhulladékok a báb- és 

makettkészítéshez, díszletkészítéshez 
 Egy nagyobb láda vagy szekrény a kellékek (pl. rongyos palást, korona, kisméretű tárgyak, szoknyák, 

kalapok, kardok, stb.) számára 
 Színházi szakirodalom, dráma- és verseskötetek, drámajáték-gyűjtemény 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Szó–hang–gesztus. Móra, Budapest, 1985 
 Mezei Éva: Játsszunk színházat! Móra, Budapest 
 Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Magyar Drámapedagógiai 

Társaság. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola 
 Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 363 p. 
 Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon, Bp., 1999. 333 p. 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Bemutatás 
 Mimetizálás (megjelenítés, 

kifejezés) 
 Szerepjáték 
 Szituációs játék 
 Improvizáció 
 Egyéni és csoportos produkciók 

bemutatása közönség előtt 
 Dramatizált mesék, történetek 

elemzése, megbeszélése 
 A helyes kiejtés és beszédlégzés 

gyakorlása 
 Projekt módszer (színi előadás, 

műsor, megemlékezés, 
népszokások, rítusok 
megtervezése, kivitelezése, 
bemutatása) 
 Vita 
 Szövegfeldolgozás néma 

olvasással (színháztörténeti, 
rendezői és dramaturgiai 
szakszövegek) 
 Színházi plakát tervezése 
 Utánzás 
 Mintaadás 
 Magyarázat 
 Vitavezetés 

 Szerepek szövegének (pl. 
versek, párbeszédek) 
reprodukciója 
 Az együttműködő képesség 

megfigyelése csoportos 
produkciók esetén 
 Egyéni produkció 

megfigyelése 
 Versenyekre való benevezés, 

azokon való részvétel 
 A feldolgozásra ajánlott 

szövegek, szerepek 
ismeretének ellenőrzése 
kikérdezéssel; a kikérdezést a 
pedagógus és a diáktársak is 
végezhetik 
 Produkciók, előadások képi és 

hangrögzítése 
 Színházi előadásokról szóló 

értékelő vélemény ismertetése 
 Színházi előadásokról szóló 

kritika írása 
 Műsorfüzet szerkesztése 
 Vizsga 
 Teszt 
 Feladatlap 

 A pedagógus írásbeli szöveges 
formatív értékelése 
 A pedagógus szóbeli szöveges 

formatív értékelése megerősítő, 
szabályozó, korrigáló 
funkcióval 
 Önelemzés, önértékelés 
 Tanulótárs mint diáktárs 

értékelése a partner 
produktumáról, teljesítményéről
 Tanulótárs mint néző, befogadó 

értékelése társai produktumáról, 
teljesítményéről 
 Produkciók, előadások 

zsűrizése 
 A bemutathatósági szintet elért 

produkciók színpadi (közönség 
előtti) előadása 
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☺
 
 
 
 
 

SZÍNJÁTÉK 
ÉS DRÁMAJÁTÉK-VEZETÉS 

 
11–12. évfolyam 
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A Színjáték és drámajáték-vezetés kerettanterv Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv keretei között a 
gimnázium 11–12. évfolyama számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettantervet és 
taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző 
kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Színjátszás kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 11. 12. 
Heti óraszám 2 (b) 

☺ 
2 (b) 
☺ 

b = Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 =  Az Anyanyelv és irodalom, illetve szabadidős foglalkozások keretében. 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Színjáték és drámajáték-vezetés kerettanterv a Művészetek műveltségi terület Tánc és dráma műveltségi 
részterületére terjed ki. A kerettanterv a műveltségi részterület követelményei közül a drámajátékokra és a színi 
nevelésre előírt követelmények teljesítését teszi lehetővé. A Színjátszás kerettanterv a NAT műveltségi területek 
oktatásának közös követelményei közül az Információs és kommunikációs kultúra (azaz a vizuális 
kommunikációs kultúra) fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Segíti a Európai azonosságtudat – egyetemes 
kultúra követelmények teljesítését, azáltal, hogy az egyetemes drámairodalom remekeivel ismerteti meg a 
tanulókat. Ezen kívül népi játékok megismertetésével segíti a Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését, 
valamint – tréningjei révén – a Testi és lelki egészség követelményeinek teljesítését is. 
A Színjáték és drámajáték-vezetés kerettanterv programja minden évfolyamon általános készségfejlesztő 
gyakorlatokat, mozgásgyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat 
és improvizációkat, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő feladatokat és színjátszással összefüggő 
megtanulandó fogalmakat tartalmaz. Emellett rögzíti az egyes tanulási szakaszokban feldolgozásra ajánlott 
műveket és színháztörténeti ismereteket. A kerettanterv szorosan épít a társművészetekre. A kerettanterv 
tananyagának tanulása révén a diákok a 11. évfolyamon megismerkednek a drámajáték-vezetéssel, valamint az 
ún. tanítási drámával. A 12. évfolyamon színjátékosi, rendezői, dramaturgiai alapismeretek és képességek 
birtokába juthatnak. Emellett áttekintést szerezhetnek a színház történetéről az antik színháztól, a francia és 
német naturalista színházon át, napjaink színházi irányzatáig. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Színjáték és drámajáték-vezetés kerettanterv programja minden évfolyamon általános készségfejlesztő 
gyakorlatokat, mozgásgyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat 
és improvizációkat, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő feladatokat és színjátszással összefüggő 
megtanulandó fogalmakat tartalmaz. Emellett rögzíti az egyes tanulási szakaszokban feldolgozásra ajánlott 
műveket és színháztörténeti ismereteket. A kerettanterv szorosan épít a társművészetekre. A kerettanterv 
tananyagának tanulása révén a tanulók megismerkednek a különböző drámatörténeti korok dramaturgiáival, 
elemezhetik az eltérő dramaturgiai rendszereket – minden esetben konkrét műhöz vagy eseményhez kapcsoltan. 
Tájékozódhatnak a leghíresebb színházi rendezők stílusáról. Emellett bepillantást nyerhetnek a nevelőszínház 
(T.I.E. – Theatre in Education) programjába. 
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A Színjáték és drámajáték-vezetés kerettanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
tantárgyainak struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus 
tananyagra, tanulási programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba 
az adott évfolyamon fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és 
világképelemeket. A tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték 
világából kiválasztott tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók 
által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a 
tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) 
teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz 
valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, 
illetve valamennyi témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv 
teljesítménykövetelményeit – a bábozás foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni 
tudja. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Színjátszás és drámajáték-vezetés kerettantervet bármely szakos egyetemi szintű pedagógus diplomával, a 
drámapedagógiai játékok, színjátszó gyakorlatok vezetésében felkészült, drámapedagógiai ismeretekkel 
rendelkező pedagógus taníthatja eredményesen. A kerettanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. 
Amennyiben az osztálylétszám indokolja, célszerű az egyes évfolyamokon a tanulócsoportot megbontani. A 
kerettantervben szereplő tevékenységek tanulásához, gyakorlásához nem szükséges külön terem.  
 
 
 

A Színjáték és drámajáték-vezetés tanulásának  
céljai a 11–12. évfolyamon 

 
 
Ismerkedjenek meg a tanulók azokkal a készségfejlesztő gyakorlatokkal, melyek különböző fajtáit majd 
játékvezetőként alkalmazni fogják. A tanulás célja, hogy saját élményeiken keresztül tapasztalják meg e 
gyakorlatok hatását, a gyakorlatban ismerkedjenek meg a későbbi tanítandó játékokkal. A gyakorlatok 
alkalmazása a személyiség nyitását, s egy alkotó állapot létrejöttét teszi lehetővé. A játékok értékelése során 
ismerjék meg a különféle eljárások didaktikai hasznát, s a módszer alkalmazásának sokirányú lehetőségeit. 
Edződjék memóriájuk, gazdagodjék általános műveltségük. A korábban Drámajátékok, játékok és gyakorlatok 
címmel tanult gyakorlatokat saját maguk által vezetve ismételjék át a tanulók. A játékvezetési gyakorlat során 
tudatosuljanak bennük az adott játékfajták alkalmazásának nevelői vonatkozásai. Váljanak részeseivé annak az 
élménynek, amely egy adott probléma vagy motívum köré szervezett, rögtönzött színjáték létrehozása során éri 
őket. Ismerkedjenek meg azokkal a legfontosabb rendezői és dramaturgiai ismeretekkel, melyek minden magyar 
nevelőnek alapszintű segítséget jelenthetnek iskolai feladataik ellátáshoz. Szerezzenek tapasztalatot a 
szerkesztett műsorok összeállításában. Ismerjék meg a szerkezet kiépítését, a motívumokkal való gazdálkodást, 
az anyaggyűjtéstől az előadásig terjedő különféle munkafázisokat. Ismerjék meg a rossz  ünnep pedagógiai, 
lélektani, erkölcsi  kárát és a szép ünnep sokoldalú örömét. Szerezzenek tapasztalatokat a színjátékosi 
megnyilvánulások lélektani hátteréről, a nyilvánosság elé lépés veszélyeiről és hasznáról. Váljanak képessé arra, 
hogy el tudják dönteni, az adott képességű csoporttal, adott idő alatt milyen típusú produkció megszervezésének 
van realitása. továbbá azt is, hogy milyen célt szolgál a tervezett bemutató nevelési szempontból és hogy milyen 
értékeket közvetít. Ismerkedjenek meg a különböző színházi instrukciókkal és az instrukcióadás módjaival. 
Alakuljon ki bennük  háttértudás a társművészetekről, azok művek színpadra állítása során beépíthető, 
felhasználható elemeiről. A közös dramatizálás módszerére építve tanuljanak meg kötött szövegű (klasszikus) 
színművet megközelíteni, vagy abból részletet színpadra vinni társaikkal vagy gyermekcsoporttal. Ismerkedjenek 
meg a színház- és drámatörténet nagy korszakaival, az egyes korszakok kiemelkedő alkotóival, dramaturgiáik 
jellegzetességeivel. Váljanak képessé arra, hogy a tanult dramaturgiai ismereteket aktualizálni tudják egy-egy ma 
is élő dramaturgiai alapfogalom színpadi felhasználása során.  
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Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 11. 12. 
Óraszám 
(hetente) 

☺ 
2 (b) 

☺ 
2 (b) 

b = Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
11–12.  Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Szó-hang-gesztus. Móra, Budapest, 1985. 

  Mezei Éva: Játsszunk színházat! Móra, Budapest. 

  Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Magyar Drámapedagógiai 
Társaság. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola. 

  Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 
363 p. 

  Gabnai Katalin: Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon, Bp., 1999. 333 p. 

  Budai Éva: „Színház az egész világ…” Korona Bp., 1993. 

  Kaposi László: Színház és dráma a tanításban MDT Bp., 1995. 
  Alkalmazott drámajáték  szerk. Előd Nóra Candy Vp., 1999. 
  Püspöki Péter: Drámaóra- gyűjtemény BAZ Drámapedagógiai Műhely Miskolc, 2000. 

 
 

Feldolgozásra ajánlott művek 
 
lírai művek a magyar és a világirodalomból 
novellák 
 
 

Előadásra ajánlott művek 
 
minden olyan eposz vagy izgalmas történet, melyben a hős döntési helyzeteket él meg 
vidám történetek 
komédia-részletek, melyekben a humor és a komikum minden formájával találkozhatnak a tanulók 
 
 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2635 

 
 

Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

11–12. évfolyam 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. DRÁMAJÁTÉK-VEZETÉS  A DRÁMAJÁTÉK-VEZETÉS 
TANULÁSA 

    

        
1. Drámajátékok, játékok és 

gyakorlatok 
 Drámajátékok, játékok és 

gyakorlatok tanulása 
    

        
1.1. érzékelő gyakorlatok (látás, 

hallás, ízlelés, szaglás, 
tapintás) 

 érzékelő gyakorlatok végzése  Részt vesz az érzékelő 
gyakorlatok végzésében. 

 Részt vesz az érzékelő 
gyakorlatok végzésében. 
Önállóan képes érzékelő 
gyakorlatokat 
összeállítani. 

        
1.2. Memóriajátékok  memóriajátékok gyakorlása; 

a vizuális, a motorikus és a 
verbális emlékezet edzése 

 Részt vesz a 
memóriajátékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
memóriajátékok 
gyakorlásában. Önállóan 
képes memóriafejlesztő 
gyakorlatokat 
összeállítani. 

        
1.3. Fantáziajátékok  fantáziajátékok gyakorlása  Részt vesz a 

fantáziajátékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
fantáziajátékok 
gyakorlásában. Önállóan 
képes fantáziafejlesztő 
gyakorlatokat 
összeállítani. 

        
1.4. ritmusjátékok, ügyességi 

játékok 
 ritmusjátékok, ügyességi játékok 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

ritmusjátékok, ügyességi 
játékok gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
ritmusjátékok, ügyességi 
játékok gyakorlásában. 
Önállóan képes 
ritmusjátékokat, 
ügyességi játékokat  
összeállítani. 

        
1.5. térhasználat, tájékozódás  térhasználat, tájékozódás 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

térhasználat, tájékozódás 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
térhasználat, tájékozódás 
gyakorlásában. Önállóan 
képes tájékozódást 
fejlesztő gyakorlatokat 
összeállítani. 

        
1.6. utánzó játékok alapfokon 

Megfigyelőkészséget 
fejlesztő játékok. 

 utánzó játékok gyakorlása 
Megfigyelőkészséget fejlesztő 
játékok gyakorlása. 

 Részt vesz az utánzó és 
megfigyelőkészséget 
fejlesztő játékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz az utánzó 
megfigyelőkészséget 
fejlesztő játékok 
gyakorlásában. Egy-két 
közismert személyt 
hitelesen képes utánozni.
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1.7. mozgásos bemelegítő 

játékok 
 mozgásos bemelegítő játékok 

gyakorlása 
 Részt vesz a mozgásos 

bemelegítő játékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a mozgásos 
bemelegítő játékok 
gyakorlásában. Önállóan 
képes mozgásos 
bemelegítő játékokat 
összeállítani. 

        
1.8. Erőgyakorlatok  erőgyakorlatok végzése  Részt vesz az 

erőgyakorlatok 
végzésében. 

 Részt vesz az 
erőgyakorlatok 
végzésében. Önállóan 
képes erőgyakorlatokat 
összeállítani. 

        
1.9. Egyensúlygyakorlatok  egyensúlygyakorlatok végzése 

egybekötve a légzés, a hangadás 
és a kiejtés gyakorlásával 

 Részt vesz az 
egyensúlygyakorlatok 
végzésében. 

 Részt vesz az 
egyensúlygyakorlatok 
végzésében. Önállóan 
képes 
egyensúlygyakorlatokat 
összeállítani. 

        
1.10. összetett koncentrációs 

játékok 
 összetett koncentrációs játékok 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

koncentrációs játékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
koncentrációs játékok 
gyakorlásában. Önállóan 
képes koncentrációs 
játékokat összeállítani. 

        
1.11. Kapcsolatteremtő játékok és 

bizalomgyakorlatok 
 kapcsolatteremtő játékok 

gyakorlása egybekötve a 
bizalomgyakorlatokkal 

 Részt vesz a 
kapcsolatteremtő játékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
kapcsolatteremtő játékok 
gyakorlásában. Önállóan 
kapcsolatteremtő 
játékokat  összeállítani. 

        
1.12. népdalok, népitánc-elemek  népdalok, népitánc-elemek 

összekapcsolt gyakorlása 
 Részt vesz a népdalok, 

népitánc-elemek 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a népdalok, 
népitánc-elemek 
gyakorlásában. 

        
1.13. dramatikus népszokások 

szertartásai 
 dramatikus népszokások 

szertartásainak eljátszása 
 Részt vesz a dramatikus 

népszokások 
szertartásainak 
eljátszásában. 

 Részt vesz a dramatikus 
népszokások 
szertartásainak 
eljátszásában. 

        
1.14. népi sportjátékok kicsiknek 

és nagyoknak 
 népi sportjátékok gyakorlása  Részt vesz a népi 

sportjátékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a népi 
sportjátékok 
gyakorlásában. 

        
1.15. önismereti játékok  önismereti játékok gyakorlása  Részt vesz az önismereti 

játékok gyakorlásában. 
 Részt vesz az önismereti 

játékok gyakorlásában. 
Önállóan képes 
önismereti játékokat 
összeállítani. 

        
1.16. Képességet fejlesztő 

játékok. 
 Képességet fejlesztő játékok 

gyakorlása. 
 Részvétel a játékban.  Részvétel a játékban. 

        
1.17. Beszédkészséget fejlesztő 

játékok. 
 Beszédkészséget fejlesztő játékok 

gyakorlása. 
 Részvétel a játékban.  Önállóan 

beszédkészséget 
fejlesztő játékokat állít 
össze. 

        
1.18. Metakommunikációs 

játékok. (mimika, gesztus) 
 Metakommunikációs játékok 

gyakorlása. 
 Részvétel a játékban.  Részvétel a játékban. 

        
2. Memoriterek  Memoriterek tanulása  Legalább 10 magyar 

irodalmi és 5 
világirodalmi művet 
vagy műrészletet 
megtanul kívülről a 
tanév végéig. 

 Legalább 20 magyar 
irodalmi és 20 világ-
irodalmi művet vagy 
műrészletet megtanul 
kívülről a tanév végéig. 
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3. Játékvezetés  Játékvezetés tanulása: 

előkészítés, szervezés, kivitelezés 
és elemzés; 
instrukcióadás 

    

        
3.1. érzékelő gyakorlatok 

irányítása 
 az érzékelő gyakorlatokhoz 

szükséges kelléktár  összeállítása; 
a különböző korosztályoknál 
szükséges eltérő 
gyakorlatvezetési módszerek 
gyakorlása; 
a gyakorlatok optimális 
sorrendjének összeállítása 
(különös tekintettel az érzékelő 
gyakorlatok szervezési 
nehézségeire, térbeli és időbeli 
problémáira, a csoport 
létszámától való 
meghatározottságára); 
az érzékelő gyakorlatokhoz 
kapcsolódó verbális játékok 
alkalmazásának gyakorlása: 
a tapintásérzékelés gyakorlása; 
az érzékelés mint kommunikáció 
elemzése; 
a pontos instrukcióadás és a 
gyakorlatokat követő 
megbeszélés irányításának 
gyakorlása; 
a játékvezető hangnemének 
elemzése; 
a megbeszélések szempontjainak 
számbavétele; 
adott nevelési problémákra új 
gyakorlatok kitalálása 

 Ismeri az élményre való 
rákérdezés, a szóra bírás 
egy-két fortélyát. 
Segítséggel fel tudja 
ismerni az 
összpontosítás és az 
élményszerzés 
akadályait és az élmény 
szóbeli kifejezésének 
akadályait. 
Általában pontosan tud 
instrukciót adni. Kis 
segítséggel tudja a 
gyakorlatokat követő 
megbeszélést irányítani. 

 Ismeri az élményre való 
rákérdezés, a szóra bírás 
fortélyait. Meg tudja 
állapítani a megkívánt 
figyelem intenzitását. 
Képes növelni  az 
intenzitás és az idő 
mértékét a koncentrációs 
gyakorlatok irányítása 
során. Felismeri az 
összpontosítás és az 
élményszerzés 
akadályait, valamint az 
élmény szóbeli 
kifejezésének akadályait, 
és képes legyőzni 
azokat. Igyekszik a 
lehető legpontosabb 
leírást kérni az érzékelt 
dolgokról, s magáról az 
érzékelés élményéről. 
Ismeri az érzetek 
emlékképeire való 
rákérdezés fortélyait. 
Pontosan tud instrukciót 
adni. Hibátlanul képes a 
gyakorlatokat követő 
megbeszéléseket 
irányítani. Meg tudja 
indokolni, hogy egy-egy 
gyakorlatot miért lehet 
és miért érdemes 
csinálni. 

        
3.2. memória gyakorlatok 

irányítása 
 memória gyakorlatok 

irányításának tanulása; 
a motorikus memória edzésének 
gyakoroltatása; 
emlékképek felidéztetésével a 
belső látás erősítése 
fontosságának tudatosítása; 
fantázia-játékok révén  
konstrukció érzékelésének és 
érzékeltetésnek gyakorlása: 
a létrehozott térbeli vagy időbeli 
építmény kezdetének, 
kiteljesedésének és 
befejeződésének megfigyelése, 
elemzése, illetve megfigyeltetése 
és elemeztetése 

 Kis segítséggel képes a 
begyakorolt memória 
gyakorlatok irányítására. 

 Önállóan képes memória 
gyakorlatok 
összeállítására és 
irányítására. Tudja, hogy 
a  memória gyakorlatok 
(melyek az alapozó 
koncentrációs 
játékokhoz tartoznak) 
végzése során, nem az 
élmény fogadása, hanem 
az élmény megtartása a 
lényeg. Képes 
tudatosítani a fölvillanó 
belső képeket, s az 
élményt képekben 
előhívni társaiból.  
Tudja, hogy a 
koncentrációt igénylő 
érzékelő gyakorlatok és 
memória-játékok után a 
fantázia-játékokkal 
jelentkezik a konstrukció 
érzékelésének és 
érzékeltetésnek igénye. 

        
3.3. ritmusjátékok és ügyességi 

játékok irányítása 
 ritmusjátékok és ügyességi 

játékok irányításának tanulása 
 Kis segítséggel képes a 

begyakorolt 
ritmusjátékok és 
ügyességi játékok 
irányítására. 

 Önállóan képes 
ritmusjátékok és 
ügyességi játékok 
összeállítására és 
irányítására. 
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3.4.    
 

utánzó játékok irányítása 
 

utánzó játékok irányításának 
tanulása; 
a koncentráció és a konstrukció-
élmény után az együttműködni 
tudás, a kooperáció 
lehetőségének megteremtése a 
kiscsoporton belül 

 
Kis segítséggel képes a 
begyakorolt utánzó 
játékok irányítására. 

 
Önállóan képes utánzó 
játékok összeállítására és 
irányítására. Tudja, hogy 
az utánzó játékokkal 
megjelenik a mimetikus 
kifejezés igénye, s az 
ezzel kapcsolatos 
problémák sora. Képes 
észrevenni, hol a hiba az 
üzenetközvetítésben. 
Tudja, hogy hogyan 
javítható az a 
megfigyelés vagy a 
kifejezés pontosítása 
révén. 

        
3.5. mozgásos bemelegítő 

játékok, erőgyakorlatok, 
egyensúlygyakorlatok 
irányításának tanulása 

 mozgásos bemelegítő játékok, 
erőgyakorlatok, 
egyensúlygyakorlatok 
irányításának tanulása 

 Önállóan tudja vezetni a 
begyakorolt mozgásos 
bemelegítő játékokat, 
erőgyakorlatokat és 
egyensúlygyakorlatokat. 
tudják irányítani és 
javítani a lazítás és 
feszítés gyakorlatait. 

 Önállóan képes 
mozgásos bemelegítő 
játékok, erőgyakorlatok 
és egyensúlygyakorlatok 
összeállítására és 
irányítására. Tudja 
irányítani és javítani a 
lazítás és feszítés 
gyakorlatait. 

        
3.6. pihentető gyakorlatok 

irányítása 
 pihentető gyakorlatok irányítá-

sának tanulása, ügyelve a 
sugalmazás technikájára, a 
logikus sorrendű, élményszerű 
belső képek előhívására 

 Kis segítséggel képes a 
begyakorolt pihentető 
gyakorlatok irányítására. 

 Önállóan képes 
pihentető gyakorlatok 
összeállítására és 
irányítására. 

        
3.7. Beszédgyakorlatok 

irányítása 
 a beszédgyakorlatok elméleti és 

gyakorlati hátterének tisztázása; 
a légzés, a hangadás, a kiejtés 
főbb ismérveinek áttekintése, 
azok helyes formáinak 
gyakoroltatása; 
egymás esetleges beszédhibáinak 
felismerése, a hiba kijavítási 
lehetőségeinek megkeresése 

 Kis segítséggel képes 
beszédgyakorlatok 
irányítására. 

 Önállóan képes 
beszédgyakorlatok 
összeállítására és 
irányítására. 

        
3.8. összetett koncentrációs 

játékok irányítása 
 annak tisztázása, hogy mikor 

érdemes kapcsolatteremtő és 
bizalomjátékokat játszani; 
a játékélmény elemzése; 
e gyakorlatok optimális 
időtartamának megállapítása, 
fölvezetésük és lecsengetésük 
gyakorlása; 
a különféle gyakorlatok 
fölvezetéséhez szükséges eltérő 
hangnemű és ritmusú instrukciók 
használatának gyakorlása; 
egymás munkáinak elemzése 

 Kis segítséggel képes 
összetett koncentrációs 
játékok irányítására. 

 Önállóan képes összetett 
koncentrációs játékok 
összeállítására és 
irányítására. 
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3.9. Kommunikációs játékok 

irányítása 
 a nem verbális kommunikáció 

csatornáinak elemzése: 
a szándékolt üzenet 
helyességének ellenőrzése az 
arcjáték, a tekintet, a gesztusok 
révén; 
a testtartás, a távolságtartás, a 
használt emblémák 
kommunikációs jelentőségének 
számbavétele különböző 
fölidézett emberi helyzetekben; 
gyakorlati példák keresése a 
metakommunikáció 
jelentőségének 
bizonyítására;fotókkal, 
szoborjátékokkal, nyelvi 
fordulatokkal kapcsolatos 
gyakorlatok alkalmazása; 
az iskolai élettel kapcsolatos 
mondatértékű gesztusok gyűjtése; 
annak megvitatása, hogy a 
különböző korosztályú 
gyermekeknél miképpen 
alkalmazhatók ezek a gyakorlatok

 Kis segítséggel képes 
kommunikációs játékok 
irányításár. 

 Önállóan képes 
kommunikációs  játékok 
összeállítására és 
irányítására. 

        
3.10. különböző tantárgyakhoz 

kapcsolódó alkalmazott 
drámajátékok irányítása 

 a különböző tantárgyakhoz 
kapcsolódó alkalmazott 
drámajátékok irányításának 
tanulása; 
konfliktust tartalmazó helyzetek 
teremtése elemzés végett 
történelemórára, művekhez 
kapcsolódva irodalomórára; 
életjátékok alkalmazása: 
morális problémák feltárásához 
szükséges fölvezető és kísérő 
eljárások gyakorlása 

 Kis segítséggel képes 
különböző 
tantárgyakhoz 
kapcsolódó alkalmazott 
drámajátékok 
irányítására. 

 Önállóan képes 
különböző 
tantárgyakhoz 
kapcsolódó alkalmazott 
drámajátékok 
összeállítására és 
irányítására. 

        
3.11. Szociodramatikus 

rögtönzések 
 szociodramatikus rögtönzések 

eljátszása élmények alapján; 
a játékirányítás, -tagolás 
technikájának megismerése, 
gyakorlása; 
a korábban  megismert önismereti 
játékok felelevenítése, 
beszélgetés ezek alkalmazási 
lehetőségeiről 

 Részt vesz a 
szociodramatikus 
rögtönzésekben. 

 Önállóan képes 
szociodramatikus 
rögtönzéseket irányítani. 

        
II. A TANÍTÁSI DRÁMA  A TANÍTÁSI DRÁMA 

MEGISMERÉSE 
    

        
1.    
 

A tanítási dráma műfaja 
 

Információk tanulása a tanítási 
drámáról; 
tanítási drámák, drámarészletek 
megfigyelése, elemzése 

 
Részt vesz a tanítási 
dráma elemzésében.  

Tudja, hogy a tanítási 
dráma nem más, mint a 
megértetni vagy inkább 
megéreztetni kívánt 
tárgy 
(ember, esemény, 
helyzet, jelenség vagy 
bármilyen élmény) 
együttesen megalkotott 
történetbe ágyazott vagy 
a cselekménysorból 
kiszakított, külön 
történetté alakított, 
olykor pedig szinte 
darabbá írt bemutatása. 
Önállóan képes a 
megfigyelt tanítási 
drámák, drámarészletek 
elemzésére. 
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2. A tanítási dráma tervezése, 

megjelenítése és értékelése 
 Egy adott probléma vagy motívum 

köré szervezett, rögtönzött színjáték 
létrehozása, tanulási, feldolgozási és 
alkotó (struktúrateremtő) szakaszok 
váltogatásával (több esetben a vezető 
tanár szerepbe-állásával egybekötve; 
tanítási dráma  tervezése, 
megjelenítése, értékelése1 

 Részt vesz egy tanítási 
dráma megjelenítésében. 

 Részt vesz a tanítási 
dráma  tervezésében, 
megjelenítésében és 
értékelésében. 

        
I. SZÍNJÁTÉKOS 

ALAPISMERETEK 
      

        
1. Közös dramatizálás  Mese vagy novella színi 

megjelenítése azon a 
módszerének megtanulása, 
amelytől leginkább remélhető, 
hogy a játékosok vezetőjükkel 
együtt nem a szóból, hanem a 
mozgásból indítanak a munka 
során (ezt az eljárást a viszonylag 
egyszerű szerkezetű meséktől 
kezdve az összetett történetek 
feldolgozásáig eljutva sajátítják 
el a tanulók); 
a kollektív drámaépítést indító 
némajátékos alapozás gyakorlása 
avégett, hogy ne szakadjon  majd 
szét a játék végszavakra, s ne 
tűnjön el a kapcsolat a játékosok 
között 

    

        
1.1. improvizációs 

előgyakorlatok 
 a kiválasztott mű ismerése, a 

szereplő személyek és helyszínek 
rajzos jelölése;  
az improvizációs 
előgyakorlatokat igénylő 
mozzanatok tanári kiemelése 

 Részt vesz az 
improvizációs 
előgyakorlatok 
végzésében. 

 Ismeri a dramatikus 
improvizáció 
irányításának 
technikáját. Ki tudja 
alakítani a rögtönzést 
indító helyzetet. 
Képes felkelteni a 
játékbátorságot. 

        
1.2. a némajátékos 

cselekményvázlat és a néma 
kisjelenetek 

 a némajátékos cselekményvázlat 
alapján a néma kisjelenetek 
eljátszása, eljátszatása 

 Részt vesz a néma 
kisjelenetek 
eljátszásában. 

 Részt vesz a néma 
kisjelenetek 
eljátszásában. Önállóan 
tudja irányítani a néma 
kisjeleneteket. 

        
1.3. a megszólalás fajtái  a tömegjelenetek és a kisjelenetek 

eljátszása közben a játékok 
indításának, a javító játékok 
alkalmazásának, a 
sugalmazásnak, a beleszólásnak, 
a kérdezésnek,  
a szerepvállalásnak – a játék 
előrelendítése technikáinak 
gyakorlása, szabályok betartatása 
(Abba ne hagyd!; Légy jelen!; 
Tartsd a szabályokat!; Szólalj 
meg!; Folytasd!; Ne nézz ki!; 
Ügyelj a térre (I–II)!; Építsd e 
cselekményt!; Ne hazudj!; 
Sűríts!) 

 Részt vesz a 
tömegjelenetek és a 
kisjelenetek együttes 
gyakorlásában. 

 Tud  szimultán játékok 
irányítani. 
Rögzíteni képes a 
rögtönzés során 
felbukkanó „szerencsés 
variánst” . 
Ismeri a rögtönzés 
lépcsőfokait, azok 
elméleti és gyakorlati 
tudnivalóit. 
Képes a különböző 
szabályok betartatására. 

        
1.4. jelenet-összefűzés  a kidolgozott jelentek összefűzése 

a némajátékos cselekményvázlat 
segítségével;  
hiányzó jelenetek pótlása; 
a cselekmény arányainak 
ellenőrzése 

 Részt vesz a kidolgozott 
jelentek összefűzésében. 

 Önállóan képes a 
kidolgozott jelenetek 
összefűzését irányítani, a 
hiányzó jeleneteket 
pótoltatni. 

        
1.5. a „színjáték” akusztikus és 

vizuális síkja 
 a „színjáték” akusztikus és 

vizuális síkjának kidolgozása 
(színek, formák, díszlet, jelmez, 
jelzések, zörejek, zenék stb.) 

 Részt vesz a „színjáték” 
akusztikus és vizuális 
síkjának kidolgozásában.

 Önállóan képes a 
„színjáték” akusztikus és 
vizuális síkjának 
kidolgozását irányítani. 
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1.6. az „előadás”  az „előadás”; 

rögzítés és javítás 
 Részt vesz  az 

„előadás”-ban. 
 Önállóan képes az 

„előadás”; 
rögzítését és javítását 
irányítani. 

        
2. Szerkesztett játék  Szerkesztett műsorok 

összeállítása és színpadra állítása
    

        
2.1. Műsorkészítés  tanulónként egy-egy teljes műsor, 

vagy egy-egy „blokk” készítése 
 Kis segítséggel képes 

elkészíteni egy 
szerkesztett 
műsorblokkot. 

 Önállóan képes 
megszerkeszteni egy 
műsort. 

        
2.2. Műsorvédés  az elkészült műsor (vagy 

„blokk”) megvédése szerkesztési 
és színpadra állítási szempontból 

 Megadott szempontok 
alapján és kérdések 
segítségével képes 
megvédeni az általa 
szerkesztett 
műsorblokkot. 

 Önállóan képes 
megvédeni az általa 
szerkesztett műsort a 
szerkesztés és a 
színpadra állítás 
szempontjából. 

        
2.3. közös szerkesztési 

gyakorlatok 
 hiányosságok pótlása közös 

szerkesztési gyakorlat során: 
ismeretek pontosítása a 
felhasznált irodalmi és zenei 
anyag homogenitására 
vonatkozóan; 
a szerkezet kiépítéséről, a 
motívumokkal való 
gazdálkodásról, az 
anyaggyűjtéstől az előadásig 
terjedő különféle 
munkafázisokról, a kiemelések és 
rövidítések (húzások) 
szabályairól, a forgatókönyvek 
készítésének esztétikai, jogi és 
nyomdai követelményeiről szóló 
ismeretek áttekintése; 
a versválasztás, versrendezés, az 
instrukcióadás problémáinak 
közös megvitatása a szép és 
kifejező beszéd és mozgás 
elérésének lehetőségeit és 
akadályait elemezve 

 Részt vesz a közös 
szerkesztési 
gyakorlatokon. 

 Ismeri az 
anyaggyűjtéstől az 
előadásig terjedő 
különféle 
munkafázisokat, a 
kiemelések és 
rövidítések (húzások) 
szabályait. 
Tisztában van a 
forgatókönyvek 
készítésének esztétikai, 
jogi és nyomdai 
követelményeivel. 

        
3. Iskolai ünnepségek és 

szertartások 
 Iskolai ünnepségek és 

szertartások tervezése, szervezése 
különböző alkalmakra 

    

        
3.1.   az ünnep funkciójának tisztázása; 

különféle ünnepségtípusok 
megismerése, bírálata; 
a rossz ünnep pedagógiai, 
lélektani, erkölcsi kárának és a 
szép ünnep sokoldalú örömének 
számbavétele; 
a színjátékosi megnyilvánulások 
lélektani hátterének, a 
nyilvánosság elé lépés 
veszélyeinek és hasznának 
tisztázása 

 Ismeri az ünnep 
funkcióját. Példát tud 
mondani két-három 
ünnepségtípusra. 

 Ismeri az ünnep 
funkcióját. Meg tudja 
nevezni a különféle 
ünnepségtípusokat. 
Véleményt tud alkotni az 
egyes ünnepségtípusok 
előnyeiről, hátrányairól. 
Tudja, milyen károkat 
okozhat egy rossz 
ünnepi műsor 
pedagógiai, lélektani és 
erkölcsi szempontból és 
azt is, hogy milyen 
előnyei vannak a jól 
megszervezett, szép 
ünnepi műsornak. 
Ismeri a színjátékosi 
megnyilvánulások 
lélektani hátterét, a 
nyilvánosság elé lépés 
veszélyeit és hasznát. 
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3.2.   új típusú ünnepi szertartások 

megalkotása 
 Részt vesz új típusú 

ünnepi szertartások 
létrehozásában. 

 Kis segítséggel meg 
tudja szerkeszteni egy új 
típusú ünnepi szertartás 
forgatókönyvét. Részt 
vesz az  ünnepi 
szertartás 
kivitelezésében. 

        
II. RENDEZŐI 

ALAPISMERETEK 
 RENDEZŐI ALAPISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Anyagválasztás  Az anyagválasztás 

problémakörének megismerése: 
annak  meghatározása, hogy az 
adott képességű tanulókkal, a 
rendelkezésre álló idő alatt 
milyen típusú színházi jellegű 
esemény szervezhető meg; 
annak eldöntése, hogy milyen célt 
szolgál a tervezett bemutató 
nevelési szempontból, milyen 
értékeket közvetít, mi az előadás 
üzenete, miről szól, miért fontos 
ez az üzenet az előadásban 
közreműködőknek; 
a rendelkezésre álló műfajok 
számbavétele, a műfaji határokat 
áttörő kísérleti 
kezdeményezésekkel együtt; 
az irodalmi alapanyagon 
végzendő dramaturgiai munkák 
(rövidítések, összevonások, 
applikációk) megismerése; 
a szövegértelmezés különböző 
mélységeinek áttekintése (a 
korosztályok kívánalmai szerint) 

 Segítséggel képes 
korosztályának 
megfelelő produkció 
kivitelezéséhez anyagot 
választani. Választását 
indokolni tudja. 

 Önállóan képes 
korosztályának 
megfelelő produkció 
kivitelezéséhez anyagot 
választani és választását 
megindokolni. 
Választását indokolni 
tudja. Fel tudja mérni, 
hogy milyen célokat 
szolgál a tervezett 
bemutató. 

        
2.    
 

Instrukcióadás 
 

Az instrukcióadás módjainak 
áttekintése különös tekintettel 
- a térrel való gazdálkodásra, a 
tér hangsúlyos és hangsúlytalan 
pontjaira, a különböző típusú 
színpadi terek jellemzőire, 
- a játékidőre, a szünetekre, a 
naturális időre, a színpadi idő 
jelentőségére, 
- a hanghatások jelentőségére 
(emberi hang, zörej, zene), 
- a szükséges és felesleges 
csendekre az előadásban,  
- a színdramaturgiát, a színpadi 
mozgás alaptörvényeire 

 
Fel tudja idézni a 
legfőbb színházi 
instrukciókat és azokat 
feladathelyzetben 
használni is képes. 

 
Ismeri a legfőbb színházi 
instrukciókat és az 
instrukcióadás módjait. 

        
3. Társművészetek: 

bábszínpad, bábos 
technikák; képzőművészeti 
alapismeretek (díszlet, 
jelmez, smink); zenei 
alapismeretek 
(a legfontosabb zenei 
stílusok ismerete); 
néptáncok, történelmi és 
társastáncok; 
pantomim; 
akrobatikus mozgáselemek 
(esések, ütések, stb.); 
fényhatások, világítás 
Film- Színház. A 
filmburleszk. 

 A társművészetekkel kapcsolatos 
alapismeretek áttekintése 
szövegolvasás, álló- és 
mozgóképek elemzése révén 
Chaplin – Buster Kaeton 
munkássága. 

 A tanultak alapján fel 
tudja idézni a 
színházművészet 
társművészeteit, s azok 
főbb – a színjátszás 
szempontjából jelentős – 
ismérveit. 

 Képes kiselőadás 
keretében álló- és 
mozgóképekkel, 
hangfelvételekkel 
illusztráltan bemutatni a 
színházművészet 
társművészeteit. 
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4. Dramaturgiai ismeretek: 

a tér, az idő, a cselekmény 
fogalma,  
a szerep,  
a kapcsolat,  
a feszültség keletkezése és 
kioldása,  
a konfliktus, az érdekellentét 
fokozatai,   
az összeütközés, a kollízió 
pillanata,  
a kontraszt,  
a szimbolikus pillanatok 
létrejötte színjátékos 
események során,  
a külső és belső tagoltság 

 Dramaturgiai ismeretek tanulása 
szociális és játékbeli szerepek, 
szituációk elemzésével 
egybekötve 

 Kis segítséggel képes 
felidézni a tanult 
dramaturgiai 
ismereteket. 

 Ismeri és érti a 
dramaturgia 
alapfogalmait, azokat fel 
tudja használni 
aszociális és játékbeli 
szerepek, szituációk 
elemzése során. 

        
5. Színháztörténeti ismeretek  Színháztörténeti ismeretek 

tanulása 
    

        
5.1. a színjáték kezdetei; 

szertartások az ősi 
kultúrákban. 
Őskor és törzsi művészete. 
a görög színház;  
az ókor nagy drámaírói;  
az ókori dramaturgia 

 információk tanulása a színjáték 
kezdeteiről, áldozati és 
szertartásos motívumok, a mágia 
és fajtáinak szerepe, a görög 
színházról, az ókor nagy 
drámaíróiról, valamint az ókori 
dramaturgiáról szövegolvasás, -
feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a színjáték 
kezdeteinek főbb 
ismérveit, a görög 
színház jellemzőit, az  
ókor nagy drámaíróit, 
valamint az ókori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 
Felismeri a szertartások 
és a mágia szerepét az 
ősi kultúrákban. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni szóban és 
írásban a színjáték 
kezdeteit, a görög 
színház jellemzőit, az  
ókor nagy drámaíróit, 
valamint az ókori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 
Be tudja mutatni a 
kultúra sajátos területét, 
a művészetet. 

        
5.2. a középkori színjáték 

típusai, dramaturgiai 
jellemzői 
Közösségi színházi 
műformák. A megidéző 
(digitális) jelleg a középkor 
színházában. 

 információk tanulása a középkori 
színjáték típusairól, dramaturgiai 
jellemzőiről szövegolvasás, -
feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a középkori 
színjáték típusait, 
dramaturgiai 
jellegzetességeit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a középkori 
színjáték típusait, 
dramaturgiai jellemzőit. 

        
5.3. a commedia dell’arte 

jellemzői, dramaturgiája 
 információk tanulása a commedia 

dell’arte jellemzőiről, 
dramaturgiájáról szövegolvasás, -
feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a commedia 
dell’arte főbb ismérveit, 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a commedia 
dell’arte főbb ismérveit, 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
5.4. a reneszánsz dráma és 

színház 
 információk tanulása a 

reneszánsz drámáról és színházról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a reneszánsz 
dráma és színház főbb 
ismérveit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a reneszánsz 
dráma és színház főbb 
ismérveit. 

        
5.5. a shakespeare-i dramaturgia  a shakespeare-i dramaturgia 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni a shakespeare-i 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 

 Ismeri Shakespeare 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
5.6. a francia klasszicizmus nagy 

drámaírói és dramaturgiája; 
Moličre munkássága 

 információk tanulása a francia 
klasszicizmus nagy drámaíróiról 
és dramaturgiájáról, valamint  
Moličre munkásságáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a francia 
klasszicizmus nagy 
drámaíróit, Moličre 
munkásságának  főbb 
ismérveit és e korszak 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a francia 
klasszicizmus 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. Meg 
tudja nevezni e korszak 
jelentősebb drámaíróit és 
műveiket. Ismertetni 
tudja Moličre 
munkásságát, főbb 
műveit. 
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5.7. a felvilágosodás és a 

romantika színháza; 
a polgári dráma 
meglapozása 

 információk tanulása a 
felvilágosodás és a romantika 
színházáról, valamint a polgári 
drámameglapozásáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a 
felvilágosodás és a 
romantika színházának, 
valamint a polgári 
drámának főbb 
ismérveit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a felvilágosodás 
és a romantika 
színházának, valamint a 
polgári drámának a 
jellegzetességeit. 

        
5.8. a naturalista színház francia 

és német úttörői 
 információk tanulása a naturalista 

színház  francia és német 
úttörőiről szövegolvasás, -
feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
megnevezni a naturalista 
színház  francia és német 
legjelesebb képviselőit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a naturalista 
francia és német színház 
jellegzetességeit, fel 
tudja sorolni főbb 
képviselőit. 

        
5.9. Sztanyiszlavszkij színháza  információk tanulása 

Sztanyiszlavszkij színházáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni 
Sztanyiszlavszkij 
színházának főbb 
ismérveit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban Sztanyiszlavszkij 
színházának 
jellegzetességeit. 

        
5.10. Bertold Brecht színháza; 

a brechti dramaturgia 
 információk tanulása Bertold 

Brecht színházáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén; 
Brecht dramaturgiájának 
megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni a brechti 
színház  főbb ismérveit 
és Brecht 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban Bertold Brecht 
színházát. Ismeri Brecht 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
5.11. napjaink színházi irányzatai  információk tanulása napjaink 

színházi irányzatairól 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni napjaink főbb 
színházi irányzatait. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni napjaink 
főbb színházi irányzatait.

        
5.12. a magyar színjáték kezdetei, 

főbb korszakai; 
Kelemen László 

 információk tanulása a magyar 
színjáték kezdeteiről, főbb 
korszakairól, valamint Kelemen 
László munkásságáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a magyar 
színjáték főbb 
korszakait. Tudja, ki volt 
Kelemen László. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni a magyar 
színjáték kezdeteit, főbb 
korszakait és Kelemen 
László munkásságát. 

        
5.13. klasszikus magyar drámák 

és drámaírók 
 információk tanulása a klasszikus 

magyar drámákról és 
drámaírókról szövegolvasás, -
feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felsorolni klasszikus 
magyar drámákat és 
szerzőik nevét. Képes 
felidézni az egyes 
drámák főbb témáit. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni a 
klasszikus magyar 
drámákat és szerzőiket. 
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5.14. a mai magyar dráma  információk tanulása a mai 

magyar drámáról szövegolvasás, 
-feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felsorolni a tanult mai 
magyar drámákat és 
szerzőik nevét. Képes 
felidézni az egyes 
drámák főbb témáit. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni a mai 
magyar dráma 
jellegzetességeit. 

        
5.15. A színpadi kompozíció és 

hatásai. A színház tér- és 
időkezelése. 

 Információk benyomások 
megbeszélése a látott irodalmi 
művek alapján. Tér és idő a 
színpadon. 

 Részvétel az elemző 
beszélgetésekben. 

 A tanultak alapján 
bemutatja a színházi 
kompozíciók hatásait. 

        
5.16. a magyar amatőr színjátszás 

története, rétegződése, 
intézményei, rendezvényei 

 információk tanulása a magyar 
amatőr színjátszás történetéről, 
rétegződéséről, intézményeiről és 
rendezvényeiről szövegolvasás, -
feldolgozás révén 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a magyar amatőr 
színjátszás történetének 
legfontosabb 
csomópontjait. Meg tud 
nevezni legalább egy 
amatőr színjátszással 
kapcsolatos intézményt 
és rendezvényt. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a magyar amatőr 
színjátszás történetének 
legfontosabb 
csomópontjait, amatőr 
színjátszásunk 
rétegződését, 
intézményeit, főbb 
rendezvényeit. 

        
5.17. a drámapedagógia 

intézményrendszere itthon 
és külföldön 

 információk tanulása a hazai és a  
külföldi drámapedagógia 
intézményrendszeréről 
szövegolvasás, -feldolgozás révén

 Meg tud nevezni egy-
egy hazai és külföldi 
drámapedagógiával 
foglalkozó intézményt. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni a hazai és 
a  külföldi 
drámapedagógia 
intézményrendszerét. 

        

 
 

Tanév végi követelmények a 11–12. évfolyamon  
 

a) A dramatikus tevékenységformák, képességfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával fejlessze a tanulók 
érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit. 

b) Gazdagítsa az önkifejezési formákat különböző gyakorlatok létrehozásában. 
c) Irányítsa, vezesse a megismert játékokat, gyakorlatokat. 
d) Törekedjen a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben. 
e) Tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvű megnyilatkozásokat adjon. 
f) Állítson össze alkalmazott drámajátékokat, gyakorlatokat különböző tantárgyakhoz. 
g) Ismerje a tanítási dráma fogalmát. 
h) Közös dramatizálás során alkalmazza a némajátékos, improvizációs előgyakorlatokat. 
i) Készítsen szerkesztett játékot az iskolai ünnepélyek megünnepléséhez. 
j) A társművészetek bevonásával korosztályának megfelelően válasszon előadandó darabot. 

 
 
 

Tárgyi feltételek 

 Kiürített és szőnyegpadlóval borított tanterem, amelyben kényelmesen mozoghat 15–20 fő 
 15 színes gumilabda, tárolásukhoz háló 
 Magnetofon, CD-, video- vagy lemezjátszó, alkalmanként videokamera 
 A produkciók színpadra állítása elengedhetetlen színpadi próbák nélkül, ezért indokolt a településen 

rendelkezésre álló előadóterem, színpad alkalmankénti igénybevétele 
 Rajzlap, csomagolópapír, festék, ragasztó, ollók, gombok, gyöngyök, textilhulladékok a báb- és 

makettkészítéshez, díszletkészítéshez 
 Egy nagyobb láda vagy szekrény a kellékek (pl. rongyos palást, korona, kisméretű tárgyak, szoknyák, 

kalapok, kardok, stb.) számára 
 Színházi szakirodalom, dráma- és verseskötetek, drámajáték-gyűjtemény 
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A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Szó–hang–gesztus. Móra, Budapest, 1985 
 Mezei Éva: Játsszunk színházat! Móra, Budapest 
 Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Magyar Drámapedagógiai 

Társaság. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola 
 Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 363 p. 
 Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon, Bp., 1999. 333 p. 
 Budai Éva: „ Színház az egész világ…” Korona, Budapest 1993 
 Kaposi László: Színház és dráma  a tanításban Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp. 1995 
 Kaposi László: Játékkönyv M.D. T. Bp. 1993- 2000 
 Kaposi László: Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Magyar Művelődési Intézet Bp. 1999 
 Alkalmazott drámajáték 1–10. Osztályig Szerkesztő: Előd Nóra CANDY Veszprém 1999 
 Püspöki Péter: Drámaóra–gyűjtemény BAZ Drámapedagógiai műhely Miskolc 2000 

A tananyag elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyag elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Bemutatás 
 Mimetizálás (megjelenítés, 

kifejezés) 
 Szerepjáték 
 Szituációs játék 
 Improvizáció 
 Egyéni és csoportos produkciók 

bemutatása közönség előtt 
 Dramatizált mesék, történetek 

elemzése, megbeszélése 
 A helyes kiejtés és beszédlégzés 

gyakorlása 
 Projekt módszer (színi előadás, 

műsor, megemlékezés, 
népszokások, rítusok 
megtervezése, kivitelezése, 
bemutatása) 
 Vita 
 Szövegfeldolgozás néma 

olvasással (színháztörténeti, 
rendezői és dramaturgiai 
szakszövegek) 
 Színházi plakát tervezése 
 Utánzás 
 Mintaadás 
 Magyarázat 
 Vitavezetés 

 Szerepek szövegének (pl. 
versek, párbeszédek) 
reprodukciója 
 Az együttműködő képesség 

megfigyelése csoportos 
produkciók esetén 
 Egyéni produkció megfigyelése 
 Versenyekre való benevezés, 

azokon való részvétel 
 A feldolgozásra ajánlott 

szövegek, szerepek ismeretének 
ellenőrzése kikérdezéssel; a 
kikérdezést a pedagógus és a 
diáktársak is végezhetik 
 Produkciók, előadások képi és 

hangrögzítése 
 Színházi előadásokról szóló 

értékelő vélemény ismertetése 
 Színházi előadásokról szóló 

kritika írása 
 Műsorfüzet szerkesztése 
 Vizsga 
 Teszt 
 Feladatlap 

 A pedagógus írásbeli szöveges 
formatív értékelése 
 A pedagógus szóbeli szöveges 

formatív értékelése megerősítő, 
szabályozó, korrigáló 
funkcióval 
 Önelemzés, önértékelés 
 Tanulótárs mint diáktárs 

értékelése a partner 
produktumáról, teljesítményéről
 Tanulótárs mint néző, befogadó 

értékelése társai produktumáról, 
teljesítményéről 
 Produkciók, előadások 

zsűrizése 
 A bemutathatósági szintet elért 

produkciók színpadi (közönség 
előtti) előadása 
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IV. 
KIEMELT FEJLESZTÉSI 

FELADATOK 
 

(KERESZTTANTERVEK) 
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KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK A NAT 2003-BAN

 – KERESZTTANTERVEK A KÉK-BEN  
 
 
A NAT 2003 szám szerint hét kiemelt fejlesztési feladatot fogalmaz meg, s leszögezi, hogy ezen „kiemelt 
fejlesztési feladatok az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok 
erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését”. Az Értékközvetítő és 
képességfejlesztő program e kiemelt fejlesztési feladatok többségét több mint egy évtizede tematizálta, s 
taxonomizált tantervek alapján tantárgyként alkalmazta az oktatásban. Azt is szorgalmazta, hogy azok 
tevékenységeit minden tantárgyat tanító pedagógus építse be tervezésébe. Például: Kommunikáció, Önismeret, 
Honismeret, Népismeret stb. Taníthatóságuk tehát a gyakorlatban igazolt. E tapasztalatok alapján a kiemelt 
fejlesztési feladatokat ugyancsak taxonomizált, kellően strukturált tantervekben látszott célszerűnek leírni a 
könnyebb követhetőség, az elképzelhetőség érdekében. Mivel e tantervek azt segítik, hogy az egyes tantárgyi 
tantervek tartalmait valamely más nézőpontból közelíthessük meg, azaz mintegy keresztezik a tantárgyi 
tanterveket, kereszttanterveknek nevezzük őket. A NAT 2003 hét kiemelt fejlesztési feladatát tizenhárom 
kereszttantervbe elrendezve közöljük. 
 

KÉK kereszttantervei Amely kiemelt fejlesztési feladatnak megfelelnek 

Egészség és betegség Testi és lelki egészség

Önismeret „B változat” Énkép, önismeret 

Értékvédelem és fogyasztóvédelem 

Helyünk a világegyetemben 

Hon- és népismeret Hon- és népismeret

Információs és kommunikációs kultúra Információs és kommunikációs kultúra

Környezettudatos magatartás Környezeti nevelés

Másság az iskolában és az életben  Európai azonosságtudat és egyetemes kultúra

Tanulásmódszertan Tanulás

 
 

A KERESZTTANTERVEK CÍMZETTJEI 
 
 
Nyomatékkal hangsúlyozzuk, hogy a kereszttantervek címzettjei a helyi tantervek készítői, akik az egyes 
kereszttantervek tartalmait az egyes tantárgyi tantervek kidolgozása során építhetik be saját tanterveikbe, 
figyelembe véve a helyi lehetőségeket. A kereszttantervek második címzett csoportja a taneszközfejlesztők, akik 
akár tankönyvet, akár feladathordozót, akár feladatgyűjteményt, akár digitális információhordozót fejlesztenek 
ki, a kereszttantervben lévő tartalmakat sorra-rendre beépíthetik az egyes taneszközökbe. 
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A KERESZTTANTERVEK TIPIZÁLÁSA 

 
 

A NAT által kiemelt fejlesztési feladatokat e benyújtott kerettantervi ajánlat kereszttanterv formában adja meg az 
érdeklődő iskoláknak és a programcsomag-fejlesztőknek. Minden kereszttanterv tartalmazza annak nevét, 
célkitűzéseit, a tematikus tananyagot és a hozzá kapcsolódó tanulási programot. A – tantervírás és -értelmezés 
szempontjából – kifejtettség, részletezettség tekintetében kétféle kereszttanterv szerepel e fejezetben: 

a) kereszttanterv, amely iskolafokok szerint csoportosítva közöl tartalmakat, azokat nem bontja tovább 
évfolyamokra; 

b) kereszttanterv, amely iskolafokokra, s azon belül is évfolyamokra bontva tartalmazza a tanulási 
tematikát és a tanulási programot. 

A kereszttantervek nem tartalmaznak sem a formatív értékelést orientáló teljesítménykövetelményeket, sem a 
szummatív értékelést segítő év végi követelményeket. Ezzel is azt erősítik, hogy a kereszttantervek célja nem 
újabb ismeretek, képességek tanítása, hanem vagy ugyanazon tanulási tárgy (tevékenység, ismeret) több 
szempontú megközelítése, s ez gyakran együtt jár azzal a lehetőséggel, hogy az adott tanulási tárgy – a 
kereszttantervi nézőpont alkalmazásának köszönhetően – gyakran kerüljön a figyelem előterébe.  
 
 

HOGYAN HASZNÁLHATÓK A KERESZTTANTERVEK? 
 
 
A kerettanterv tantárgyi tanterveinek mindegyike mellett figyelemfelhívó rövidítések jelzik, ha az adott tanterv 
adott tevékenységosztálya valamely kereszttanterv tartalmához kapcsolódik, azaz a kereszttanterv nézőpontjából 
is érdemes a tananyagrészlet interpretálásával próbálkozni. E rövidítések az alábbi formában jelennek meg a 
tantárgyi tantervek jobboldali lapszélein: 
 
 

1. Mindennapi élethelyzetek 
elemzése 
Barátság és az új 
kapcsolatok. 

 Mindennapi élethelyzetek 
elemzésének gyakorlása 
Szimpátia – barátság – 
tárgyilagosság megismerése. 

 Segítséggel képes leírni 
megfigyelt mindennapi 
élethelyzetek szituációit. 

 Önállóan képes leírni 
megfigyelt mindennapi 
élethelyzetek szituációit. 

ORVO 
ÖNI 

 
 
Kereszttantervek rövidítéseinek feloldása: 
 
FOGY: Értékvédelem és fogyasztóvédelem 
HON: Hon- és népismeret 
INKO: Információs és kommunikációs kultúra 
MÁS: Másság az iskolában és az életben 
ORVO: Egészség és orvoslás 
ÖNI: Önismeret 
TANU: Tanulásmódszertan 
UNIV: Helyünk a világegyetemben 
VÉD: Környezettudatos magatartás 
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A KERESZTTANTERVEK TIPIZÁLÁSA
 
 
A NAT által kiemelt fejlesztési feladatokat a benyújtott kerettantervi ajánlat kereszttanterv formában adja meg az 
érdeklődő iskoláknak és a programcsomag fejlesztőknek. A kereszttantervnek mint kiemelt fejlesztési 
feladatoknak – a tantervírás és -értelmezés szempontjából – három változatát mellékeljük:  
 

1. a kereszttanterv címét, célkitűzését, a tematikát és a hozzá kapcsolódó tanulási programot 
tartalmazza évfolyamokra bontás, minimális és optimális teljesítmények felsorolás nélkül; 

2. kereszttanterv, amely a kereszttanterv neve mellett célkitűzést, iskolafokokra, illetve osztályokra 
bontást, tanulási tematikát és tanulási programot tartalmaz, de teljesítménykövetelményeket nem; 

3. kereszttanterv, amely a kereszttanterv neve mellett célokat, iskolatípust, évfolyamot, tematikát, 
tanulási tartalmat és teljesítménykövetelményeket egyaránt tartalmaz. 

 
Nyomatékkal hangsúlyozzuk, hogy a kereszttantervek címzettjei a helyi tantervek készítői, akik a 

kereszttanterv tartalmait az egyes tantárgyi tantervek kidolgozásánál építhetik be a helyi lehetőségeket 
figyelembe véve saját tanterveikbe. A kereszttanterv második címzett csoportja a taneszközfejlesztők, akik akár 
tankönyvet, akár feladathordozót, akár feladatgyűjteményt, akár digitális információhordozót fejlesztenek ki, a 
kereszttantervben lévő tartalmakat sorra-rendbe beépíthetik az egyes taneszközökbe.  
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☯
 
 
 

ÖNISMERET  
KERESZTTANTERV 

„B” változat 
 

9–10. évfolyam 
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Az Önismeret kereszttanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a gimnázium 9–
10. évfolyama számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes 
kerettanterv. A kereszttantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik 
a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
Az Önismeret kereszttanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti 

óraszám 
2 
 

2 
 

 
∗ Az Ember és társadalom műveltségi terület 2 – a javasolt óratervben megjelölt –  tantárgya között osztható meg 
a heti óraszám. 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
Az Önismeret kereszttanterv a NAT Ember és társadalom (társadalmi, állampolgári ismeretek, emberismeret), 
Ember a természetben (természetismeret, biológia-egészségtan) és Életvitel és gyakorlati ismeretek: technika 
(egészségtan), háztartástan (a család egészsége, élet a családban, családi szabadidő), Felkészülés a felnőtt lét 
szerepeire műveltségi területekre terjed ki. A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv Embertan 
kerettantervével együtt teljes egészében lefedi az Emberismeret műveltségi részterületét, valamint minden 
műveltségi területből lefedi az emberrel, mint biológiai és társadalmi lénnyel kapcsolatos ismereteket, s 
mindezeknek az önmagunkra vonatkoztatását. A kerettanterv az emberi fejlődés bemutatása mellett súlyt helyez 
az átlagtól eltérő fejlődésű (retardált) és fogyatékos személyek megismertetése és a velük szemben vállalt 
tolerancia erősítésére. A közös követelmények között a Testi és lelki egészség valamennyi elemét tartalmazza. 
Ezen kívül segíti a Információs és kommunikációs kultúra, a Tanulás és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
követelményeinek teljesítését.  
 
A kerettanterv jellemzői 
 
Az Önismeret kereszttanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a kerettantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, 
hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
kerettantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A kerettanterv tanulási programja 
módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
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Az Önismeret kereszttanterv integrál minden, az emberről szóló ismeretet, és a tanuló aktuális fejlettségi szintjén 
értelmezi azokat. Segít abban, hogy a tanuló a megszerzett ismereteket önmagára is tudja vonatkoztatni, így a 
tanulás révén folyamatosan saját élményekkel gazdagodjon. A kerettanterv személyközpontú, mentálhigiénés 
orientációjú. Minden tanulócsoport számára ajánlott. Az Önismeret tanulása természetes kíváncsiságot igényel, 
előzetes tudást nem vár el a tanulóktól. Miközben kiemelten kívánja fejleszteni az önismereti, önérvényesítési 
képességeket, bizonyítottan jelentős hatást gyakorol a tanulók szociális képességeinek (személypercepció, 
szociabilitás, empátia stb.) fejlődésére. Fokozza a tanulók reflektivitását, tudatosabbá és hatékonyabbá teszi 
emberi kapcsolataikat, életvezetésüket. 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Önismeretet bármilyen szakos egyetemi szintű tanári diplomával rendelkező pedagógus taníthatja, de 
különösen kedvező, ha esetleg pszichopedagógusi, gyógypedagógusi, szociológusi, pszichológusi, embertani 
felkészültséggel rendelkezik. Akiknek önismereti igénye, érzékenysége, empátiája az átlagosnál magasabb 
színvonalú, és a tanulókkal való kapcsolata jó, az Önismeret tanulásának segítésében biztos eredményeket érhet 
el. Térszervezést annyiban igényel a kerettanterv, hogy a beszélgetések során célszerű, ha kiscsoportos 
kommunikációs formát választ a pedagógus. A tanulócsoport bontása lehetséges, esetleg nemenként, de 
kizárólag akkor, ha a tanulók ezt kérik, igénylik. 
 
 

Az Önismeret című kereszttanterv alkalmazásának céljai 
 
Az Önismeret kereszttanterv betekintést ad az ember pszichés sajátosságaiba, az embernek önmagával, 
társaival, a társadalommal, a természettel és a szellemi szférával való bonyolult viszonyába. Az önismeret 
keretében a tanulók megismerkednek külső és belső tulajdonságaikkal, aktuális személyiségükkel, szűkebb és 
tágabb kapcsolatrendszerük jellemzőivel. Az önismeret – szemben a világegyetemmel, a távoli tájakkal és 
korokkal, az idegen nyelvekkel és kultúrákkal, az általános törvényszerűségekkel való ismerkedést lehetővé tevő, 
a külvilág felé orientáló tantárgyakkal – a befelé, az ember felé forduló tudás megszerzését segíti, a tanulók 
sajátos egyediségének, közvetlen környezetüknek és a kettő közötti interakciónak az eljátszásával, 
megtapasztalásával, megbeszélésével, elemzésével, a róluk való ismeretszerzéssel. Az önismeret tanulásának 
célja a tanulók önismeretének, társismeretének, szociális helyzetfelismerő képességének erősítése, hatékony 
életvezetési, szociális problémamegoldási stratégiák, megküzdési módok kiépítése és ezáltal az alkalmazkodó és 
önérvényesítő képességeik fejlesztése. 
 
A kamaszoknál az önismeret tanulása lehetőséget biztosít a fokozott önismereti érzékenység és társismereti igény 
kielégítésére.  A folyamatos önismereti munka a tanulók többségénél segíti a pozitív énkép, a differenciált, reális 
önértékelés kialakulását, ami lehetővé teszi, hogy az ember békében éljen magával és környezetével.  Az 
önismeret tanulása növeli a tanulók pszichológiai kultúráját, alkalmassá teszi őket lelki folyamataik értékelésére 
és a tudatosabb életvezetésre. Az önismeret tanulása belső kontroll-attitűdöt eredményez, véd az elidegenedéstől, 
segítséget nyújthat krízishelyzetekben. Az önismeret tanulása tehát mindenekelőtt mentálhigiénés célokat szolgál. 
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Az Önismeret kereszttanterv a Nemzeti alaptanterv közös követelményeinek teljesítéséből meghatározó részt 
vállal a fiatalok egészséges életmódra nevelésével, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatra történő 
felkészítésével, valamint azzal, hogy a saját képességek, tulajdonságok, érdeklődési irányok differenciáltabb 
megismertetésével és reális önértékelés kialakításával hatékonyabbá teszi a tanulás tanulását és segíti a 
pályaorientációt. 
 
Az önismeret tanulásának konkrét céljai a 9–10. évfolyamon a következők: 

 Szerezzenek ismereteket a tanulók a nemi érésről, a női és a férfi nemi szervekről és azok működéséről, a 
nemi szerepszocializációról és annak zavarairól. 

 Váljanak képessé arra, hogy a gondosan kiválasztott, mély társas (partner) kapcsolatot tekintsék értéknek. 
Tudják elemezni a szexualitás, a szerelem, a szeretet és a házasság kapcsolatát. 

 Szerezzenek ismeretet az egészséges nemi életről, illetve a nemi élet problémáiról. 
 Ismerjék meg az életkoruknak és nemüknek megfelelő tipikus testi-lelki tulajdonságaikat, tevékenységeiket, 

képességeiket, motivációikat stb., a nemükből és a személyiségükből adódó különbségeiket, szerepszerű 
viselkedéseiket, tevékenységeiket. Alakuljon ki énidentitásuk, reális önértékelő képességük. 

 Ismerkedjenek meg az identitás tágabb köreivel (élőlény- és embervoltukkal, a mai kor emberének az 
emberiség fejlődéstörténetében elfoglalt helyével, azzal a kultúrkörrel, amelyben élnek), az identitás szűkebb 
köreivel (a nemzeti identitással, a lokálpatriotizmussal, a családi identitással) és a különféle szerepidentitásokkal. 

 Váljanak képessé egyéni sajátosságaik reális megítélésére a különböző személyiségszférákban. 
 Alakítsanak ki önmagukhoz és másokkal szemben helyes viszonyulásokat. 
 Váljanak képessé szorongásaik, kritikus életeseményeik, stressz által kiváltott érzelmeik és reakcióik helyes 

kezelésére, eredményes megküzdési stratégiák kialakítására. 
 
 

Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti 

óraszám 
2 2 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9. évfolyam 
 
 

Az Önismeret kereszttanterv alkalmazásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Váljanak képessé a tanulók egyéni sajátosságaik reális megítélésére a különböző személyiségszférákban. Tudatosuljon bennük az önismeret 
fontossága a pályaválasztásban. Tudják önmegvalósítási, önérvényesítési törekvéseiket mások érdekeinek figyelembevételével módosítani, 
korlátozni. Alakítsanak ki önmagukkal és másokkal szemben helyes viszonyulásokat. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. EGYÉNI SAJÁTOSSÁGOK A KÜLÖNBÖZŐ 

SZEMÉLYISÉG- 
SZFÉRÁKBAN 

 A KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYISÉGSZFÉRÁKBAN TETTEN 
ÉRHETŐ EGYÉNI SAJÁTOSSÁGOK TANULÁSA 

    
1. Egyéni sajátosságok a kognitív (értelmi) szférában: 

percepciós stílusok és preferenciák (represszió – szenzitizáció, 
mezőfüggőség – mezőfüggetlenség, komplexitás – preferencia);
a tanulás (emlékezet) egyéni sajátosságai (a bevésés és a 
felidézés gyorsasága, pontossága, a nyelvi és a képi 
reprezentáció); 
a vizuális és az akusztikus preferencia; 
a gondolkodás egyéni sajátosságai (rigiditás – plaszticitás, 
intuíció –  diszkurzió, konvergencia – divergencia, 
intelligencia és kreativitás) 

 Az egyéni sajátosságok, képességek azonosítása a kognitív 
(értelmi) szférában tapasztalatok megbeszélésével, 
szépirodalmi és tudományos ismeretterjesztő művek 
idevonatkozó részleteinek feldolgozásával; 
egyszerű képességvizsgálatok elvégzése; 
egyéni képességlisták összeállítása, a leggyengébb és a 
legfejlettebb képességek számbavétele 

    
2. Egyéni sajátosságok az érzelmi-motivációs szférában: 

érzelmi stabilitás – labilitás; 
érzékenység – érzéketlenség; 
érzelmi gazdagság – sivárság; 
a temperamentum (kolerikus, szangvinikus, melankolikus, 
flegmatikus típusok); 
a teljesítménymotiváció (teljesítményelérés konformizmussal – 
eredetiséggel, sikerorientáltság – kudarckerülés) 

 Az egyéni sajátosságok azonosítása az érzelmi-motivációs 
szférában tapasztalatok megbeszélésével, szépirodalmi és 
tudományos ismeretterjesztő művek idevonatkozó részleteinek 
feldolgozásával; 
a temperamentum-típusok tipikus reagálási módjainak 
eljátszása; az azonos helyzetre adott különböző reagálások 
elemzése 

    
II. A VISZONYULÁSOK EGYÉNI SAJÁTOSSÁGAI  A VISZONYULÁSOK EGYÉNI SAJÁTOSSÁGAINAK 

TANULÁSA 
    
1. Az önmagunkhoz való viszony dimenziói: 

éntudatosság (a személyes és a társas viszony, a szubjektív és 
az objektív viszonyulás); 
az énkép és az énelfogadás; 
az önértékelés (reális és irreális önértékelés, kisebbrendűségi 
érzés, beképzeltség); 
az énerő és az önérvényesítés; 
az önkontroll; 
az önreprezentáció 

 A pozitív és a negatív önértékelés elemeinek számbavétele, 
elemzése kiscsoportos kommunikációban 

    
2. A más emberekhez való viszony dimenziói és sajátosságai: 

az érzelmi viszony (szimpátia – antipátia, vonzás – taszítás, 
szeretet – gyűlölet, szerelem – barátság); 
a kapcsolati hierarchiák (dominancia, önalávetés, vezetői 
képességek, kooperálás, versengés); 
a társas világhoz való viszony (extraverzió – intraverzió, 
filantrópizmus – embergyűlölet); 
a társas hatékonyságot befolyásoló sajátosságok (szociális 
percepció, szociabilitás, empátia, szociális aspiráció, 
jóbenyomás keltése); 
a kapcsolatkultúra (őszinteség – hűség, szolidaritás, 
önzetlenség, udvariasság, alkalmazkodó képesség) 

 A tanulók társakhoz való viszonyainak elemzése a tanult 
dimenziók mentén; a vélemények ütköztetése, a konfliktus 
megoldási módok kipróbálása 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

10. évfolyam 
 

Az Önismeret kereszttanterv alkalmazásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Ismerkedjenek meg a tanulók azokkal az élethelyzetekkel, amelyek az emberi szervezetet pszichológiai és 
fiziológiai értelemben megterhelve krízist okozhatnak. Legyenek tisztában azzal, hogy "a stressz az élet sava-
borsa" (Selye J.), ha azonban tartósan fennáll, az  káros lehet az egészségre. A lelki egészség megvédését segítő 
stratégiák megismerése után váljanak képessé a tanulók krízishelyzetben is hatékony konfliktus-megoldási, 
énvédő eljárások alkalmazására. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. ÉLETÜNK ÉS A STRESSZ  INFORMÁCIÓK TANULÁSA, TAPASZTALATOK 

SZERZÉSE A STRESSZRŐL 
    
1. Mindennapi szorongásaink: 

a felelés és a vizsgázás (debilizáló szorongás, facilitáló 
szorongás); 
félelem betegségtől, sérüléstől, haláltól; 
az egzisztenciális félelem – félelem a jövőtől; 
kritikus életesemények: 
agresszió áldozatává válás; 
hozzátartozó halála; 
tartós krízishelyzetek: 
a család felbomlása; 
a család színvonalának nagymértékű esése – munkanélküliség; 
saját súlyos betegség, rokkantság vagy hozzátartozó súlyos 
betegsége, rokkantsága. 

 A stressz fő okainak összegyűjtése tapasztalatok 
megbeszélésével és szépirodalmi, szakirodalmi szövegek 
feldolgozásával; 
a stressz a szervezet védekezésének fokozásában, 
energiatartalékok mozgósításában betöltött  szerepének, 
jelentőségének tisztázása; 
az elhúzódó stressz káros hatásainak számbavétele 

    
2. A stresszre adott reakciók: 

a szervezet erőtartalékainak mozgósítása; 
a stressz által kiváltott érzelmek, reakciók: 
a harag, az agresszió saját magunk ellen fordítása 
(pszichoszomatikus betegségek, önkárosító életvitel 
/alkoholizmus, dohányzás, 
kábítószerélvezet/, lelki betegségek, öngyilkosság); 
a harag, agresszió mások ellen fordítása (viselkedési 
problémák /deviancia, normasértés, mások testi épségének, 
életének veszélyeztetése/) 

 A stressz által kiváltott érzelmek (düh, harag, agresszió) 
számbavétele tapasztalatok felidézésével, illetve szépirodalmi 
és szakirodalmi szövegek elemzésével; 
a devianciákkal kapcsolatos magyarországi és nemzetközi 
statisztikák elemzése; 
a tradíciók és az aktuális társadalmi, gazdasági helyzet 
szerepének elemzése az alkoholizmus, a 
kábítószerfogyasztás, az öngyilkosság, a lelki betegségek 
arányának növekedésével összefüggésben; 
olyan esetek elemzése, amelyekben a család elhúzódó 
krízishelyzete a tanulmányi eredmények látványos romlását, 
viselkedési zavarokat eredményezett 

    
II. AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT SEGÍTŐ MEGKÜZDÉSI 

STRATÉGIÁK 
 AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT SEGÍTŐ MEGKÜZDÉSI 

STRATÉGIÁK TANULÁSA 
    
1. Az érzelmek csillapításának stratégiái: 

önmérséklet -feszültségkontroll; 
relaxáció; elhárító mechanizmusok; emóció-kiürítés; lelki 
támasz keresése; 
a  problémára fókuszáló stratégiák. 
tervezés; helyzetátalakítás; konstruktivitás; tanácskérés a 
probléma megoldására 

 A  megküzdési stratégiák tudatosítása szerepjátékban, többféle 
megküzdési mód lejátszása, a lehetséges következmények 
elemzése; 
önjellemzéssel annak feltárása, hogy a tanulók a mindennapi 
konfliktushelyzetekben milyen emóció- és problémafókusú 
stratégiákat részesítenek előnyben 

    
2. A megküzdési stratégiák eredményességét segítő tényezők: 

a megküzdési eredményesség személyiségtényezői: 
éntudatosság; optimizmus – remény; belső kontroll; 
lelki edzettség; 
a pszichoszociális támasz egyéni és szervezett formái: 
a bizalmi személy mint támasz (családtagok, barátok); 
a segítő foglalkozású személy mint támasz (orvos, lelkész, 
szociális munkás, pedagógus, pszichológus); 
önsegítő és segítő laikus és professzionális  szervezetek, 
egyesületek, alapítványok 

 A megküzdési stratégiák eredményességét segítő tényezők 
számbavétele, elemzése élmények, tapasztalatok felidézésével 
és szövegfeldolgozással, illetve lehetőség szerint a témával 
foglalkozó dokumentumfilm megtekintésével; 
a segítő szervezetek  ( NEVI, Nevelési Tanácsadó, Lelki 
Elsősegély telefonszolgálat, Anonim AIDS szűrés és 
tanácsadás, Rák ellen az Emberért – a Holnapért, Gyógyult 
Alkoholisták Klubja stb.) működésének, tevékenységének 
tanulmányozása ismeretterjesztő művek és 
propagandakiadványok olvasása, feldolgozása révén 
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A Hon- és népismeret című kerettanterv alkalmazásának céljai  

 
 
A Hon- és népismeret kereszttantervnek az a funkciója, hogy bemutassa annak a még koherens és 
szájhagyományozódással, belenevelődéssel, utánzással átszármazódó kultúrának az értékeit, amely a 
honfoglalással magunkkal hozott alapokon a Kárpát-medencében együtt élő népek sok évszázados 
egymásrahatása során sajátos magyar népi kultúraként alakult ki, és amely ismeret-tevékenység-
attitűdrendszerével tájékozódási pontokat nyújthat a múlt-jövő, az egyén-település-magyarság-európaiság-
emberiség és az adottságok-képességek-vállalható szerepek intervallumában. 
 
A Hon- és népismeret – a benne érintett tudományágak sokasága, a népi műveltség időbeni rétegzettsége, táji-
történeti tagoltsága és az ebből következő szereplehetőségek és szokások variabilitása eredményeként – 
komplexnek minősíthető. Így képességfejlesztő és attitűdalakítási, attitűdbefolyásolási potenciálja rendkívül 
nagy. A Hon- és népismeret felkínálható tevékenységei, közvetített ismeretei, attitűdkialakítási-befolyásolási 
szándékai révén: 
 

 segíti az egyéni szükségletek kielégítését, (például játékszükséglet: énekes-mozgásos gyermekjátékok, 
természetes anyagokból készíthető játékok stb.; önkifejezés szükséglete: népdal, ballada, keserves, sirató, táncos 
improvizáció, szokások stb.; önművelés szükséglete: szemelvények a néprajztudomány köréből, néprajzi 
gyűjtőmunka stb.; alkotás szükséglete: népművészeti, népi iparművészeti tárgyak tervezése, készítése stb.; 
 

 segíti a reális énkép kialakulását, a sokféle tevékenységben, szerepkörben való megméretődést (például: 
szokások bemutatása); 
 

 segíti a képességek sokoldalú fejlesztését és fejlődését, hozzájárulva az esetleges hátrányok enyhítéséhez, 
illetve a tehetségek felismeréséhez; 
 

 segíti az alkotásra való beállítódást, illetve felkészülést  (például: kompozíciók tervezése motívumokból, 
népművészeti tárgyak tervezése és készítése stb.); 
 

 lehetővé teszi a reális magyarságkép kialakulását, ugyanakkor segíti az Európa-kép, világkép és emberkép 
alakulását is; 
 

 hozzájárul az empátia kialakulásához, például az emberi élet fordulóihoz fűződő szokások bemutatásával; 
 

 segíti az ökológiai szemléletmód kialakulását, a környezetgazdálkodási, tájgazdálkodási összefüggések 
felismerését; 
 

 koherens kultúraképével életvezetési mintákat ad pedagógusoknak, szülőknek és gyermekeknek egyaránt. 
 
A Hon- és Népismeret tananyagrendszere tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. 
Meghatározó beállítódása, hogy a helyi hagyományokra, tevékenységkörökre épít és ezekre reflektálva mutatja 
be más tájegységek, vagy az  "egész"  hagyományrendszerét. 
 
A tananyag megismerésének alapja az évkör. Az idő körforgására épül a hagyományok, szokások ismeret- és 
tevékenységkörének koncentrikus bővülése, egyre komplexebbé válása a néprajztudományban való 
feldolgozottság vázlatos megismeréséig. Ebből adódóan a legtöbb tananyagrész (témakör, tevékenységkör) több 
tanéven keresztül is szerepel a tantervben, lehetőséget adva az esetleges lemaradások pótlására, a látens 
tanulásból eredő előnyök kihasználására, a tehetséges tanulók gondozására és a folyamatos gyakorlásra. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
9. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. A HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁSI REND FORMÁI  AZ ANYAGI KULTÚRA MEGTANULT ISMERETEINEK 

RENDSZEREZÉSE, BŐVÍTÉSE, A TANULT TECHNIKÁK 
GYAKORLÁSA 

    
1. Életmód  A házzal, a lakással, a portával és a településsel kapcsolatos 

ismeretek összefoglalása és rendszerezése szakszövegek 
segítségével  

    
2. Viseletmódok, a társadalmi megjelenés szimbólumai  Az öltözködéssel, népviselettel kapcsolatos ismeretek 

összefoglalása és rendszerezése szakszövegek segítségével 
    
3. Táplálkozás, étkezési rend  A táplálkozással, tartósítással és az ételkészítéssel kapcsolatos 

ismeretek összefoglalása és rendszerezése szakszövegek 
segítségével, a megismert technikák gyakorlása 

    
4. Kézművesség  A megismert agyag, fa, bőr, szalma, gyékény, vessző, nemez, 

textil, tojás stb. megmunkálási, illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok felhasználása a szokások 
reprodukcióiban  

    
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA MEGTANULT ISMERETEINEK 

RENDSZEREZÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA 
    
1.  Mondókák, szólások, közmondások, mesék, mondák, népdalok, 

balladák, keservesek, siratók 
 Mondókák, kiszámolók, szólások, közmondások, mesék, 

mondák, népdalok, balladák, keservesek, siratók áttekintése, 
rendszerezése és alkalomszerű bemutatása 

    
2.  A jeles napokhoz, munkaalkalmakhoz és az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó szokások 
 A jeles napokhoz, munkaalkalmakhoz és az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó szokások áttekintése és adekvát 
bemutatása 

    
3. A népdal és a népzene  A népdal és a népzene sajátosságainak áttekintése hangzó 

anyagok alapján 
    
III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. Magyar néprajzi csoportok  A magyar néprajzi csoportok tanulása szakszövegek és 

tájmúzeumok látogatása segítségével 
    
2. A néprajzi csoportok mai helyzete (tájszólás, viselet, 

tevékenységi formák stb.) 
 Információk gyűjtése a néprajzi csoportok  mai helyzetéről 

    
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY  A NÉPRAJZTUDOMÁNY ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. A néprajztudomány kialakulása, története, kiemelkedő alkotói, 

alkotásai 
 Ismeretek tanulása a néprajztudomány kialakulásáról, 

történetéről és kiemelkedő alkotóiról, alkotásairól 
szakszövegek alapján 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 

10. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. A HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁSI REND FORMÁI  AZ ANYAGI KULTÚRA MEGTANULT ISMERETEINEK 

RENDSZEREZÉSE, BŐVÍTÉSE, A TANULT TECHNIKÁK 
GYAKORLÁSA 

    
1. A természetadta élelemszerzés és életmód  A természetadta élelemgyűjtéssel és életmóddal kapcsolatos 

ismeretek összefoglalása és rendszerezése szakszövegek 
segítségével 

    
2. Földművelés  A földműveléssel kapcsolatos ismeretek  és tevékenységek 

összefoglalása és rendszerezése (őshonos és újvilági 
haszonnövények megismerése) szakszövegek segítségével 

    
3. Állattartás  Az állattartással kapcsolatos ismeretek és tevékenységek  

összefoglalása és rendszerezése szakszövegek segítségével 
    
4. Falugazdálkodás, területgazdálkodás  A falugazdálkodással és a földhasználattal kapcsolatos 

ismeretek összefoglalása és rendszerezése szakszövegek 
segítségével 

    
5. Anyagmegmunkálási technikák  A megismert agyag, fa, bőr, szalma, gyékény, vessző, nemez, 

textil, tojás stb. megmunkálási, illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok felhasználása a szokások 
reprodukcióiban 

    
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA MEGTANULT ISMERETEINEK 

RENDSZEREZÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA 
    
1.  Mondókák, szólások, közmondások, mesék, mondák, népdalok, 

balladák, keservesek, siratók 
 Mondókák, kiszámolók, szólások, közmondások, mesék, 

mondák, népdalok, balladák, keservesek, siratók áttekintése, 
gyűjtése és alkalomszerű bemutatása 

    
2.  A jeles napokhoz, munkaalkalmakhoz és az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó szokások 
 A jeles napokhoz, munkaalkalmakhoz és az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó szokások  áttekintése, gyűjtése és 
adekvát bemutatása 

    
3. A népdal és a népzene sajátosságai  A népdal és a népzene sajátosságainak áttekintése hangzó 

anyagok alapján 
    
III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. A nemzetiségek hagyományos kultúrája; 

a nemzetiségek és a magyarság kultúrájában fellelhető 
azonosságok és különbségek; 
a nemzetiségi kultúrák mai helyzete 

 A velünk élő nemzetiségek hagyományos kultúrájának 
áttekintése szakszövegek, képek, filmek segítségével és 
múzeumok látogatásával; 
a nemzetiségek és a magyarság kultúrájában fellelhető 
azonosságok és különbségek elemzése; 
információk gyűjtése a MTV nemzetiségi műsoraiból, 
kiadványokból, sajtóhírekből a nemzetiségek kultúráinak mai 
helyzetéről, a hagyományok továbbéléséről 

    
2.  A környező országok népeinek hagyományos kultúrája  Információk gyűjtése a környező országok népeinek 

hagyományos kultúrájáról ismeretterjesztő szövegekből vagy 
ottani múzeumok látogatása során 

     
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY  A NÉPRAJZTUDOMÁNY ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. A néprajztudomány ágai, segédtudományai, kutatási területei  A néprajztudomány ágainak, segédtudományainak, kutatási 

területeinek, kurrens témáinak számbavétele szakszövegek 
olvasásával, folyóiratok tartalomjegyzékének áttekintésével 

    
2. Szakmai problémák a néprajztudományban  A néprajztudomány belső szakmai vitáinak áttekintése 

folyóiratok olvasásával 
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A Másság az iskolában és az életben kereszttanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei 
között a gimnázium 9–10. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kereszttanterv. A 
kereszttanterv és taneszközeit bevezethetik azok az iskolák (pedagógusok), akik választható tantárgyi keretek 
között fejleszteni szeretnék a másság elfogadásához szükséges kompetenciákat.  
 
A Másság az iskolában és az életben kereszttanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 
A KÉK tanterv, a NAT és a Kerettanterv viszonyának jellemzői 
 
A Másság az iskolában és az életben kereszttanterv elsősorban az Ember és társadalom műveltségi területhez 
rendelhető, érinti azonban az Ember és természet, a Földünk és környezetünk, a Művészetek és az Életvitel 
és gyakorlati ismeretek műveltségi területeket is. Az Ember és társadalom műveltségi területen belül tartalma 
részben megegyezik a Népismeret-néprajz, a Társadalmi ismeretek műveltségi részterület tananyagával és több 
ponton érintkezik az Emberismeret és a Történelem követelményeivel is. Az Ember és természet műveltségi 
területből a tanterv részben érinti a Természetismeret műveltségi részterület részletes követelményeit. A 
Földünk és környezetünk műveltségi területen a Magyarország földrajza témakörökben figyelhető meg 
jelentős tartalmi azonosság, természetesen eltérő szemléletmódokkal. A Művészetek műveltségi területen belül a 
tanterv több ponton érinti az Ének-zene (éneklés, ritmus, zenei ismeretek témák) a Tánc és dráma (a hagyomány 
játékai és táncai, ünnepi szertartások, rituális játékok témák) és a Vizuális kultúra (tárgy- és környezetkultúra, 
kifejezés, képzőművészet témák, alkotás és technikák altémák) részletes követelményeit. A kereszttanterv – a már 
említett műveltségi részterületeken – a NAT követelményeihez viszonyítva jelentős többletteljesítményt vár el a 
tanulóktól. E többlet lényege, hogy  tanulók önazonosság, nemzeti  és európaiság tudatának erősítése érdekében 
tudnak azonosságot vonni és különbséget tenni az emberek között. Tisztában vannak azzal, hogy bármennyire is 
különböző külső és belső tulajdonságokkal rendelkezünk, mindannyian emberek vagyunk, mindannyian mások 
vagyunk. Kialakul bennük empátia és tolerancia a másság iránt.  
 
 
A kereszttanterv jellemzői 
 
A Másság az iskolában és az életben keresztanterv bemutatja annak lehetőségét, hogy az etnikumok és a 
fogyatékkal élő emberek életének megismerése segíti megelőzni előítéletes gondolkodásuk kialakulását. Nyitottá 
teszi őket más népek és népcsoportok, etnikumok, fogyatékkal élők megismerésére, elfogadására, s ezáltal 
fejlődik kapcsolati kultúrájuk. E folyamat ösztönzi őket arra, hogy szituatív módon folyamatosan alkalmazzák 
emberi kapcsolataikban az elfogadó magatartást. A hagyományos kultúra-kínálta egyszerű egyéni és közösségi 
tevékenységek megismerésén és gyakorlásán keresztül kialakul a hazához, az itt élő népekhez, etnikumokhoz, a 
táji-történeti tagoltságunkban is megragadható értékekhez kötődés, a fogyatékkal élők elfogadásának képessége 
és mindezek megbecsülésének gyakorlata.  
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A Másság az iskolában és az életben című kereszttanterv 
 alkalmazásának céljai a 9–12. évfolyamon  

  
A Másság az iskolában és az életben tanulásának célja, hogy a tanulók legyenek tisztában azzal, bármennyire is 
különböző külső és belső tulajdonságokkal rendelkezünk, mindannyian emberek vagyunk, mindannyian mások 
vagyunk. 
 
− a tanulók önazonosság, nemzeti  és európaiság tudatának erősítése érdekében tudjanak azonosságot vonni és 

különbséget tenni az emberek között.   
− alakuljon ki bennük empátia és tolerancia a másság iránt.  
− az etnikumok és a fogyatékkal élő emberek életének megismerése segítsen megelőzni előítéletes 

gondolkodásuk kialakulását.  
− tegye nyitottá őket más népek és népcsoportok, etnikumok, fogyatékkal élők megismerésére, elfogadására, s 

ezáltal fejlődjön kapcsolati kultúrájuk. E folyamat ösztönözze őket arra, hogy szituatív módon folyamatosan 
alkalmazzák emberi kapcsolataikban az elfogadó magatartást.  

− a hagyományos kultúra-kínálta egyszerű egyéni és közösségi tevékenységek megismerésén és gyakorlásán 
keresztül alakuljon ki a hazához, az itt élő népekhez, etnikumokhoz, a táji-történeti tagoltságunkban is 
megragadható értékekhez kötődés, a fogyatékkal élők elfogadásának képessége és mindezek 
megbecsülésének gyakorlata.  

 
 

Javasolt óraszám 
 
 
A Másság az iskolában és az életben tananyaga több tantárgy (irodalom, ének-zene, társadalomismeret, vizuális 
kultúra stb.)  tananyagában is előfordulhat, ezért a tanítására fordítandó órakeret csak az együttműködés 
színvonalának feltérképezése után határozható meg. Orientáló adatként a heti 2 órával célszerű számolni. Jeles 
napok közeledtével ezeket az órákat délutáni foglalkozások is kiegészíthetik. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9–10. évfolyam 
 
 

A Másság az iskolában és az életben kereszttanterv 
 alkalmazásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
 
A tanulók önazonosság, nemzeti  és európaiság tudatának erősítése érdekében tudjanak azonosságot vonni és 
különbséget tenni az emberek között. Legyenek tisztában azzal, hogy bármennyire is különböző külső és belső 
tulajdonságokkal rendelkezünk, mindannyian emberek vagyunk, mindannyian mások vagyunk. Alakuljon ki 
bennük empátia és tolerancia a másság iránt. Az etnikumok és a fogyatékkal élő emberek életének megismerése 
segítsen megelőzni előítéletes gondolkodásuk kialakulását. Tegye nyitottá őket más népek és népcsoportok, 
etnikumok, fogyatékkal élők megismerésére, elfogadására, s ezáltal fejlődjön kapcsolati kultúrájuk. E folyamat 
ösztönözze őket arra, hogy szituatív módon folyamatosan alkalmazzák emberi kapcsolataikban az elfogadó 
magatartást. A hagyományos kultúra-kínálta egyszerű egyéni és közösségi tevékenységek megismerésén és 
gyakorlásán keresztül alakuljon ki a hazához, az itt élő népekhez, etnikumokhoz, a táji-történeti tagoltságunkban 
is megragadható értékekhez kötődés, a fogyatékkal élők elfogadásának képessége és mindezek megbecsülésének 
gyakorlata.  
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. MAGYARORSZÁGI ETNIKAI CSOPORTOK  MAGYARORSZÁGI ETNIKAI CSOPORTOK 

MEGISMERÉSE 
    
1. Kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók  Kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók 

kultúrájának megismerése  
    
1.1. etnikai csoportok a Kárpát- 

- medencében 
 a Kárpát-medencében élő etnikai csoportok megismerése  

    
1.1.1. a magyarországi etnikai csoportok kultúrájában 

fellelhető azonosságok és különbségek  
 a magyarországi etnikai csoportok kultúrájában fellelhető 

azonosságok és különbségek elemzése szakszövegek, illetve 
múzeumlátogatások segítségével 

    
1.2. az anyagi kultúra  az anyagi kultúra elemeinek tanulása a kun, jász, palóc, matyó, 

székely, csángó etnikai csoportokban 
    
1.2.1. kézművesség   ismeretterjesztő szövegek olvasása, feldolgozása a 

kézművesség hagyományairól, eszközeiről, folyamatairól 
képek, rajzok alapján és/vagy múzeumlátogatással a megismert 
népcsoportokkal kapcsolatosan 

    
1.2.2. ház, lakás, porta és település  a házzal, a lakással, a portával és a településsel kapcsolatos 

ismeretek gyűjtése szakszövegek segítségével a megismert 
népcsoportok esetében 

    
1.2.3.  anyagmegmunkálási technikák  a megismert agyag, fa, bőr stb. megmunkálási, illetve díszítési 

technikák gyakorlása és a produktumok felhasználása a 
szokások reprodukcióiban 

    
1.2.4. táplálkozási szokások  a lakodalmak táplálkozási szokásainak tanulása ismeretterjesztő 

szövegek, korabeli források elolvasása, feldolgozása, egyszerű 
ételkészítési eljárások tanulása,  gyakorlása alapján a megismert 
népcsoportok esetében 

    
1.2.5. népviseletek  népviseletek számbavétele megfigyeléssel vagy ismeretterjesztő 

kiadványok alapján 
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1.2.5.1. öltözködés, viseletek  a megismert etnikai csoportok öltözködésével, népviseletével 

kapcsolatos ismeretek összefoglalása és rendszerezése  
szakszövegek segítségével 

    
1.3. a szellemi kultúra  a  szellemi kultúra tanulása 
    
1.3.1 néptánc  székely táncok tanulása (pl. székely gólyás, székely forgatós, 

székely hatos, székely verbunk – csűrdöngölő, stb.) 
    
1.3.2. hit- és hiedelemvilág  a magyarországi etnikai csoportok  hit- és hiedelemvilágát 

bemutató  irodalmi művek olvasása  
    
1.3.3. jeles napok  a megismert etnikai népcsoportok jeles napokhoz  fűződő 

népszokásainak megismerése (pl. kéretés, lakodalom ) 
    
1.4  néprajztudomány  a néprajztudomány kialakulásának, történetének, kiemelkedő 

alkotóinak megismerése 
    
1.4.1. a magyar néprajztudomány kiemelkedő alkotásai a 

magyarországi etnikai csoportokról 
 ismerkedés a magyar néprajztudomány kiemelkedő alkotásaival 

szakszövegek, illetve bibliográfiák alapján 
    
2. cigányok  a cigányok életének megismerése 
    
2.1. történet  romák Magyarországon (XVIII-XX. század) 
    
2.1.1. a romák szerepe  a cigányok szerepe a polgári Magyarország történetében 

(Bana József: A vándorcigányok letelepítése, építkezése a 
XVIII. sz. közepétől a XX. sz. közepéig) 

    
2.1.2. a romák története  a magyarországi cigányság társadalomtörténetének 

megismerése 1848 és 1945 között 
(Mezei Barna (szerk.): A magyar cigánykérdés 
dokumentumokban 1422-1985.) 

    
2.1.3. cigány holocaust  cigány holocaust 1944 júliusa-1945 márciusa között, 

dokumentumfilm megtekintése 
(pl. Erdélyi János: Kiskanizsa ) 

    
2.1.4. törvénykezés  cigányokat érintő rendeletek a polgári Magyarországon  pl. 

József főherceg illetékességi hely meghatározásáról szóló 
rendelete, 1916, 1928, 1931, 1938,  

    
2.2. jog és érdekvédelem  helyi, térségi, megyei cigány kisebbséggel foglalkozó jogi és 

érdekvédelmi szervezetek megismerése (pl. cigány 
önkormányzatok, egyesületek,) 

    
2.3. kulturális szervezetek  helyi, térségi, megyei cigány hagyományőrző és kulturális 

szervezetek, klubok, tárlatok, kiállítások, módszertani 
központok stb. megismerése 

    
2.4. nyelv  a cigány nyelv sajátosságai 
    
2.4.1. kétnyelvűség és diglosszia  a kétnyelvűség fogalmának meghatározása, a kétnyelvűség és a 

diglosszia közötti összefüggés feltárása 
    
2.5. művészetek  a cigányság művészete 
    
2.5.1. irodalom  irodalmi ismeretek tanulása 
    
2.5.1.1. az irodalomértő olvasói szerep a lírai 

költeményekben 
 az irodalomértő olvasói szerep gyakorlása a másság elfogadása, 

a tolerancia tükrében a cigányok életéről szóló lírai 
költemények megismerésével 

    
2.5.1.1.1. emberábrázolás a magyar és cigány szerzők-  

cigányok életéről szóló –  lírai költeményeiben  
 az emberábrázolás képi eszközeinek megfigyelése a magyar és 

cigány szerzők-  cigányok életéről szóló –  lírai költeményeiben 
(pl. Juhász Gyula: Cigánynők 
Csanádi Imre: Cigánylakodalmazó 
Kovács József: Kergetőzés 
Szolnoki Csanya Zsolt: Gyermekeinknek 
Szepesi József: Egy kutyához) 
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2.5.1.2. epikus művek  a cigányok életéről szóló epikus művek megismerése 
 

2.5.1.2.1. emberábrázolás a magyar és cigány szerzők-  
cigányok életéről szóló –  epikai művekben 

 az emberábrázolás képi eszközeinek megfigyelése a magyar és 
cigány szerzők-  cigányok életéről szóló –  epikai művekben 
(pl. Ady Endre: Történetek egy temetőből (Tanti, az újmagyar) 
Krúdy Gyula: A bőgő itt marad 
Nagy Olga: A világ bölcse) 
 

    
2.5.2. zene  a cigányzenészek mint zenei szolgáltatók megismerése 
    
2.5.2.1. dzsessz és kávéházi zene 

 
 

 dzsessz és kávéházi zene hallgatása cigány zenészek 
interpretációjában 
(pl. Oláh Kálmán, Egri János, Kathi Horváth Lajos, Szabados 
György) 

    
2.5.2.2. híres cigányzenészek   híres cigányzenészek életútjának megismerése 

(pl. Oláh Kálmán,Egri János, Kathi Horváth Lajos, Szabados 
György, Bihari János, stb.) 

    
2.5.2.3. dzsessz együttesek hangszerei  dzsessz együttesek hangszereinek megismerése (pl. zongora, 

dzsesszbőgő, dob, gitár, fuvola és szaxofon stb.) 
    
2.5.3. tánc  cigánytáncok tanulása 
    
2.5.3.1. cigánycsárdás (csingerálás)  a cigánycsárdás (csingerálás) tanulása összefogódzás nélkül, 

gazdagon figurált formában 
    
2.5.4. képzőművészet  magyarországi cigány képzőművészek önkifejezése 
    
2.5.4.1. hivatásos képzőművészek  hivatásos képzőművészeti irányzat képviselőinek megismerése 

alkotásaik alapján 
(pl. Péli Tamás, Bada Márta, Szécsi Magda, Gyügyi Ödön, 
Oláh Zoltán, stb.) 

    
2.5.5. mozgókép és médiaismeret  emberábrázolás a cigányok életéről szóló játékfilmekben 

(pl. Czabán György-Pálos György: Országalma 
Szőnyi G.Sándor: Nincs itthon az Isten, stb.) 

    
2.6. hagyományok  cigány hagyományok tanulása 
    
2.6.1. viseletek  cigány népviseletek megismerése 
    
2.6.1.1. színvilág  cigány színvilág összehasonlítása a székely viselet 

színvilágával (piros, ciklámen, zöld, sárga – piros, fekete, kék, 
kávébarna, zöld) 

    
2.6.1.2. motívumok  cigány és a székely motívumok összehasonlítása 

(pl. rózsa, lófej, kígyó, patkó, cigánykerék – mértani formájú 
növényi minták, virágtövek, gránátalma, gyűrű stb.) 

    
2.6.1.3. öltözék   cigány öltözékek összehasonlítása a székelyek népviseletével 

(cigány szoknya, ing, mellény – főkötő/csepesz, csíkos rokolya, 
ingváll, zsinóros nadrág, zeke, nemezkalap) 

    
2.7. életmód  a cigány életmód megismerése 
    
2.7.1. foglakozások  jellegzetes foglalkozások megismerése 
    
2.7.1.1. az ősi cigánymesterségek hagyományainak 

átörökítése  
 az ősi cigánymesterségek hagyományainak átörökítése  

napjainkban (pl. cirkuszosok, mutatványosok, zenészek, 
kereskedők, vendéglátósok között) 
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2.7.2. lakhely  a cigányok lakásviszonyainak megismerése (cigánytelepek, 

egyhelyiséges bérlakások, szegénynegyedek, peremvárosok) 
szociológiai művek alapján  
(pl. Szepesi József: Putrik és paloták – riportok 
Bokor Ágnes: A hagyományos szegénység szigetei: a 
cigánytelepek – in. Utasi Ágnes: Peremhelyzetek, stb.) 

 
3. zsidók  a zsidó kultúra és életmód megismerése 

 
3.1. a zsidók története a reformkor, szabadságharc és a 

polgári Magyarország idején 
 a magyar zsidóság története a reformkor, szabadságharc és a 

polgári Magyarország idején,  informáló szöveg olvasása, 
feldolgozása térképhasználat alapján 

    
3..2. nyelvtörténet  a héber nyelv történetének megismerése a négy nagyobb 

szakasza alapján ( bibliai vagy klasszikus, misnai vagy 
rabbinikus, középkori héber, modern héber – Izrael mai beszélt 
nyelve) 

    
3.3. vallás  a Talmud részleteinek tanulmányozása, világképének, 

értékrendjének, beszédmódjának kibontása és megvitatása 
    
3.4. művészetek  a zsidó művészet megismerése 
    
3.4.1. irodalom  a kor irodalmi élete 
    
3.4.1.1. zsidó írók, költők  zsidók életéről szóló irodalmi művek elemzése, étékelése  

(pl. Kiss József: Simon Judit, 
Kiss József: Ne űzzetek el … 
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül – részlet) 

    
3.4.1.2. folyóiratok, lexikonok   a XIX-XX. századi zsidó folyóiratok megismerése archív 

anyagok segítségével (pl. Ágai Adolf : Borsszem Jankó – 
humoros lap 
Kiss József: A Hét – irodalmi folyóirat, Falk Miksa: Pesther 
Lloyd, Tolnai Simon: Tolnai Világlexikon stb.) 

    
3.4.2. zene  mai klezmer zenekarok megismerése (pl. Klezmer Band) 
    
3.5.  hagyományok  zsidó hagyományok megismerése 
    
3.5.1. vallási ünnepek  az együttműködés és tolerancia képességének fejlesztése a 

Szukot (a sátrak ünnepe) történetének feldolgozásával, ünnepi 
csokor készítésével 

    
3.6. életmód  a zsidó életmód megismerése 
    
3.6.1. zsidó ételek  a Szukothoz kapcsolódó ünnepi étrend megismerése ( pl. 

libaleves maceszgombóccal, vagdalt libamell tört krumplival és 
párolt káposztával 

    
3.6.2. zsidók szerepe a gazdasági fejlődésben   a zsidók szerepének megismerése a gazdasági fejlődésben (pl.  

Lőwi Izsák Újpest megalapítója, Farkasházi Fischer Mór a 
herendi porcelángyár megalapítója, Wolfner-bőrgyár, Pick- és 
Herz-féle szalámigyár) 

    
3.6.3. zsidó művészek   híres zsidó művészek életútjának megismerése (pl. Baumhorn 

Lipót – építész, Lajta Béla – építész, Fenyő Miksa, Ignotus, 
Hatvani Lajos – írók) 
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I. MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI CSOPORTOK  MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI CSOPORTOK 

MEGISMERÉSE 
    
4. bolgárok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, 

örmények, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, 
szlovénok és ukránok 

 bolgárok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, örmények, 
románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovénok és ukránok 
megismerése  

    
4.1. nemzetiségi csoportok a Kárpát- 

- medencében 
 a Kárpát-medencében élő nemzetiségi csoportok megismerése  

    
4.1.1. nemzetiségi csoportok a történelmi Magyarországon  nemzetiségi csoportok helyzetének elemzése a történelmi 

Magyarországon szakszövegek, térképek, statisztikai adatok 
segítségével 

4.2. demográfia  a nemzetiségi kisebbségek demográfiai jellemzőinek 
megismerése egy helyi nemzetiségi kisebbségi önkormányzat 
képviselőjének előadásából 

    
4.3. oktatás, nevelés  ismeretterjesztő szövegek olvasása, feldolgozása a nemzeti 

kisebbségi oktatás magyarországi hagyományairól, rendszeréről 
(pl. kisebbségi nyelvű, kétnyelvű, kisebbségi idegen nyelvű, 
vasárnapi iskola, felzárkóztató, stb.), helyi kisebbségi oktatással 
foglalkozó iskola pedagógiai programjának megismerése 
iskolalátogatás keretében 

    
4.4. kulturális élet  nemzeti kisebbségi kulturális élettel kapcsolatos ismeretek 

gyűjtése szakszövegek, Internet  segítségével a megismert 
népcsoportok esetében (pl. nemzetiségi színházak –német, 
horvát, szerb -, Bolgár Kulturális Intézet és Könyvtár, Ukrán 
Kulturális Központ, Szlovák Kultúra Háza, Pécsi Horvát 
Színház, stb.), látogatást tesz egy, a lakóhelyén élő nemzetiségi 
kisebbségi csoport hagyományos rendezvényén 

    
4.4.1.  média  a nemzeti kisebbség életét bemutató média megismerése (pl. 

Haemus – kétnyelvű bolgár folyóirat -, Kafeneino – kétnyelvű 
görög folyóirat, Hrvatski Glasnik – horvát havilap, Neue 
Zeitung – német hetilap, Rondó című magazinműsor a TV 1-en, 
regionális televízió műsorok, nemzeti kisebbségi adások a 
Magyar Rádióban és regionális rádiókban, stb.) 

    
4.5. táplálkozási szokások  Szakirodalom alapján megismeri a tanult nemzetiségi kisebbség 

étkezési szokásait, jellegzetes ételeit 
    
4.6. népviseletek  népviseletek számbavétele megfigyeléssel vagy ismeretterjesztő 

kiadványok alapján 
    
4.6.1. öltözködés, viseletek  a megismert nemzetiségi csoportok öltözködésével, 

népviseletével kapcsolatos ismeretek összefoglalása és 
rendszerezése  szakszövegek segítségével 

    
4.7. néptánc  nemzetiségi táncok tanulása (pl. Szirtaki, Landler, Polka, Kolo, 

stb.) 
    
4.8. hit- és hiedelemvilág  a magyarországi nemzetiségi csoportok  hit- és hiedelemvilágát 

bemutató  irodalmi művek olvasása  
    
4.9. jeles napok  a megismert nemzetiségi népcsoportok jeles napokhoz  fűződő 

népszokásainak megismerése (pl. kéretés, lakodalom ) 
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II. FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKKEL SZEMBENI 

ÉRTŐ VISZONYULÁS  
 A FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKKEL SZEMBENI 

ÉRTŐ VISZONYULÁS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE  
    
A) a gyógypedagógia története  az egyetemes gyógypedagógia történetének rövid áttekintése  

Gordosné Szabó Anna: Gyógypedagógia története I. című  
műve alapján 

    
B) világnapok  a fogyatékos emberek világnapjainak megismerése (pl. 

Rokkantak Napja –  szept.18., Hallássérültek Napja – szept. 
utolsó vasárnapja, Fehérbot Világnapja –  okt. 15.)  

    
1.1. életmód  a fogyatékkal élő emberek életmódjának megismerése 
    
1.1.1. média  a média a fogyatékosokért: 

(pl. Handicap – Mozgássérültek Önsegélyező Alapítványának 
negyedéves lapja, 
Magyar Hírlap – Fogyatékkal élve,  
Hírválogatás az ISM oldalán,  
Hobby Rádió, 
MTV Képújság, stb.) 

    
1.1.2. oktatás, képzés  továbbtanulási lehetőségek a fogyatékos fiatalok számára (pl. 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola – 
ELTE, Budapesti Műszaki Egyetem, stb.) 

    
1.1.3. szociálpolitika, esélyegyenlőség  a helyi önkormányzat szociálpolitikai programjának 

megismerése a fogyatékosokra vonatkozóan 
    
1.1.4. munka  álláslehetőségek a fogyatékosok számára, kapcsolatfelvétel a 

helyi munkaügyi központtal 
    
1.2. bánásmód  konfliktusmegoldó stratégiák gyakorlása a fogyatékkal élő 

emberekkel szembeni értő viszonyulás képességének 
fejlesztésére (pl. imitált élethelyzetekben) 

    
1.3. szervezetek  a fogyatékosok nemzetközi szervezeteinek megismerése 
    
1.3.1. jog és érdekképviselet  a fogyatékosok jogaival és érdekvédelmével foglalkozó 

országos szervezetek megismerése 
(pl. Fogyatékos Gyermekekért és Szüleikért Egyesület, 
Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa, 
Szociális és Családügyi Minisztérium Fogyatékosügyi 
Főosztály, 
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal,  
ombudsmanok stb.) 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 
 

11–12. évfolyam 
 
 

A Másság az iskolában és az életben kereszttanterv 
 alkalmazásának céljai a 11–12. évfolyamon 

 
A tanulók önazonosság, nemzeti  és európaiság tudatának erősítése érdekében tudjanak azonosságot vonni és 
különbséget tenni az emberek között. Legyenek tisztában azzal, hogy bármennyire is különböző külső és belső 
tulajdonságokkal rendelkezünk, mindannyian emberek vagyunk, mindannyian mások vagyunk. Alakuljon ki 
bennük empátia és tolerancia a másság iránt. Az etnikumok és a fogyatékkal élő emberek életének megismerése 
segítsen megelőzni előítéletes gondolkodásuk kialakulását. Tegye nyitottá őket más népek és népcsoportok, 
etnikumok, fogyatékkal élők megismerésére, elfogadására, s ezáltal fejlődjön kapcsolati kultúrájuk. E folyamat 
ösztönözze őket arra, hogy szituatív módon folyamatosan alkalmazzák emberi kapcsolataikban az elfogadó 
magatartást. A hagyományos kultúra-kínálta egyszerű egyéni és közösségi tevékenységek megismerésén és 
gyakorlásán keresztül alakuljon ki a hazához, az itt élő népekhez, etnikumokhoz, a táji-történeti tagoltságunkban 
is megragadható értékekhez kötődés, a fogyatékkal élők elfogadásának képessége és mindezek megbecsülésének 
gyakorlata.  
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. MAGYARORSZÁGI ETNIKAI CSOPORTOK  MAGYARORSZÁGI ETNIKAI CSOPORTOK 

MEGISMERÉSE 
    
1. Kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók  Kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók 

kultúrájának megismerése  
    
1.1. etnikai csoportok a Kárpát- 

- medencében 
 a Kárpát-medencében élő etnikai csoportok megismerése  

    
1.1.1. a magyarországi etnikai csoportok kultúrájában 

fellelhető azonosságok és különbségek  
 magyarországi etnikai csoportok kultúrájában fellelhető 

azonosságok és különbségek összefoglalása szakszövegek, 
illetve múzeumlátogatások segítségével 

    
1.2. az anyagi kultúra  az anyagi kultúra elemeinek tanulása a kun, jász, palóc, matyó, 

székely, csángó etnikai csoportokban 
    
1.2.1. népi kismesterségek  ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése népi 

kismesterségekről szövegolvasás, – feldolgozás, képek, ábrák 
elemzése, múzeum- és műhelylátogatás révén 

    
1.2.2. életmód  az életmóddal kapcsolatos ismeretek összefoglalása és 

rendszerezése szakszövegek segítségével a megismert 
népcsoportok esetében 

    
1.2.3.  anyagmegmunkálási technikák  a megismert agyag, fa, bőr stb. megmunkálási, illetve díszítési 

technikák gyakorlása és a produktumok felhasználása az 
életmód bemutatásában 

    
1.2.4. táplálkozási szokások  a megismert etnikai csoportok táplálkozási szokásainak 

összefoglalása, rendszerezése ismeretterjesztő szövegek, 
korabeli források elolvasása, feldolgozása, egyszerű 
ételkészítési eljárások tanulása,  gyakorlása alapján a megismert 
népcsoportok esetében 

 
1.2.5. népviseletek  népviseletek számbavétele megfigyeléssel vagy ismeretterjesztő 

kiadványok alapján 
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1.2.5.1. öltözködés, viseletek  a megismert etnikai csoportok öltözködésével, népviseletével 

kapcsolatos hagyományok őrzése a mai öltözködési 
szokásokban  

    
1.3. a szellemi kultúra  a  szellemi kultúra tanulása 
    
1.3.1 néptánc  palóc táncok tanulása (pl. botforgatós, karikázó, verbunk és 

csárdás, stb.) 
    
1.3.2. hit- és hiedelemvilág  a magyarországi etnikai csoportok  hit- és hiedelemvilágában a 

születéssel és halállal kapcsolatos irodalmi művek olvasása  
    
1.3.3. jeles napok  a megismert népcsoportok jeles napokhoz  fűződő 

népszokásainak megismerése (pl. születéssel, halállal ) 
    
1.4. néprajztudomány  a néprajztudomány kialakulásának, történetének, kiemelkedő 

alkotóinak megismerése 
    
1.4.1. a magyar néprajztudomány kiemelkedő alakjai  ismerkedés a magyar néprajztudomány kiemelkedő alakjaival 
    
2. cigányok  a cigányok életének megismerése 
    
2.1. történet  a cigányság helyzete a  

II. világháború után Magyarországon 
    
2.1.1. cigányság társadalomtörténete  a magyarországi cigányság társadalomtörténetének 

megismerése 1945 után szakirodalmi szemelvények alapján 
(pl. Mezei Barna (szerk.): A magyar cigánykérdés 
dokumentumokban 1422-1985, stb.) 

    
2.1.2. cigány holocaust  cigány holocaust 1944 júliusa-1945 márciusa között 
    
2.1.3. törvénykezés  törvények, rendeletek 1945 után a cigánysággal kapcsolatban     

(pl. fekete színű személyi igazolvány, stb.) 
 

    
2.2. jog és érdekvédelem  regionális és országos kisebbséggel foglalkozó jogi és 

érdekvédelmi szervezetek megismerése (pl. Magyarországi 
Roma Parlament, Roma Polgárjogi Alapítvány, Országos 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Jogvédő Iroda stb.) 

    
2.3. kulturális szervezetek  regionális és országos kisebbséggel foglalkozó kulturális 

szervezetek megismerése  
(pl. Roma Sajtóközpont, 
Magyar Televízió Cigány Magazin Szerkesztősége, 
Romano Glaso Cigány Folklór Egyesület, 
Rom Som Egyesület, 
Phralipe Független Cigányszervezet, 
Cigány Szociális Művelődési és Módszertani Központ, stb.) 

    
2.4. nyelv  a cigány nyelv sajátosságai 
    
2.4.1. nyelvhasználat  nyelvhasználati sajátosságok megismerése (korlátozott és 

kidolgozott kód) 
    
2.4.2. korlátozott kód  korlátozott kód használatának hatása az iskolai teljesítményre 
    
2.5. művészetek  a cigányság művészete 
    
2.5.1. irodalom  irodalmi ismeretek tanulása 
    
2.5.1.1. a cigányságról írt szociográfiák  a cigányságról írt szociográfiák olvasása 

(pl. Csalogh Zsolt: Cigányon nem fog az átok – részlet 
Diósi Ágnes: Szűz Mária zsebkendője – részlet) 

    
2.5.2. zene  a cigányzenészek mint zenei szolgáltatók megismerése 
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2.5.2.1. dzsessz és kávéházi zene 

 
 

 dzsessz és kávéházi zene hallgatása cigány zenészek 
interpretációjában 
(pl. Szakcsi Lakatos Béla, Balázs Elemér, Ráduly Mihály, stb.) 

    
2.5.2.2. híres cigányzenészek   híres cigányzenészek életútjának megismerése 

(pl. Szakcsi Lakatos Béla, Balázs Elemér, Ráduly Mihály, stb.) 
    
2.5.2.3. mai együttesek, előadóművészek   mai együttesek, előadóművészek megismerése 

(pl. Szászcsávás Band, 
Váradi Roma Cafe, 
Nótár Mary, 
Ternipe, 
Bódi Guszti és a Nagyecsedi Fekete Szemek, 
Romantic, stb.) 

    
2.5.3. tánc  cigánytáncok tanulása 
    
2.5.3.1. rókatánc (söprűtánc)  rókatánc (söprűtánc) tanulása párban erotikus mozdulatok 

utánzásával, állatutánzó mozdulatokkal 
    
2.5.4. mozgókép és média  emberábrázolás a cigányok életéről szóló 

dokumentumfilmekben 
(pl. Kemény István-Schiffer Pál: Cséplő Gyuri, 
Jancsó Miklós: Megölték ártatlan családom, stb.) 

    
2.6. hagyományok  cigány hagyományok tanulása 
    
2.6.1. viseletek  cigány népviseletek megismerése 
    
2.6.1.1. színvilág  cigány színvilág összehasonlítása a kun színvilágával (piros, 

ciklámen, zöld, sárga – kék, drapp,  rózsaszíntől a vörösön át a 
barnáig terjedő árnyalatok, a zöld és a fekete) 

    
2.6.1.2.  motívumok  cigány és a kun  motívumok összehasonlítása 

(pl. rózsa, lófej, kígyó, patkó, cigánykerék – nagy rozetták, 
erősen tagolt tulipánok, leveles, virágos ágak, mértani formák) 

    
2.6.1.3. öltözék   cigány öltözékek összehasonlítása a kunsági népviselettel  

(cigány szoknya, ing, mellény – bő ujjú ing és gatya, 
mándli/mellény, dóka/posztókabát, aranyos párta, selyem 
főkötő, kordován csizma) 

    
2.7. életmód  a cigány életmód megismerése 
    
2.7.1. munka és megélhetés  munkavállalási és megélhetési problémák megjelenése  

szociológiai tanulmányokban 
(pl. Kemény István-Havas Gábor-Kertesi Gábor: Cigánynak 
lenni, 
Film megtekintése ebben a témakörben: 
Almási Tamás: Tiszta fekete, stb.) 

    
2.7.2. oktatás és tudás  a cigány tanulók számára  létrejött, Magyarországon jelenleg 

működő alap, közép és felsőfokú oktatási formák megismerése 
(pl. Józsefvárosi Tanoda, Kalyi Jag Szakiskola, Gandhi 
Gimnázium, Collegium Martineum, Roma Esély Szakiskola,  
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Szociális Szakmai 
Szövetség, Kurt Lewin Alapítvány, Roma Versitas Alapítvány, 
stb.) 

    
3. zsidók  a zsidó kultúra és életmód megismerése 
    
3.1. a zsidók története az I. világháborútól napjainkig  a magyar zsidóság története  az I. világháborútól napjainkig: 

ismeretek tanulása a zsidótörvényekről, a holocaustról, a 
kommunista uralomról és a rendszerváltásról; történelmi időben 
való tájékozódás, történelmi eseményeket alakító tényezők 
feltárása informáló szövegek feldolgozásával és 
térképhasználata alapján   

    
3.2. nyelvtörténet  a héber nyelv fejlődésének története a főbb állomások 

feltárásával 
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3.3. vallás  a cionizmus mint zsidó nemzeti mozgalom kialakulása, a 

cionizmus történetének megismerése 
    
3.4. művészetek  a zsidó művészet megismerése 
    
3.4.1 irodalom  a kor irodalmi élete 
 

3.4.1.1. zsidó írók, költők  a zsidókkal szembeni értő viszonyulás képességének fejlesztése 
a zsidók életéről szóló irodalmi művek elemzésével (pl. Radnóti 
Miklós eclogái, Gábor Ignác: Ne légy te olyan, mint apáid 
voltak 
Molnár Jenő: Ima 1916-ban, Kertész Imre: Sorstalanság) 

    
3.4.1.2. folyóiratok, újságok  mai zsidó újságok, folyóiratok megismerése (pl. Szombat – 

Magyar Zsidók Kulturális Egyesületének lapja, Új Élet, Ígéret – 
a Nagyfuvaros Utcai Körzet Hírlevele, ALEF – a Zsidó 
Egyetem Ifjúsági Folyóirata, stb.) 

    
3.4.2. zene  megismeri Reményi Ede hegedűművész, zeneszerző, Fischer 

Anni zongoraművész, Fischer Iván karmester életútját, 
munkásságát. Tájékozódik a mai zsidó zenei szolgáltatásokról 
(pl. Cafe Noe, Sabbathsong stb.) 

    
3.4.3. film  a zsidók életét, mindennapjait feldolgozó művészfilm 

megtekintése (pl. Spilberg: Schindler listája, Szabó István: A 
napfény íze, stb. ) 

    
3.5.  hagyományok  zsidó hagyományok megismerése 
    
3.5.1. vallási ünnepek  Purim (Örömünnep) mint a zsidók helytállásának ünnepe 
    
3.6. életmód  a zsidó életmód megismerése 
    
3.6.1. zsidó ételek  a Purimhoz kapcsolódó ünnepi étrend megismerése ( pl. arany 

leves, kreplachhal, töltött káposzta, kindli, hámántáska) 
    
3.6.2. zsidók szerepe a tudomány fejlődésben   neves zsidó tudósok életútjának, munkásságának megismerése 

(pl. Östreicher-Mannes József – a füredi szívkórház alapítója, 
Korányi Frigyes – katonaorvos, Munkácsi Bernát – nyelvész, 
Acsády Ignác, Marcali Henrik – történetírók ,stb.) 

    
3.6.3. zsidó művészek   híres zsidó művészek életútjának, alkotásainak, művészetének 

megismerése (pl. Heltai Jenő – író, költő, dalműíró, Kertész 
Imre – író, Déri Tibor – író, Csontváry Kosztka Tivadar – festő, 
Major Tamás, Acher Oszkár – színművészekstb.) 

    
3.6.4. zsidó sportolók  híres zsidó sportolók megismerése dokumentumfilmek alapján 

(pl. Hajós Alfréd – vívó, olimpiai bajnok, Petschauer Attila – 
kardvívó stb.) 

    
I. MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI CSOPORTOK  MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI CSOPORTOK 

MEGISMERÉSE 
    
4. bolgárok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, 

örmények, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, 
szlovénok és ukránok 

 bolgárok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, örmények, 
románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovénok és ukránok 
megismerése  

    
4.1. nemzetiségi csoportok a mai Magyarországon  nemzetiségi csoportok helyzetének elemzése a mai 

Magyarországon szakszövegek, térképek, statisztikai adatok, a 
helyi nemzetiségi kisebbségekkel foglalkozó önkormányzati 
szervezetek képviselőinek előadásai segítségével 

    
4.2. kisebbség-politika  Magyarország kisebbség-politikájának megismerése, a helyi és 

országos kisebbségi önkormányzati választás rendszerének 
megismerése  

    
4.3. jogi keretek  a magyarországi nemzeti kisebbségek jogairól szóló törvények, 

jogszabályok megismerése szakszövegek tanulmányozásával  
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4.4. identitás  a nyelv szerepének megismerése az identitás megőrzésében a 

magyarországi nemzeti kisebbségek körében tanulmányok 
feldolgozásával  

    
4.5. oktatás  a nemzeti kisebbségek számára biztosított felsőfokú oktatás, 

képzés lehetőségeinek megismerése (pl. horvát –Budapest, 
Szombathely, német – Pécs, román – Szeged, Békéscsaba, 
szerb – Budapest, Szeged, stb.) 

    
4.6. a magyarországi nemzetiségi csoportok kultúrájában 

fellelhető azonosságok és különbségek  
 a magyarországi nemzetiségi csoportok kultúrájában fellelhető 

azonosságok és különbségek összefoglalása szakszövegek, 
illetve múzeumlátogatások segítségével 

    
4.7. média  a magyarországi nemzetiségi csoportok életét bemutató 

dokumentumfilmek elemzése a nemzetiségi kisebbségekkel 
szembeni elfogadó magatartás gyakorlására  

    
4.8. civil szervezetek   a nemzeti kisebbségekkel foglakozó szervezetek megismerése 

(pl. kulturális szervezetek, egyesületek, érdekvédelmi 
szervezetek, alapítványok, néptáncegyüttesek, stb.) 

    
4.9. vallás  a nemzetiségi csoportok vallási szokásainak, vallásgyakorlási 

lehetőségeinek megismerése vallástörténeti tanulmányok, 
ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával (pl. görög, szerb 
ortodoxok, görög katolikus ruszinok, lengyel katolikusok, stb.) 

    
4.10. hagyományos foglalkozások  a nemzetiségi csoportok hagyományos foglalkozásainak 

megismerése (pl. bolgár kertészet, román pásztorkodás, 
gyapjúfeldolgozás, stb.) 

    
II. FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKKEL SZEMBENI 

ÉRTŐ VISZONYULÁS  
 A FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKKEL SZEMBENI 

ÉRTŐ VISZONYULÁS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE  
    
A) világnapok  a fogyatékos emberek világnapjainak megismerése (pl. 

Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja – dec. 3., Az 
Esélyegyenlőség Napja – máj.5.,  
Emberszeretet Világnapja – ápr. 8. ) 

    
1.1. életmód  a fogyatékkal élő emberek életmódjának megismerése 
    
1.1.1. világháló  a világháló a fogyatékosokért: 

Web oldalak, böngészők, linkek, e-mail címek, 
programgyűjtemények, freemail, portálok, startlapok, stb.  

    
1.1.2. oktatás, képzés  a fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek munkájának 

megismerése 
    
1.1.3. szociálpolitika, esélyegyenlőség  a megyei önkormányzat szociálpolitikai programjának 

megismerése a fogyatékosokra vonatkozóan 
    
1.1.4. munka  álláslehetőségek, képzési és átképzési lehetőségek a 

fogyatékosok számára, kapcsolatfelvétel a megyei munkaügyi 
központtal 

    
1.2. életvezetés  a fogyatékosok életvezetési problémái (pl. testi sérültek 

szexualitása, társkeresése, családtervezése, fogyatékos gyermek 
a családban, a munka mint érték)  
 

    
1.3. művészek a fogyatékosokért  művészek által létrehozott, támogatott rendezvények, 

segélykoncertek, egyéb karitatív tevékenységek megismerése  
    
1.4. mozgalmak  a fogyatékosok életét könnyítő mozgalmak megismerése (pl. 

2003 a Fogyatékkal élő személyek Európai Éve) 
    
1.5. intézkedések, rendeletek  az egyes minisztériumok intézkedései a fogyatékkal élő 

személyek életminőségének javítására (pl. ESZCSM, FMM, 
NKÖM programjai a Fogyatékkal élő személyek Európai Éve 
alkalmából) 

    
1.6. jog és érdekképviselet  az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal és az ICSSZEM 

munkájának megismerése Interneten 
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A kereszttanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A tantárgyban megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
Fejlesztési feladatok közül itt a következők szerepelnek:  
1.A tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány-technika-társadalom, benne a természet; a 
természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, technika, 
technológia. 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
a természet megismerése: benne: megfigyelés, kísérletezés, mérés, az ismerethordozók használata, az 
ismeretszerzés eredményeinek feldolgozása. 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül:  
-az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: az anyagok osztályozása;  
-az energia, benne: az energia terjedése, az energiamegmaradás, az energiaátalakulásokkal kapcsolatos 
társadalmi, technikai problémákhoz való viszony;  
-az információ;  
-a tér;  
-idő és mozgás;  
-a lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum.  
-a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás;  
-az élet, benne: evolúciós szemlélet, az élővilág szerveződési szintjei, az élővilág rendszerezése, életműködések,  
az ember egészsége, fenntarthatóság, a környezet védelme 
 
 
 

A Helyünk a világegyetemben című kereszttanterv 
alkalmazásának céljai

 
A kereszttanterv, alkalomadtán a kerettantervi megvalósítás a természetfilozófia, a világkép és az egyéni 
állásfoglalás metszőpontjában áll. Ha lehetséges, biztosítsunk olyan foglalkozásokat, ahol a tanulók egyéni 
felfogásának kifejezésére mód nyílik. Részesítsük előnyben a közösségi foglalkozások csoportos formáit, az 
egyéni állásfoglalások megvitatását és az indoklások felsorakoztatását. A korszerű világkép nem világnézetet 
jelent, ezért különböztessük meg a tanítás és a tanulás során a személyes állásfoglalások más dimenzióitól az 
órai foglalkozások dimenzióit. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

12. évfolyam
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. HELYÜNK ÉRTELMEZÉSE A 

VILÁGEGYETEMBEN A TANULTAK ALAPJÁN
 TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZÓDÁS ÉS ELKÉPZELÉSEK 

    
1. A világegyetemben elfoglalt helyünkre vonatkozó 

diszciplínák szerepe életünkben 
 Az ember világegyetemben elfoglalt helyére vonatkozó diszciplínák 

számbavétele 
    

1.1. A tudományos felismerés, vélemény, elképzelés  Megszerzett tudásunk szerint elképzelésünk tudatosítása, problémáink 
általános mivolta. 

    
1.2. A tudomány-technika-társadalom komplex 

összefüggésrendszere  
 A tudomány-technika-társadalom komplex összefüggésrendszer kritikus 

elemzése, problémák felvetése, alternatív megoldások megismerése, 
egyéni álláspontok kialakítása. 

    
1.1. Tudományos ismeretek   A tudományos és a nem tudományos ismeretek elkülönítésének 

megtanulása 
    

II. VILÁGKÉPEK JELLEMZŐI 
 

 JELLEMZŐK ÖSSZESÍTÉSE 

    
1. A világképek ismeretforrásai 

 
 Tudományosan rendszerezett tudásanyag megismerése 

    
1.1. Bölcseleti kiindulópontok 

1. rész: igaz ismeret szerezhető az univerzumról 
 Tudatosítás annak a ténynek, hogy az ember ismereteket szerezhet a 

valóságról 
    

1.1.1 2. Ismeretszerzésünk módja 
 

 Annak megismerése, hogy ismeretszerzésünknek két módja van 
(tapasztalatszerzés és gondolkodás) 

    
1.1.2 3. Mit ismerünk meg?  Állásfoglalások tudatosítása arról, hogy mit ismerhetünk meg. (az 

ideákat vagy a valóságot) 
    

1.1.3 Keletkezés, fennállás, megmaradás  Természetfilozófiai ismeretek elsajátítása a létező valóság kezdeti és 
végső állapotáról  

    
1.1.4 Nyílt és zárt rendszer a tudomány szempontjából 

 
 Tudományos elvek a világegyetem egészére, mint rendszerre 

vonatkozóan 
    

1.2. Közösségi és személyes kiindulópontok:  Közösségi és egyéni összetevők 
    

1.2.1. Közösségi szint  Elfogadásról, alkalmazkodásról, csoportnyomásról, ellentmondásról 
közös vélemény kialakítása 

    
1.2.2 Egyéni szint   Személyes döntés kialakítása a tanulásról, az ismeretekről, a 

gondolkozásról. 
    

1.3. Tudománytörténeti folyamatok  Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. A tudás összegezése a 
közösségben. 

    
1.4. Állásfoglalás a technika alkalmazásával 

kapcsolatban 
 Tudatos és felelős állásfoglalás kialakítása egyes technológiák 

alkalmazásával kapcsolatban. 
    

III. EGYÉNI TUDÁS ÉS KÜLSŐ FORRÁSOK  EGYÉNI KAPCSOLAT ÁPOLÁSA AZ ISMERETFORRÁSOKKAL 
    

1. ÖNÁLLÓSÁG ÉS A KÜLSŐ HATÁSOK  Egyéni állásfoglalás és a külső hatások tudatosítása 
    

1.1 Önállók vagyunk, de mástól születtünk  Kapcsolatban vagyunk környezetünktől 
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1.1.1. Közösségben élünk  Tudatosítani azt a tényt, hogy ’hat ránk a közösség’ 
    

1.1.2 Közösségi szint: világképek és világnézetek  A közösség véleményformáló közegével való kapcsolatépítés 
    

1.1.3 Egyéni szint: Világnézetek és az egyén világnézete  Tudományos elvek elsajátítása a világegyetem egészére, mint rendszerre 
vonatkozóan 

    
1.1.4 Egyéni szint: világképek és az egyén világnézete  Saját világnézete van mindenkinek 

    
IV. A VILÁGKÉP ÖSSZEFOGLALÓ 

ÁLLÁSFOGLALÁS 
 DÖNTÉS ÉS ELFOGADÁS A VILÁGKÉPEK  ÉRTÉKELÉSÉBEN 

    
1. Életkorhoz és tudásszinthez kötődő állásfoglalások 

összegezése 
 Személyes világkép megítélése 

    
1.1. A tudományokból kirajzolódó világegyetem képe  Tudatosítása annak, hogy a tudományos világkép a mindenkori korszerű 

tudomány világképe 
    

1.1.1 A tudás mellett érvényesülő hatások világképünkben  Elfogadás és döntés a világkép kialakításában, fejlesztésében  
    

1.1.2 A tudással ütköző további tapasztalatok és az 
érzelem hat állásfoglalásunkra 

 Annak megfogalmazása, hogy az új tapasztalatok és az érzelmek 
befolyással vannak ránk a korábbi állásfoglalásunk követően is. 

    
1.1.4 A sorsszerűség, a véletlen hatására kialakuló 

interpretációk meghatározó jellege 
 A sorsszerűség, a véletlen hatására kialakuló interpretációk meghatározó 

jellegének tudatosítása saját életünkben 
    

1.1.5 Az értelem erejének és az értelem korlátjainak 
feltárása a világkép szempontjából 

 Annak belátása, hogy a ’tudás és a tudatlanság’ egymást kiegészítő 
módon van jelen életünkben 

    
1.2. A világegyetem anyagi természete  Ismeretek összegzése a világegyetem természettudományok által feltárt 

mibenlétéről 
    

1.3. A hosszú idejű folyamatok értelmezése  Ismeretek a hosszúidejű folyamatok értelmezéséről, annak korlátairól, a 
globális értelmezés mintájának kiterjesztése. 

    
1.4. Az élet az Univerzumban  A természetfilozófiai elképzelések megfogalmazása, az élet értelmezése 

    
1.5. Az ego- illetve antropocentrikus szemléletmód 

felváltása 
 Az ego- illetve antropocentrikus szemléletmód felváltása az ökológiai 

rendszerek általános megragadásának, a világegyetem egységes 
magyarázatának szemléletmódjával. 
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A kereszttanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A tantárgyban megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
Fejlesztési feladatok közül itt a következők szerepelnek:  
1.A tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány-technika-társadalom, benne a természet; a 
természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, technika, 
technológia. 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
a természet megismerése: benne: megfigyelés, kísérletezés, mérés, az ismerethordozók használata, az 
ismeretszerzés eredményeinek feldolgozása. 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül:  
-anyag, benne: anyagok a technikában és a hétköznapi életben, halmazállapot, halmazállapot-változás, 
anyagszerkezet, elemek, vegyületek, keverékek, oldatok, elegyek;  
-az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: környezetünk anyagai, az anyagok osztályozása;  
-az energia, benne: az energia terjedése, az energiamegmaradás, az energiaátalakulásokkal kapcsolatos 
társadalmi, technikai problémákhoz való viszony;  
-az információ;  
-a tér;  
-idő és mozgás;  
-a lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum.  
-a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás;  
-az élet, benne: evolúciós szemlélet, az élővilág szerveződési szintjei, az élővilág rendszerezése, életműködések,  
az ember egészsége, fenntarthatóság, a környezet védelme 
 
 
 

A Környezettudatos magatartás kereszttanterv 
 alkalmazásának céljai 9–12. évfolyamon  

 
A tanulók készüljenek fel a környezettudatos magatartásra: 
 

− Értsék meg: – a környezet pusztulásának kritikus értékeit, – a rablógazdálkodás következményeit, – a 
mesterséges szabályozás veszélyeit, – a munkahelyi környezet jellemzőit és a munkahelyi viszonyokat 

− Tanulmányozzák az aktuális: -mezőgazdasági tevékenységek formáit, -a természetvédelem stratégiáit, – 
munkahelyi viszonyrendszereket, – környezettechnika globális összefüggéseit 

− Értsék meg: – a természetvédelem európai szintű összehangolásának szükségességét, – a 
természetvédelmi stratégia lényegét a Kárpát-medencében, – a természetvédelem módszereit 
Európában, – a XX. századi gazdasági és társadalmi változásokat Európában, – az EU 
környezetpolitikáját és a magyar csatlakozás szükségességét 

− Értelmezzék a gazdasági és társadalmi változásokat Magyarországon 
− Tanulmányozzák a magyar környezetpolitika alkalmazási gyakorlatát   
− Tanulmányozzák és kritikusan értelmezzék: – a Homo insapiens tevékenységét, – a környezeti 

döntéshozatal gazdaságetikai tanulmányait, – a metafizikai rendszerek gazdálkodási trendjeit, – a profit 
és a morál ütközéseit, – a felelősségetika megjelenését esettanulmányokban 

− Értelmezzék a konfliktusok keletkezéseinek törvényszerűségeit és annak lefolyását 
− Tanulmányozzák és vitassák meg: – a felelősség elvét, – az etikai normákat, – a környezet állapotát, – a 

döntések sokféleségét, pszichológiáját, felelősségét  
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9–12. évfolyam 
 
 

 TEMATIKUS TANANYAG  
TANULÁSI PROGRAM 

(belépő tevékenységformák) 
    

    
    
I. A KÖRNYEZET  EMPIRIKUS ISMERETSZERZÉS A KÖRNYEZETRŐL 
    
1. A pusztulás kritikus értéke  Informálódás a környezet pusztulásának kritikus értékeiről (levegő-, víz-, 

talajszennyezés; hulladékok, radioaktív hulladékok, zajártalmak; a túlnépesedés 
következményeként fellépő mértéktelen szennyezés, szakszövegek olvasása, viták 
nyomon követése révén. Személyes állásfoglalás kialakítása, ennek kifejezése 
szóban és írásban megfogalmazott hozzászólások, felhívások formájában 

    
2. Rablógazdálkodás   A környezettel szembeni rablógazdálkodás (a természetből bárminek és 

bármennyinek az elvitele) etikus és szakszerű megítélésének elősegítése 
    
3. A környezet mesterséges szabályozás  Tájékozódás a környezet mesterséges szabályozásának lehetőségeiről és 

gyakorlatáról 
    
3.1. Az élettelen környezet mennyiségi és minőségi 

szabályozása az ember által 
 Az élettelen környezet mennyiségi és minőségi szabályozása az ember által  

3.2. Az ökoszisztémák ember általi fenntartása, 
szabályozása 

 Az ökoszisztémák ember általi fenntartása, szabályozása  

    
4. Munkahelyi viszonyok  A munkahelyi viszonyrendszerek tanulmányozása, konkretizálása az iskolára mint 

munkahelyre, a szülők (ismerősök) munkahelyi viszonyaira 
    
4.1. Kényszerítő jelleg, dominanciaviszonyok  A kényszerítő jelleg, a dominanciaviszonyok megértése  
    
4.2. Stressz, feszültség, fáradtság, hivatástudat  A stressz, a feszültség, a fáradtság, a hivatástudat konfliktust kiváltó hatásainak 

felismerése 
    
4.3. Egymást átfedő közök terek  Az egymást átfedő közös terek konfliktust kiváltó hatásainak tudatosítása 
    
4.4. Káros hatások, balesetek  Munkahelyi káros hatások, balesetek megismerése, megelőzése, munkavédelmi 

szabályzatok előírásainak elemzése 
    
II. A KÖRNYEZET ÉS AZ EMBER  A KÖRNYEZET ÉS AZ EMBER MEGISMERÉSE 
    
1. Mezőgazdasági tevékenységek (víz-, hal-  erdő- 

és vadgazdálkodás) 
 Mezőgazdasági(víz-, hal-, erdő- és vadgazdálkodási)  tevékenységek 

megismerése, megértése  
    
1.1. Föld- és talajhasználat, növénytermesztés, 

állattenyésztés 
 A föld- és talajhasználat, a növénytermesztés, az állattenyésztés főbb teendőinek 

és kihívásainak megismerése, konkretizálása a helyi lakóhely és a régió 
problémáira 

    
1.2. Erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, vadászat  Az erdőgazdálkodás, a halgazdálkodás, a vadászat főbb teendőinek és 

kihívásainak megismerése, konkretizálása a helyi lakóhely és a régió problémáira 
    
2. A természetvédelem  A természetvédelem gyakorlati megvalósulásának tanulmányozása, a 

természettudatos magatartás gyakorlása 
    
2.1. Természetvédelem a gyakorlatban (insitu és 

exsitu) 
 Természetvédelem a gyakorlatban: pályázati kiírások nyomonkövetése, 

pályázatok készítése csoportokban a természet helyi megóvása érdekében 
    
2.2. Természetvédelem és társadalom  Természetvédelem a helyi társadalom életében, az önkormányzatokban tetten 

érhető törekvések elemzése, a tettek és a szavak összhangjának kimutatása 
tények, adatok elemzésével 
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3. A környezettechnika globális összefüggései  A környezettechnika globális összefüggéseinek megismerése, megértése  
    
3.1. Fenntartható fejlődés  A fenntartható fejlődés fogalmának tartalmi körüljárása 
    
3.2. Gazdálkodás az energiaforrásokkal  Az energiaforrásokkal történő gazdálkodás lehetőségeinek és határainak 

mérlegelése, tájékozódás az energiaforrásokkal történő gazdálkodás gyakorlatáról 
    
III. EURÓPA, BENNE MAGYARORSZÁG 

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELME 
 EURÓPA TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMÉNEK MEGISMERÉSE 

    
1. A természetvédelem európai szintű 

összehangolásának előjelei 
 A természetvédelem európai szintű összehangolásának előjelei. Európa Uniós 

dokumentumok tanulmányozása, ezek értelmezése és főbb gondolataik terjesztése 
a helyi sajtóban, illetve az iskola diáklapjában 

    
1.1. Határok nélküli társadalmi együttműködés  Határok nélküli társadalmi együttműködés a természettudatos magatartás 

elsajátításában 
    
1.2. Környezetpolitika erősödése  A környezetpolitika közönymentes nyomon követése, az aktív részvétel 

gyakorlása környezettudatos hozzászólásokkal, érvelésekkel és környezettudatos 
viselkedésminták követésével 

    
2. Természetvédelmi stratégia a Kárpát-

medencében 
 A Kárpát-medence természetvédelmi stratégiájának megismerése 

    
2.1. Prioritások a Kárpát-medencében  Prioritások megismerése, megértése és a természettudatos magatartás gyakorlása 
    
2.2. Bennszülött és reliktum fajok  Bennszülött és reliktum fajok megismerése és a velük szembeni természettudatos 

magatartás gyakorlása illetve hiteles, meggyőző elfogadtatása  
    
3. A természetvédelem módszerei Európában a 

XX. Században 
 Az európai  természetvédelem módszereinek megismerése, különös tekintettel a 

Páneurópai Ökológiai Hálózat törekvéseire és a jelentősebb nemzetközi 
egyezményekre. Dokumentumelemzés, dokumentumértelmezés 

4. Környezetpolitika az EU-ban és a magyar 
csatlakozás 

 Az EU környezetpolitikájának megismerése, Magyarország legsürgetőbb 
teendőinek, illetve e teendők teljesülésének nyomon követése 

 
IV. MAGYARORSZÁG TERMÉSZET- ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELME 
 MAGYARORSZÁG TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMÉNEK 

MEGISMERÉSE 
    
1. A magyar környezetpolitika  A Magyar Köztársaság környezetpolitikájának megismerése, megértése 1990 

utáni kormányprogramok tanulmányozásával 
    
1.1. Célok és alapelvek  Célok és alapelvek megismerése, megértése  
    
1.2. Környezetvédelmi akcióprogramok  Környezetvédelmi akcióprogramok megismerése, megértése  
    
V. ÖKOLÓGIA, GAZDASÁG, GAZDASÁGI 

ETIKA 
 ÖKOLÓGIA, GAZDASÁG, GAZDASÁGI ETIKA ALAPJAINAK 

MEGISMERÉSE 
    
1. Homo insapiens  Homo insapiens magatartásjegyek felismerése a környezethez való viszonyban 
    
1.1. Bioszféra pusztító, szuperpredátor  Bioszférát pusztító, szuperpredátor  
    
1.2. Manipulátor  Manipulátor  
    
2. Környezeti döntéshozatal gazdasági etikai 

rendszere 
 Környezeti döntéshozatal gazdasági etikai rendszerének megismerése, megértése  

    
2.1. Környezetetika, maximin elv, legkevésbé rossz 

alternatíva 
 A környezetetika, maximin elv, legkevésbé rossz alternatíva fogalmak 

megismerése és konkretizálása valós példákon 
    
2.2. Gazdasági tevékenységek: individuális szint, 

szervezeti szint, makro szint, globális szint 
 Gazdasági tevékenységek: individuális szint, szervezeti szint, makro szint, 

globális szint megismerése és konkretizálásuk valós példákon 
    
3. Metafizikai rendszerek és gazdálkodási módok  Metafizikai rendszerek és gazdálkodási módok megismerése, megértése 
    
3.1. Nagy világvallások és gazdálkodási módok  Nagy világvallások és gazdálkodási módok megismerése, megértése  
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3.2. Világ- és létmegőrzés  A világ- és létmegőrzés alternatíváinak megismerése, megértése  
    
4. Profit vagy morál  A profit vagy morál alternatívájának megismerése, megértése és megítélése a 

természettudatos  magatartás szempontjából 
    
4.1. Liberális gazdaságfelfogás, szocialisztikus 

gazdaságfölfogás 
 Liberális gazdaságfelfogás, szocialisztikus gazdaságfölfogás 

    
4.2. Etikai felelősség, profit és  

morál 
 Etikai felelősség, profit és  

morál  
    
VI. KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK ÉS A 

HELYI TÁRSADALOM 
 A HELYI TÁRSADALOM ÉS A KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK  

MEGISMERÉSE 
    
1. Konfliktusok keletkezése  Környezeti konfliktusok keletkezésének, okainak feltárása, személyes állásfoglalás 

kialakítása, az akciókban környezettudatos magatartás tanúsítása 
    
1.1. Gazdasági törekvések, érdekképviseleti 

csoportok 
 A konfliktusok hátterében álló gazdasági törekvések, érdekképviseleti csoportok  

    
1.2. Életstratégiai különbségek, értékválasztás 

ütközései 
 A konfliktusok hátterében álló életstratégiai különbségek, értékválasztás-

ütközések 
    
1.3.  Politikai kommunikáció ütközései, lappangó 

társadalmi konfliktusok 
 A konfliktusok hátterében álló politikai kommunikáció ütközései, lappangó 

társadalmi konfliktusok 
2. A konfliktusok lefolyása  A konfliktusok lefolyásában a személyes meggyőződés kifejezésre juttatása 
    
2.1. A lakosság attitűdje, demokratikus cselekvés  A lakosság attitűdjének befolyásolása környezettudatos magatartással, 

demokratikus cselekvés szorgalmazásával, aktív részvétellel 
    
2.2. Hatósági ügyintézés, végtelen történetek  A hatósági ügyintézés végtelen történeteinek leleplezése, a lakossági 

demonstrációk szervezésében és lefolytatásában aktív részvétel 
    
VII. A DÖNTÉSHOZATAL ETIKÁJA  A DÖNTÉSHOZATAL ETIKÁJÁNAK MEGISMERÉSE DÖNTÉSI 

FOLYAMATOK SZIMULÁCIÓJA SORÁN 
    
1. A felelősség elve  A felelősség elv szem előtt tartása a döntési folyamatok elemzése és lefolyása 

során 
    
1.1. Múltbéli cselekvéssel kapcsolatos  Múltbéli cselekvések mérlegelése 
    
1.2. Jövőre irányuló kapcsolat  Jövőre irányuló következmények mérlegelése 
    
2. Etikai normák  Etikai normák megismerése, megértése és a természettudatos  magatartás szerinti 

kezelése döntési helyzetekben 
    
2.1. Jogok, kötelességek  Jogok, kötelességek megismerése, megértése, mérlegelése 
    
2.2. Joghoz kapcsolódó-, és nem kapcsolódó 

kötelességek 
 Joghoz kapcsolódó- és nem kapcsolódó kötelességek megismerése, megértése, 

mérlegelése  
    
3. Természet és kulturális örökség  A természet és a kulturális örökség előnyben részesítése a döntési helyzetekben 
    
3.1. Természeti lények, ökoszisztémák  Természeti lények, ökoszisztémák védelme, megóvása 
    
3.2. Világörökség  A Világörökség védelme, megóvása 
    
4. A döntések sokfélesége  A döntések sokféleségének, típusainak, modelljeinek  megismerése, megértése  
    
4.1. Felelősségmodell  Felelősségmodell  
    
4.2. Lehetséges döntések  Lehetséges döntések  
    
5. A döntések pszichológiája  A döntések pszichológiájának önreflektív megismerése (várható hasznosság, a 

kiegyenlítés törvénye, összeférhetetlenség) 
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Az Információs és kommunikációs kultúra kereszttanterv  
alkalmazásának céljai a 9–12. évfolyamon 

 
Az információs és kommunikációs kereszttanterv célja, hogy a kereszttantervet választó pedagógus teamek 

minden tagja átlássa, hogy információs és kommunikációs kultúrának szerves része az anyanyelv tudatos és 

igényes használata, az elektronikus média hatásmechanizmusainak megértése, a különböző médiumokban való 

eligazodás, az információk szelektív használata. Az információs és kommunikációs kultúra kialakítása ugyanis 

az egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás 

megértésének meghatározó feltétele. 

A fentiekből következik, hogy minden műveltségi területen, a közoktatás egész időszakában valamennyi 

pedagógusnak nagy gondot kell fordítania az információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére. Az egyes 

pedagógusok teendőit segíti szervezni a következő strukturált téma és tevékenységsor. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 

    
I. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás 
    
2. A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás  A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás 
    
II. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Tájékoztató jellegű szövegek  Tájékoztató jellegű szövegek alkotása 
    
2. Felhívó, emotív, kapcsolatteremtő típusú szövegek  Felhívó emotív, kapcsolatteremtő típusú szövegek alkotása 
    
3. Az írott szövegek korrekciója  Az írott szövegek korrekciója az alábbi szempontok szerint: 

kommunikáció (a második  személy figyelembe vétele) 
műfaj 
nyelvhelyesség 
stilisztika 
szerkesztés 

    
4. Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek  Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek alkotása 
    
III. HELYESÍRÁS  A HELYESÍRÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Problémacentrikus helyesírásgyakorlás tekintettel a 

típushibákra 
 Problémacentrikus helyesírásgyakorlás tekintettel a 

típushibákra 
    
2. A helyesírás egyéni korrekciója a helyesírási szabályzat 

használatának gyakorlásával 
 A helyesírás egyéni korrekciója a helyesírási szabályzat 

használatának gyakorlásával 
    
IV. A KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓRÓL TANULT ISMERETEK 

AKTUALIZÁLÓ FELIDÉZÉSE 
    
1. A kommunikáció tényezői és funkciói különböző műfajú írott és 

beszélt szövegekben 
 A kommunikáció tényezőinek és funkcióinak felismerése 

különböző műfajú beszélt és írott szövegek elemzésekor 
    
2. A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei különböző 

valóságos szituációkban, továbbá epikus szövegekben 
 A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközeinek felismerése 

különböző valóságos szituációkban, továbbá epikus 
szövegekben 

    
3. A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközeinek megjelenítése 

írott és beszélt epikus szövegek alkotása során 
 A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközeinek megjelenítése 

írott és beszélt epikus szövegek alkotása során 
    
4. Az írásjelek, valamint a mondat- és szövegfonetikai eszközök 

funkciójának kommunikációs szempontú elemzése 
 Az írásjelek, valamint a mondat- és szövegfonetikai eszközök 

funkciójának kommunikációs szempontú elemzése 
    
5. Szóbeli és írásbeli szövegek alkotása  Szóbeli és írásbeli szövegek alkotása a dominánsan 

referenciális, emotív, konatív, fatikus, poétikus és metanyelvi 
funkció megjelenítésére 
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V. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK  ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 

OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, JEGYZETELÉSE 
    
1. A nyelv és a beszéd fogalma  A nyelv és a beszéd fogalmának, különbözőségének megértése 
    
2. A nyelvek összehasonlítása, tipizálásuk  A nyelvek összehasonlítása, tipizálásuk megismerése 
    
VI. DIALEKTOLÓGIAI, NYELVSZOCIOLÓGIAI, 

SZOCIOLINGVISZTIKAI TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 
 DIALEKTOLÓGIAI, NYELVSZOCIOLÓGIAI, 

SZOCIOLINGVISZTIKAI TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSA, ELEMZÉSE, JEGYZETELÉSE 

    
1. A jellegzetes mai magyar nyelvjárások  A jellegzetes mai magyar nyelvjárások megismerése 

szakszövegolvasás, nyelvi tények gyűjtése és elemzése révén 
    
2. A köznyelv mint a magyar nyelv egységes változata  A köznyelv mint a magyar nyelv egységes változatának 

megismerése 
    
3. A regionális köznyelvek mint a köznyelv területi 

nyelvváltozatai 
 A regionális köznyelvek mint a köznyelv területi 

nyelvváltozatainak megismerése 
    
4. A nyelv társadalmi rétegződése: szaknyelvek, csoportnyelvek  A nyelv társadalmi rétegződésének (szaknyelveknek, 

csoportnyelveknek) megismerése 
    
5. A szociolingvisztika néhány témája: a nyelvi változás; nyelv és 

nem; szolidaritás és udvariasság; nyelvtervezés; diglosszia; 
kétnyelvűség, többnyelvűség stb. 

 A szociolingvisztika néhány témájának megismerése, 
szakszövegolvasással, kiselőadások tartásával, önművelési 
feladatok megoldásával 

    
VII. ÍRÁS- ÉS HELYESÍRÁSTÖRTÉNETI TÉMÁJÚ 

SZAKSZÖVEGEK 
 ÍRÁS- ÉS HELYESÍRÁSTÖRTÉNETI TÉMÁJÚ 

SZAKSZÖVEGEK OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    
1. Az írásbeliség jelentősége  Az írásbeliség jelentőségének megismerése 
    
2. A magyar helyesírás kialakulása, története, mai sajátosságai  A magyar helyesírás kialakulásának, történeténeke, mai 

sajátosságainak megismerése 
    
VIII. A BESZÉDKUTATÁS TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ 

SZAKSZÖVEGEK 
 A BESZÉDKUTATÁS TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ 

SZAKSZÖVEGEK OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    
1. A beszéd mint sajátosan emberi jelenség  A beszéd mint sajátosan emberi jelenség tanulmányozása 
    
2. A magyar kiejtési szótár  A magyar kiejtési szótár megismerése, használatának 

megtanulása 
    
    
 INFORMATIKAI ISMERETEK 
    
    
I. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK  INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

ELMÉLYÍTÉSE 
    
1. Adatbázisok alkalmazása, keresés adatbázisban  Az adatbázis-kezelés elmélyítése, gyakorlati használattá tétele 
    
II. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKA 

ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL 
 INFORMATIKA ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL 

SEGÍTETT PROBLÉMAMEGOLDÁS TANULÁSA 
    
1. A folyamatmodellezés; 

az optimalizálás; 
módosított és/vagy finomított programok 

 A visszacsatolásos módszer (tervszerű próbálkozás, elemzés) 
alkalmazásának gyakorlása adott problémák megoldásának 
segítése végett (bankkölcsön részleteinek meghatározása, 
átlagsebesség vizsgálata, ferde hajítás folyamatának 
szimulálása; gazdasági tranzakcióhoz, életjátékhoz 
szimulációs program készítése stb.) 
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2. Algoritmizálás, adatmodellezés  Algoritmizálás, adatmodellezés alkalmazása a gyakorlatban 
    
3. Mérések és szimulációk  Mérések és szimulációk gyakorlati alkalmazása 
    
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   A HÁLÓZATI KOMMUNIKÁCIÓ TANULÁSA 
    
1. Információcsere az interneten  Internetes információ-áromoltatás gyakorlati alkalmazása 
    
2. Hatékony információszerzés az interneten  Az interneten való hatékony információszerzés megtanulása 
    
2. Információ elhelyezése az interneten  Az interneten való információ elhelyezésének megtanulása  
    
3. Információk küldése és fogadása   Információk küldésének és fogadásának begyakorlása 
    
IV. MÉDIAINFORMATIKA  MÉDIAINFORMATIKAI ISMERETEK ELMÉLYÍTÉSE  
    
1. Hagyományostól eltérő médiumok  Hagyományostól eltérő médiumok használata 
    
V. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM  AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM MEGISMERÉSE 
    
1. Szerzői jogi kérdések  A szabadon felhasználható dokumentum, szoftver és azok 

gyakorlati alkalmazása 
    
2. Adatvédelem  Adatvédelmi alapfogalmak, hitelességvédelem, elektronikus 

aláírás 
    
3. Informatikai eszközök használatának hatása az emberiségre.   Ismerkedés az informatikai eszközök használatának hatásával 

az emberiségre. 
    
4. Infokommunikációs világ viselkedési és publikálási szabályai  Infokommunikációs világ viselkedési és publikálási 

szabályainak megismerése példákon keresztül 
    
5. Élethosszig tartó tanulás és az informatikai eszközök 

 
 Élethosszig tartó tanulás megismerése és az informatikai 

eszközökhöz fűződő kapcsolatainak megértése   
    
    
 MÉDIAISMERET 
    
I. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA A 
TANULÁSBAN 

 KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁNAK 
TANULÁSA 

    
1. A tömegkommunikációs csatornák nyújtotta információszerzési 

lehetőségek 
 Tájékozódás, információszerzés a tömegkommunikációs 

csatornák révén; 
az információk szelektálása, beépítése a tantárgyi tanulásba; 
televízió, rádió, sajtó kritikák, elemzések figyelemmel kísérése 

    
2. A művelődési, művészeti, tudományos intézmények 

szolgáltatásai 
 A múzeumi, levéltári kutató-, gyűjtőmunka módszereinek 

gyakorlása; 
közreműködés iskolarádió, iskolaújság, filmklub vagy 
videoszakkör programjának elkészítésében (szerkesztésében) 

    
3. Önművelési programterv  Önművelési programterv készítése 
    
II. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 

KIFEJEZÉSE 
 INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 

KIFEJEZÉSÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ NYELVEK SEGÍTSÉGÉVEL 

    
1. A korszerű információhordozók (AV-dokumentumok, CD-

lemezek, multimédia stb.) fejlődéstörténete 
 A modern információhordozók fejlődéstörténetének 

számbavétele önálló ismeretszerzés keretében 
    
2. Kézikönyvek, összefoglalók, forrás- és szemelvény-

gyűjtemények 
 Kézikönyvek, összefoglalók, forrás- és szemelvény-

gyűjtemények használatának gyakorlása 
    
3. Közhasznú információforrások  Közhasznú információforrások használatának gyakorlása 
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4. Tömegkommunikációs csatornák  Műsorfigyelés, -válogatás, sajtóolvasás; 

beszámoló készítése a látott-hallott műsorokról, illetve az 
olvasottakról; 
a kritikaírás gyakorlása 

    
5.  
 

Az önművelés különböző csatornái 
 

Érdeklődési körhöz, választott pályához  kapcsolódó 
információszerzés közművelődési, művészeti, tudományos 
intézményekből 

    
III. PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    
1. A könyv- és médiapiac tájékoztatói; 

a művelődési, művészeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjainak, ajánlásainak, figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 

    
IV. DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
 DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    
1. A begyűjtött információk szelektálása különböző nézőpontból  A begyűjtött információk szelektálásának megtanulása 

tudományos, esztétikai, az adott feladathoz való 
felhasználhatóság szempontjából 

    
2. A szerzőség és mások által készített dokumentumok 

felhasználása 
 A más alkotó által készített dokumentum, dokumentumrészlet 

vagy más alkotás felhasználásának módozatainak rögzítése 
    
V. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 

ISMERETSZERZÉS 
 A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁNAK TANULÁSA, 

AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS GYAKORLÁSA 
    
    
1. A tömegkommunikációs csatornák és az iskolán kívüli 

önművelési formák útján szerzett információk 
 A többcsatornás ismeretszerzés útján szerzett információk 

elemzé-se, rendszerezése, felhasználása; 
televízió-, rádióműsorok, programok figyelése; 
publicisztikai szövegek olvasása és írása  (riport, elemzés, 
kritika); 
irodalomkutatás, forráselemzés, anyaggyűjtés múzeumi, 
levéltári eszköztár felhasználásával; 
iskolarádió, iskolaújság, programjának  összeállítása 
(szerkesztése) 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

10. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 

    
I. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás 
    
2. A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás  A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás 
    
II. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek  Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek alkotása 
    
2. Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek 
 Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek alkotása 
    
3. Az írott szövegek korrekciója  Az írott szövegek korrekciója az alábbi szempontok szerint: 

kommunikáció (a 2. személy figyelembe vétele); műfaj; 
nyelvhelyesség; stilisztika; szerkesztés 

    
4. Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek  Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek alkotása 
    
III. SZÓKINCSTANI ISMERETEK  SZÓKINCSTANI ISMERETEK TANULÁSA 

SZAKSZÖVEGOLVASÁS, SZÖVEGELEMZÉS, 
JEGYZETKÉSZÍTÉS RÉVÉN 

    
1. Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
 Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
    
2. A szókincsgyarapodás forrásai, módjai  A szókincsgyarapodás forrásainak, módjainak megismerése 
    
 INFORMATIKAI ISMERETEK 
    
    
I. INFORMATIKA ESZKÖZÖK HASZNÁLATA  INFORMATIKA ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK 

TANULÁSA  
    
I. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK  INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

ELMÉLYÍTÉSE 
    
5. Adatbázisok alkalmazása, keresés adatbázisban  Az adatbázis-kezelés elmélyítése, gyakorlati használattá tétele 
    
II. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKA 

ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL 
 INFORMATIKA ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL 

SEGÍTETT PROBLÉMAMEGOLDÁS TANULÁSA 
    
1. A folyamatmodellezés; 

az optimalizálás; 
módosított és/vagy finomított programok 

 A visszacsatolásos módszer (tervszerű próbálkozás, elemzés) 
alkalmazásának gyakorlása adott problémák megoldásának 
segítése végett (bankkölcsön részleteinek meghatározása, 
átlagsebesség vizsgálata, ferde hajítás folyamatának 
szimulálása; gazdasági tranzakcióhoz, életjátékhoz 
szimulációs program készítése stb.) 

    
2. Algoritmizálás, adatmodellezés  Algoritmizálás, adatmodellezés alkalmazása a gyakorlatban 
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3. Mérések és szimulációk  Mérések és szimulációk gyakorlati alkalmazása 
    
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   A HÁLÓZATI KOMMUNIKÁCIÓ TANULÁSA 
    
1. Információcsere az interneten  Internetes információ-áromoltatás gyakorlati alkalmazása 
    
2. Hatékony információszerzés az interneten  Az interneten való hatékony információszerzés megtanulása 
    
2. Információ elhelyezése az interneten  Az interneten való információ elhelyezésének megtanulása  
    
3. Információk küldése és fogadása   Információk küldésének és fogadásának begyakorlása 
    
IV. MÉDIAINFORMATIKA  MÉDIAINFORMATIKAI ISMERETEK ELMÉLYÍTÉSE  
    
1. Hagyományostól eltérő médiumok  Hagyományostól eltérő médiumok használata 
    
V. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM  AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM MEGISMERÉSE 
    
1. Szerzői jogi kérdések  A szabadon felhasználható dokumentum, szoftver és azok 

gyakorlati alkalmazása 
    
2. Adatvédelem  Adatvédelmi alapfogalmak, hitelességvédelem, elektronikus 

aláírás 
    
3. Informatikai eszközök használatának hatása az emberiségre.   Ismerkedés az informatikai eszközök használatának hatásával 

az emberiségre. 
    
4. Infokommunikációs világ viselkedési és publikálási szabályai  Infokommunikációs világ viselkedési és publikálási 

szabályainak megismerése példákon keresztül 
    
5. Élethosszig tartó tanulás és az informatikai eszközök 

 
 Élethosszig tartó tanulás megismerése és az informatikai 

eszközökhöz fűződő kapcsolatainak megértése   
    
    
 MÉDIAISMERET 
    
    
I. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 

KIFEJEZÉSÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ NYELVEK SEGÍTSÉGÉVEL 

 INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSE 

    
1. Hagyományos és modern ismerethordozók  A hagyományos és modern ismerethordozók felhasználásának 

gyakorlása a szaktárgyi ismeretszerzésben és az iskolán kívüli 
önképzésben 

    
2. Tömegkommunikációs és önművelési csatornák  Tömegkommunikációs és önművelési csatornák használatának 

gyakorlása 
    
II. PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    
1. A teljes médiatári információbázis 

Modern információhordozók ismerete és használata 
(multimédia, számítógépes programok). Internet (kereső 
programok, levelezés) információszerzés és -felhasználás 

 A teljes médiatári információbázis használatának gyakorlása 

    
2. A könyv- és médiapiac tájékoztatói; 

a művelődési, művészeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjainak, ajánlásainak, figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 
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III. DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
 DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    
1. A világhálóról begyűjtött információk szelektálása különböző 

nézőpontból 
 A világhálóról begyűjtött információk szelektálásának az adott 

feladathoz való felhasználhatóság szempontjából 
Az etikai és ízlésbeli kérdések megvilágítása 

    
2. Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdései 
 Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdéseinek megtanulása 
    
IV. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 

ISMERETSZERZÉS 
 A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁNAK TANULÁSA, 

AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS GYAKORLÁSA 
    
1. Forrásalapú tanulás, szaktárgyi kutató-, gyűjtőmunka 

médiatári eszköztárra építve 
 Konkrét feladatok alapján adatkeresés, jegyzetelés, 

irodalomkutatás, témafigyelés, továbbá számítógépes 
adatbázis- használat gyakorlása; 
a különböző tanulási technikák (forrásalapú tanulás) 
gyakorlása: a figyelem, a bevésés, a felidézés fontosságának 
belátása; 
a könyv- és sajtóolvasás gyakorlása: publicisztikai szövegek 
olvasása (riport, interjú előadás); 
diagnosztikus tanulás (önértékelés) gyakorlása 

    
2. Az információkezelés és -feldolgozás fázisai, technikái, 

módszerei és etikai szabályai 
 Az információkezelés és -feldolgozás fázisainak (anyaggyűjtés, 

informá-ciófeldolgozás, -rendszerezés, közlés, értékelés), 
technikáinak  (irodalomjegyzék készítése, jegyzetelés, 
cédulázás, vázlat készítése), módszereinek és etikai 
szabályainak gyakorlása 

    
3. Tömegmédiumok, önművelési csatornák használata  Riport, interjú, kritika, elemzés írása, készítése szabadon 

választott műsorról, programról; 
múzeumi, levéltári, kutató-,  gyűjtőmunka gyakorlása 
szaktárgyi keretek között;  tanulmány, dolgozat készítése, 
írásos és tárgyi források alapján 

 
 
 
 



 
 
 
 
2694 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

Tematikus tananyag, tanulási program 
 
 

11. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
    

ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
    
    
I. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás 
    
2. A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás  A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás 
    
II. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek  Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek alkotása 
    
2. Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek 
 Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek alkotása 
    
3. Az írott szövegek korrekciója  Az írott szövegek korrekciója az alábbi szempontok szerint: 

kommunikáció (a 2. személy figyelembe vétele); műfaj; 
nyelvhelyesség; stilisztika; szerkesztés 

    
4. Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek  Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek alkotása 
    
III. SZÓKINCSTANI ISMERETEK  SZÓKINCSTANI ISMERETEK TANULÁSA 

SZAKSZÖVEGOLVASÁS, SZÖVEGELEMZÉS, 
JEGYZETKÉSZÍTÉS RÉVÉN 

    
1. Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
 Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
    
2. A szókincsgyarapodás forrásai, módjai  A szókincsgyarapodás forrásainak, módjainak megismerése 
    
    
 INFORMATIKAI ISMERETEK 
    
    
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   INFOKOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK (ISMÉTLŐ 

ELMÉLYÍTŐ MODUL) 
    
1. A számítógépes kommunikáció alapjainak elmélyítése  A számítógépes kommunikáció alapjainak elmélyítése 
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 MÉDIAISMERET 
    
    
I. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 

KIFEJEZÉSÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ NYELVEK SEGÍTSÉGÉVEL 

 INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSE 

    
1. Hagyományos és modern ismerethordozók  A hagyományos és modern ismerethordozók felhasználásának 

gyakorlása a szaktárgyi ismeretszerzésben és az iskolán kívüli 
önképzésben 

    
2. Tömegkommunikációs és önművelési csatornák  Tömegkommunikációs és önművelési csatornák használatának 

gyakorlása 
    
II. PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    
1. A teljes médiatári információbázis 

Modern információhordozók ismerete és használata 
(multimédia, számítógépes programok). Internet (kereső 
programok, levelezés) információszerzés és -felhasználás 

 A teljes médiatári információbázis használatának gyakorlása 

    
2. A könyv- és médiapiac tájékoztatói; 

a művelődési, művészeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjainak, ajánlásainak, figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 

    
III: DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
 DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    
1. A világhálóról begyűjtött információk szelektálása különböző 

nézőpontból 
 A világhálóról begyűjtött információk szelektálásának az adott 

feladathoz való felhasználhatóság szempontjából 
Az etikai és ízlésbeli kérdések megvilágítása 

    
2. Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdései 
 Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdéseinek megtanulása 
    
IV. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 

ISMERETSZERZÉS 
 A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁNAK TANULÁSA, 

AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS GYAKORLÁSA 
    
1. Forrásalapú tanulás, szaktárgyi kutató-, gyűjtőmunka médiatári 

eszköztárra építve 
 Konkrét feladatok alapján adatkeresés, jegyzetelés, 

irodalomkutatás, témafigyelés, továbbá számítógépes 
adatbázis- használat gyakorlása; 
a különböző tanulási technikák (forrásalapú tanulás) 
gyakorlása: a figyelem, a bevésés, a felidézés fontosságának 
belátása; 
a könyv- és sajtóolvasás gyakorlása: publicisztikai szövegek 
olvasása (riport, interjú előadás); 
diagnosztikus tanulás (önértékelés) gyakorlása 

    
2. Az információkezelés és -feldolgozás fázisai, technikái, 

módszerei és etikai szabályai 
 Az információkezelés és -feldolgozás fázisainak 

(anyaggyűjtés, információfeldolgozás, -rendszerezés, közlés, 
értékelés), technikáinak  (irodalomjegyzék készítése, 
jegyzetelés, cédulázás, vázlat készítése), módszereinek és 
etikai szabályainak gyakorlása 

    
3. Tömegmédiumok, önművelési csatornák használata  Riport, interjú, kritika, elemzés írása, készítése szabadon 

választott műsorról, programról; 
múzeumi, levéltári, kutató-, gyűjtőmunka gyakorlása 
szaktárgyi keretek között;  tanulmány, dolgozat készítése, 
írásos és tárgyi források alapján 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 
 

12. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
    

ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
    
    
I. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás 
    
2. A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás  A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás 
    
II. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek  Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek alkotása 
    
2. Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek 
 Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek alkotása 
    
3. Az írott szövegek korrekciója  Az írott szövegek korrekciója az alábbi szempontok szerint: 

kommunikáció (a 2. személy figyelembe vétele); műfaj; 
nyelvhelyesség; stilisztika; szerkesztés 

    
4. Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek  Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek alkotása 
    
III. SZÓKINCSTANI ISMERETEK  SZÓKINCSTANI ISMERETEK TANULÁSA 

SZAKSZÖVEGOLVASÁS, SZÖVEGELEMZÉS, 
JEGYZETKÉSZÍTÉS RÉVÉN 

    
1. Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
 Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
    
2. A szókincsgyarapodás forrásai, módjai  A szókincsgyarapodás forrásainak, módjainak megismerése 
    
    
    
 INFORMATIKAI ISMERETEK 
    
    
    
II. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   INFOKOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK  
    
1. A számítógépes kommunikáció alapjainak elmélyítése  A számítógépes kommunikáció alapjainak elmélyítése 
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 MÉDIAISMERET 
    
    
I. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 

KIFEJEZÉSÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ NYELVEK SEGÍTSÉGÉVEL 

 INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSE 

    
1. Hagyományos és modern ismerethordozók  A hagyományos és modern ismerethordozók felhasználásának 

gyakorlása a szaktárgyi ismeretszerzésben és az iskolán kívüli 
önképzésben 

    
2. Tömegkommunikációs és önművelési csatornák  Tömegkommunikációs és önművelési csatornák használatának 

gyakorlása 
    
II. PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    
1. A teljes médiatári információbázis 

Modern információhordozók ismerete és használata 
(multimédia, számítógépes programok). Internet (kereső 
programok, levelezés) információszerzés és -felhasználás 

 A teljes médiatári információbázis használatának gyakorlása 

    
2. A könyv- és médiapiac tájékoztatói; 

a művelődési, művészeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjainak, ajánlásainak, figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 

    
III: DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
 DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    
1. A világhálóról begyűjtött információk szelektálása különböző 

nézőpontból 
 A világhálóról begyűjtött információk szelektálásának az adott 

feladathoz való felhasználhatóság szempontjából 
Az etikai és ízlésbeli kérdések megvilágítása 

    
2. Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdései 
 Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdéseinek megtanulása 
    
IV. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 

ISMERETSZERZÉS 
 A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁNAK TANULÁSA, 

AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS GYAKORLÁSA 
    
1. Forrásalapú tanulás, szaktárgyi kutató-, gyűjtőmunka médiatári 

eszköztárra építve 
 Konkrét feladatok alapján adatkeresés, jegyzetelés, 

irodalomkutatás, témafigyelés, továbbá számítógépes 
adatbázis- használat gyakorlása; 
a különböző tanulási technikák (forrásalapú tanulás) 
gyakorlása: a figyelem, a bevésés, a felidézés fontosságának 
belátása; 
a könyv- és sajtóolvasás gyakorlása: publicisztikai szövegek 
olvasása (riport, interjú előadás); 
diagnosztikus tanulás (önértékelés) gyakorlása 

    
2. Az információkezelés és -feldolgozás fázisai, technikái, 

módszerei és etikai szabályai 
 Az információkezelés és -feldolgozás fázisainak 

(anyaggyűjtés, informá-ciófeldolgozás, -rendszerezés, közlés, 
értékelés), technikáinak  (irodalomjegyzék készítése, 
jegyzetelés, cédulázás, vázlat készítése), módszereinek és 
etikai szabályainak gyakorlása 

    
3. Tömegmédiumok, önművelési csatornák használata  Riport, interjú, kritika, elemzés írása, készítése szabadon 

választott műsorról, programról; 
múzeumi, levéltári, kutató-,  gyűjtőmunka gyakorlása 
szaktárgyi keretek között;  tanulmány, dolgozat készítése, 
írásos és tárgyi források alapján 
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TANULÁSMÓDSZERTAN 
 

KERESZTTANTERV  
 

9–12. évfolyam 
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A Tanulásmódszertan című kereszttanterv alkalmazásának céljai 
a 9–12. évfolyamon  

 
A kereszttanterv célját három címzett nézőpontjából érdemes megragadni: 

• A tanuló szempontjából a tanulás azért számít kiemelt fejlesztési területnek, mert – mint a tudásalapú 
társadalom tagját – az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak sikeres elsajátítására kívánja 
felkészíteni. Ehhez tudatosítja a metakogníciót, felhívja a figyelmet a tanulás külső és belső feltételeire, 
az olvasásnak, a könyvtárnak, az informatikai eszközöknek, a tanulás iskolán kívüli színtereinek 
tanulásban betöltött jelentőségére. A Tanulásmódszertan témái ráébresztik a diákot saját tanulási 
képességei hiányosságaira, a hiányok lehetséges okaira. Szembesítik tanulási stratégái, módszerei, 
szokásai problematikus elemeivel, segítséget kínálnak azok korrekciójához. 

• A kerettantervet választó pedagógusok szempontjából kereszttantervünk elsősorban a tanulás-
paradigma elterjedését szorgalmazza, szemben az iskoláinkban majdnem egyeduralkodó tanítás 
(oktatás) – paradigmával. Másodszor az olvasási tevékenységformák gazdag, életszerű repertoárjának 
felsorakoztatásával azt sürgeti, hogy az olvasás útján való tanulás, tájékozódás fejlesztése nem csak az 
általános iskola feladata, nem is a magyartanár lelkiismeretének belügye, hanem minden tantárgy 
minden tanárának szakmai kötelessége, tekintve, hogy a tudásalapú társadalomban a funkcionális 
analfabétizmus eltűrése, elfogadása a pedagógus szakma inkompetenciájával is összefüggésbe hozható. 

• A kerettantervhez taneszközöket (tankönyvet, munkafüzetet, demonstrációs eszközöket, digitális 
taneszközöket, feladatgyűjteményeket), tanítási programokat készítő – vagy a meglevőket átalakító, 
korrigáló – fejlesztők nézőpontjából kereszttantervünk célja az, hogy olyan produktumok létrehozására 
orientálja őket, amely hozzájárul a tanulók érdeklődésének kitágításához, felébreszti és fenntartja a 
tanulással összefüggő motivációkat és szükségleteket. Tantervünk emellett bátorítja a fejlesztőket arra, 
hogy a tanulás lehetséges színtereit és forrásait tágítsák ki, ne szűkítsék az iskolai tanórai lehetőségekre 
és a hagyományos nyomtatott tankönyvekre. 

 

Tematikus tananyag, tanulási program
 

9–12. évfolyam
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. AZ EREDMÉNYES TANULÁS FOLYAMATA  AZ EREDMÉNYES TANULÁS FOLYAMATÁNAK 

(LÉPÉSEINEK, MÓDSZEREINEK, TECHNIKÁINAK) 
ELSAJÁTÍTÁSA, GYAKORLÁSA 

    
1. Előzetes tudás és tapasztalatok  AZ ELŐZETES TUDÁS ÉS TAPASZTALATOK 

MOZGÓSÍTÁSA 
 

    
2. Emlékezet-erősítés  Az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek 

kialakítása, memóriatechnikák megismerése és kipróbálása 
    

3. Aktualizálás, alkalmazás  A bevésett szövegek aktualizálása, alkalmazása probléma- és 
szerephelyzetekben 

    
4. Önművelés  Az önművelés igényének és szokásainak kialakítása, 

gyakorlása 



 
 
 
 
2700 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
5. Vizsga  Felkészülés a vizsgára 
    
5.1. Vizsgakövetelmények  A vizsgakövetelmények megismerése, azok elemzése, 

értelmezése, azaz szembesülés a tudásunkra, teljesítményünkre 
vonatkozó tényekkel, értékelésekkel 

    
5.2. Időbeosztás  Az időtényezők mérlegelése, a rendelkezésre álló idő 

beosztása 
    
5.3. Gondolatjegyzék, vázlat, tartalomjegyzék memorizálása  A megtanulandó ismeretek (szövegek, tanulmányok, könyvek) 

gondolatmenetének, vázlatának, tartalomjegyzékének 
memorizálása 

    
5.4. Ismétlés  A bevésett ismeretek ismétlésének megtervezése 
    
5.5. Kommunikálás  A bevésett ismeretek kommunikálási, verbalizálási 

lehetőségének megteremtése (tanulótárs, ismerős, barát, felnőtt 
stb. mint lehetséges második személy, illetve kikérdező 
választása) 

 
5.6. Táblázatszerkesztés  Táblázatok szerkesztése képletekből, évszámokból, fontos 

adatokból a hosszú távú megőrzés érdekében 
    
II. SZERVEZETI FORMÁK  A TANULÁS GYAKORLÁSA KÜLÖNBÖZŐ 

SZERVEZETI FORMÁKBAN 
    
1. Egyéni tanulás  Az egyéni tanulás megismerése, saját tanulási módszerek 

kiépítése 
    
2. Csoportos tanulás  A csoportos tanulás módszereinek gyakorlása 
    
2.1. Kooperatív csoportmunka  Problémák, feladatok megoldása kooperatív csoportmunkában 
    
2.2. Brain-storming  Az ötletroham módszer (Brain-Storming) megtanulása 
    
2.3. Projekt-módszer  Diákok és tanárok együttműködése révén megszülető közös 

produktumok létrehozása (projekt-módszer alkalmazása 
segítségével) 

    
III. TANULÁSI SZOKÁSOK  SAJÁT TANULÁSI SZOKÁSOK MEGISMERÉSE 

ÖNVIZSGÁLATI KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL, 
SZEMBESÜLÉS A JÓ ÉS ROSSZ SZOKÁSOKKAL. A 
ROSSZ TANULÁSI SZOKÁSOK BELÁTÁSA, EZEK 
KORREKCIÓJA 

    
1. Önvizsgálati kérdőív  Önvizsgálati kérdőív kitöltése, szembesülés a jó és a rossz 

tanulási szokásokkal. A rossz tanulási szokások belátása, ezek 
korrekciója. (Pl. az akusztikus ingerekre, különösen a hangos 
zenére való igény, az ennek való kiszolgáltatottság, a 
tankönyvek szövegeinek figyelem és koncentráció nélküli 
olvasgatása, ami a tanulás érzetét kelti.) 

    
2. Önálló tanulás tervezése  A tanulók saját önálló tanulásának tervezése, beállítódás a 

tanulásra, tanulási terv készítése 
    

2.1.  Az önálló tanulás szervezése  Az önálló tanulás külső feltételeinek megteremtése 
    
2.1.1 Eszközök előkészítése  Rendezett íróasztal, amelyen csak az adott munkához 

szükséges segédeszközök (könyvek, jegyzetfüzetek, cédulák, 
íróeszközök stb.) kapnak helyet 
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2.1.2. Íróasztal és szék  Nem túlságosan kényelmes szék választása 
    

2.1.3. Világítás  Megfelelő világítás, fényviszonyok beállítása 
    

2.1.4. Olvasási felület és a szem távolsága  Az olvasási felület és a szem optimális távolságának 
kialakítása 

    
2.1.5. Csend  A csend megteremtése, zajforrások kiküszöbölése, a háttérzene 

megszüntetése 
    
2.1.6. Témák, tantárgyak sorrendje  A megtanulandó témák, tantárgyak sorrendjének 

meghatározása 
    

2.1.7. Ismétlések: idegen nyelvek, költemények esetén  Az idegen nyelvek és a költemények tanulásakor az ismétlések 
szerepének, az ismétlések célszerű felosztásának 
megtapasztalása a biztonságos felidézés érdekében 

    
IV. AZ ÖNÁLLÓ TANULÁS BELSŐ FELTÉTELEI  AZ ÖNÁLLÓ TANULÁS BELSŐ, PSZICHIKUS 

FELTÉTELEINEK MEGISMERÉSE ÉS TUDATOSÍTÁSA 
ÉLMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK ALAPJÁN 

    
1. Motiváció  Motiváció, azaz tanulás belső indítékainak megteremtése 
    
1.1. Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy  Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy kialakítása, fenntartása 

    
1.2. Rövidebb és hosszabb távú célok  Rövidebb és hosszabb távú célok kitűzése a tanulásban 

 
1.3. Mások elismerése  Sikerélmény mint mások elismerésének kihívásai 

    
1.4. Saját önbecsülés  Sikerélmény mint a saját önbecsülés kivívása 

    
2. Érdeklődés  Az érdeklődésnek mint a tanulás legerősebb ösztönző 

hatásának megtapasztalása 
    
2.1. Az érdeklődéssel végzett tanulás hatékonysága  Annak belátása, hogy az érdeklődéssel végzett tanulás 

hatékony és kevésbé fárasztó 
    

2.2. Érdeklődési teszt, érdeklődési területek  Érdeklődési teszt kitöltése érdeklődési területek feltárása 
céljából 

    
2.3. beszűkülés, érdektelenség, szakbarbárság  A beszűkülés, az érdektelenség, a szakbarbárság tanulásra 

kártékony hatásának megismerése, alkotó személyiségekkel 
készült interjúk olvasása portréfilmek megtekintése révén 

    
2.4 Érdeklődés felkeltése, fenntartása  Az érdeklődés felkeltése és fenntartása tantárgyi témák iránt 

    
2.5. Érdeklődési körök bővítése  Az érdeklődési körök bővítése különböző művészeti ágak, 

tudományterületek, sporttevékenységek, szakmák, 
hobbitevékenységek stb. szisztematikus feltérképezésével és 
megismerésével 

    
3. Akaraterő  Az akaraterő edzése mint a tanuláshoz szükséges feltétel 

    
3.1. Akaratgyakorlatok  Akaratgyakorlatok végzése: önként vállalt feladatok kitartó 

kivitelezése 
    
3.2. Elhatározások, fogadalmak  Elhatározások, fogadalmak megtartása (pl. elhatározom, hogy 

naponta leírok 10 idegen nyelvi szót helyesírási hiba nélkül, 
vagy megfogadom, hogy egy héten keresztül minden nap 
elolvasok egy regényfejezetet) 
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4. Figyelemkoncentráció  A figyelemkoncentráció gyakorlása 
    
4.1 Figyelem-összpontosító gyakorlatok  Figyelem-összpontosító gyakorlatok végzése: jelkeresés, 

hibakeresés stb. 
    
4.2. Megfigyelőképességet fejlesztő játékok  A megfigyelőképességet fejlesztő játékok tanulása (rövid ideig 

észlelt tárgyak, jelenségek pontos leírása, egymáshoz hasonló 
tárgyak, jelenségek különbözőségeinek gyors 
összehasonlítása) 

    
5. Fáradtság, pihent állapot  A fáradtság és a pihent állapot tanulási teljesítményre 

vonatkozó hatásának megismerése  
    
5.1. Szünettartás  Tanulás közbeni szünettartás (néhány percnyi mozgás, 

levegőzés) beiktatása) 
    
5.2. Relaxációs módszerek  Relaxációs módszerek megismerése, a gyakorlatok elsajátítása 

és végzése 
    
5.3. Autogén tréningek  Autogéntréning-gyakorlatok fokozatainak (ellazulás, 

elnehezedés, vérkeringés-befolyásolás, „meleg-élmény”, 
szívszabályozás megtanulása 

    
5.4. Szemtorna  A szemtorna (a szemek mozgatása vízszintesen, függőlegesen, 

illetve körkörösen) hatásának megtapasztalása és beiktatása a 
tanulás idejébe 

    
5.5. Gimnasztikai gyakorlatok  Aktív pihenés testmozgással  

    
V. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS 

ALAPKÉPESSÉGEI 
 AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES 

KÉPESSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA 
    

1. Szövegfeldolgozás  Olvasott szövegek feldolgozásának tanulása 
    
1.1. Ismeretterjesztő és szaktudományos szövegek  Ismeretterjesztő és szaktudományos szövegek feldolgozásának 

gyakorlása 
    

1.1.1. A cím értelmezése  A cím értelmezése: eltűnődés azon, mit ígér a cím, mit tudunk 
a címben megjelölt témáról, mit várunk a szövegtől a cím 
alapján 

    
1.1.2. Skimming  A szöveg első áttekintése (skimming) ismerkedés a szöveg 

alapgondolatával és szerkezetével az alcímek, a 
tartalomjegyzés, a kiemelések, a képek, a képaláírások, a 
diagramok, a lábjegyzetek és a felhasznált szakirodalom 
alapján. 

    
1.1.3. Kritikus olvasás  A szöveg elemző (kritikus) olvasása jegyzeteléssel, kézikönyv- 

és szótárhasználattal egybekapcsolva 
    
1.1.4. Összegző olvasás  A szöveg harmadik (összegző, rögzítő) átolvasása, 

memorizálása 
    

1.1.5. Szakirodalmi hivatkozások  A szakirodalmi hivatkozások jelentőségének megértése 
szakszövegek esetén 

    
1.1.6. Idegen szavak  A szövegben szereplő idegen szavak jelentésének 

megkeresése, memorizálása 
    

1.1.7. Idegen nevek  A szövegben szereplő idegen eredetű nevek kiejtésének 
gyakorlása (Idegen nevek kiejtési szótára) 

    
1.1.8. Idegen nevek átírása  Az idegen nevek átírásában használatos jelölések megkeresése 

szótárhasználati tájékoztatókban 
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1.2. Skipping  A skipping technika gyakorlása 
    

1.2.1. Adatkeresés szövegben  Adatkereső, válogató olvasás fokozott 
figyelemkoncentrációval adott szövegkörnyezetből 

    
1.2.2. Adatkeresés szótárban, katalógusban, műsorfüzetekben, 

apróhirdetésekben 
 Adatkeresés ,válogató olvasás fokozott 

figyelemkoncentrációval szótárból, katalógusból, 
műsorfüzetből, apróhirdetésekből 

    
1.3. Meditatív olvasás  A meditatív olvasás jellemzőinek megismerése, a meditatív 

olvasás gyakorlása 
    
1.3.1. Elidőzés, saját személyre vonatkoztatás  Megállás, elidőzés olvasás közben egy-egy gondolatnál, az 

olvasottak személyünkre, személyes életünkre vonatkoztatása 
    

1.3.2 Elidőzés, korábbi ismeretekhez kötés  Megállás, elidőzés olvasás közben egy-egy gondolatnál, az 
olvasottak összekötése korábbi ismeretekkel 

    
1.3.3 Elidőzés, emlékezetben rögzítés  Megállás, elidőzés olvasás közben egy-egy gondolatnál, a 

megértett gondolat mély rögzítése az emlékezetben 
    

2. Szókincs  Szókincsfejlesztés 
    
2.1. Aktív szókincs, passzív szókincs, olvasási szókincs  Az aktív szókincs, a passzív szókincs, az olvasási szókincs 

bővítése 
    

2.1.1 Memoriterek  Olvasás, memoriterek, bölcsességgyűjtemények, szállóigék 
tanulása 

    
2.1.2 Rejtvények  A szókincs mozgósítása rejtvényfejtéssel, rejtvénykészítéssel 
    
2.1.3. Névkincs  A névkincs bővítése alkotó személyiségek, tudósok nevének 

megjegyzésével 
    

2.1.4 Idegen szavak  Idegen szavak jelentésének párosítása azok magyar 
jelentésével 

    
2.1.5 Jelentéstársítás  Megadott szójelentésekhez megfelelő szavak hozzáillesztése 

    
2.1.6 Szinonímák  Szinonímák gyűjtése, a gyűjtött szavak kiegészítése a Magyar 

szinoníma szótár segítségével 
    
2.1.7. Összetett szavak  Megadott szavakból összetett szavak gyűjtése 

    
2.1.8. Szóalkotás  Szóalkotás, a nyelvi találékonyság fejlesztése céljából 
    
2.1.9. Állandósult szókapcsolatok gyűjtése  Állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások tanulása, 

tematikus gyűjtése, a gyűjtöttek kiegészítése a Magyar 
szólások és közmondások segítségével 

    
2.1.10 Állandósult szókapcsolatok kontextusba illesztése  Állandósult szókapcsolatok szólások, közmondások szövegbe, 

kommunikációs kontextusba illesztése 
    
2.1.11 Magyar és idegen nyelvi állandósult szókapcsolatok  Magyar állandósult szókapcsolatokhoz, szólásokhoz, 

közmondásokhoz hasonló értelműek keresése a tanult idegen 
nyelv(ek) frazeológiájából 

    
2.1.12 Szakszókincs  Szakszókincs bővítés az érdeklődési körbe eső különböző 

szakszótárak olvasgatásával 
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3. Gondolkodási műveletek  Gondolkodási műveletek gyakorlása 
    
3.1 Analízis, szintézis, általánosítás, absztrahálás, konkretizálás  Az analízis, szintézis, általánosítás, absztrahálás, konkretizálás 

műveletének gyakorlása, tudatosítása, megnevezése 
    

3.2. Ismeretek aktualizálása  Az ismeretek aktualizálásának (az ismeretek újszerű 
átrendezésének) elősegítése gyakorlati feladathelyzetekben az 
asszociációk mozgósításában 

 
3.3. Az ismeretek alkalmazása  Az ismeretek alkalmazása problémaszituációk megoldása 

során 
    

3.4. Fogalom és kategória  A fogalom és a kategória fogalmának megkülönböztetése 
 
3.5. Fogalommal végezhető logikai műveletek  Fogalommal végezhető logikai műveletek gyakorlása 

    
3.5.1. Definíciók szerkezete  Definíciók szerkezetének elemzése (meghatározandó fogalom, 

legközelebbi nemfogalom, megkülönböztető jegyek) 
    
3.5.2. Definíciószerkesztés  Definíciók megszerkesztése megadott elemekből 

    
3.5.3. Hibás definíciók  Hibás definíciók (pl. tisztán tagadó, túl szűk, túl tág) javítása 
    
3.5.4. Definíciók felismerése  Definíciók keresése különböző szakszövegekben, a tantárgyak 

szakszövegeiben 
    

3.5.5. Felosztások szerkezete  Felosztások szerkezetének elemzése (felosztandó fogalom, a 
felosztás alapja vagy szempontja, a felosztás tagjai) 

    
3.5.6. Felosztások végzése  Felosztások végzésének gyakorlása 

    
3.5.7. Felosztások felismerése  Felosztások keresése különféle szakszövegekben, a tantárgyak 

szakszövegeiben 
    
3.5.8. Hibás felosztások  Hibás felosztások korrekciója 

    
3.6. Ítéletekkel végezhető logikai gyakorlása  Ítéletekkel végezhető logikai műveletek gyakorlása 
    
3.6.1. Egyszerűbb szillogizmusok elemei  Egyszerűbb szillogizmusok (kategorikus) elemeinek 

megismerése (premisszák, konklúziók)  
    

3.6.2. Kategorikus szillogizmusok  Kategorikus szillogizmusok gyakorlása, tételekből új 
igazságok kiemelése  

    
3.6.3. Hibás következtetések  Hibás következtetések felismerése és javítása 

    
VI. TANULÁS SZÍNTEREI  A „IN VIVO” TANULÁS SZÍNTEREINEK GYAKORLÁSA 
    
1. Könyvtár, médiatár  Tanulás könyvtárban, médiatárban 

    
1.1. A könyvtár, médiatár rendje  A könyvtári, médiatári rend megismerése 
    
1.2. Könyvtári katalógusok  A könyvtári katalógusok funkcióinak megértése, a 

katalógusfajták megismerése, katalógushasználat 
    

1.3. Számítógépes könyvtári katalógusok  Számítógépes könyvtári katalógusok használata: 
információkeresés iskolai és más könyvtárak nyilvános elérésű 
OPAC-jában 

    
2.  Elektronikus oktatási segédanyagok  Tanulás (ismeretszerzés) elektronikus oktatási segédanyagok 

CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok felhasználásával 
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3.  Internet  Tanulás (ismeretszerzés) számítógépes világháló (Internet) 
felhasználásával 

    
4. Valóságos kísérletek  Tanulás valóságos kísérleteken alapuló tapasztalás, 

problémamegoldás és következtetés révén 
    

5.  Szimulált kísérletek  Tanulás szimulált kísérletek révén 
 
    
6. Múzeumok  Tanulás múzeumokban 

    
6.1. Múzeumok és helytörténeti gyűjtemények megismerése  A fontosabb budapesti, országos, valamint a régióhoz és 

lakóhelyhez tartozó múzeumok, helytörténeti gyűjtemények 
megismerése 

    
6.1.1.   Aquincum Múzeum 

    
6.1.2.   Budapesti Történeti Múzeum 

 
6.1.3.   Hadtörténeti Múzeum 
    

6.1.4.   Iparművészeti Múzeum 
    

6.1.5.   Közlekedési Múzeum 
    

6.1.6.   Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
    

6.1.7.   Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
    

6.1.8.   Magyar Nemzeti Galéria 
    

6.1.9.   Magyar Nemzeti Múzeum 
    

6.1.10   Magyar Természettudományi Múzeum 
    

6.1.11   Néprajzi Múzeum 
    

6.1.12   Országos Földtani Múzeum 
    

6.1.13   Petőfi Irodalmi Múzeum 
    

6.1.14   Szépművészeti Múzeum 
    

6.1.15   Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
    

6.1.16   Magyar Földrajzi Múzeum 
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6.2. Az ország múzeumai, helytörténeti gyűjteményei  A múzeumokban megszervezhető tanulás tervezéséhez, a 

múzeumok kiválasztásához felhasználható a kéthavonta 
megjelenő Múzeumi Naptár Magyar Nemzeti Múzeum 
Dokumentációs és Informatikai Főosztályának kiadványa 
(szerkesztőség: 1087. Budapest, Könyves Kálmán körút 40.), 
amely az ország valamennyi múzeumának helytörténeti 
gyűjteményének címét, nyitvatartási rendjét és látogatható 
kiállításait tartalmazza 

    
6.3. Múzeumi katalógusok, ismertetők  Múzeumi katalógusok, ismertetők beszerzése, azok későbbi 

áttekintése ismétlés, memorizálás céljából 
    
6.4. Múzeumi foglalkozások  Múzeumi szakemberek által pedagógiai tanulási céllal vezetett 

foglalkozások igénybevétele 
    
7. Alkotó tevékenységek  Tanulás alkotással 
    
7.1.   Vers, mese, elbeszélés írása 
    
7.2.   Műfordítás 
    
7.3.   Vers- és prózamondás 
    
7.4.   Színjátszás 
    
7.5.   Zenélés 
    
7.6.   Éneklés 
    
7.7.   Újságírás, újságszerkesztés 
    
7.8.   Videófilm-készítés 
    
7.9.   Tudományos kutatás (TDK tevékenység) 
    
8. Játéktevékenységek  Tanulás játékkal 
    
8.1.   Népi (gyermek) játékok tanulása 
    
8.2.   Sportjátékok tanulás 
    
8.3.   Kártyajátékok tanulása 
    
8.4.   Társasjátékok tanulása 
 
8.5.   Szerepjátékok tanulása 
    
8.6.   Konstrukciós játékok tanulása 
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9. Hobbitevékenységek  Tanulás, különböző hobbitevékenységek végzése, szórakozás, 

kikapcsolódás során 
    
9.1.   Bélyeggyűjtés 
    
9.2.   Sportolás 
    
9.3.   Sakkozás 
    
9.4.   Rejtvényfejés, rejtvénykészítés 
    
9.5.   Modellezés 
    
9.6.   Barkácsolás 

 
9.7.   Horgászás 
    
9.8.   Videózás 
    
9.9.   Rádiózás és tévézés 
    
9.10.   Mozilátogatás 
    
9.11.   Színházi előadások megtekintése 
    
9.12.   Koncertek látogatása 
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A kereszttanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A tantárgyban megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
Fejlesztési feladatok közül itt a következők szerepelnek:  
1.A tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány-technika-társadalom, benne a természet; a 
természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, technika, 
technológia. 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
a természet megismerése: benne: megfigyelés, az ismerethordozók használata, az ismeretszerzés eredményeinek 
feldolgozása. 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül:  
-anyag, benne: anyagok a technikában és a hétköznapi életben, vegyületek, keverékek, oldatok, elegyek;  
-az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: környezetünk anyagai, az anyagok osztályozása;  
-az energia, benne: az energia terjedése, az energiaátalakulásokkal kapcsolatos társadalmi, technikai 
problémákhoz való viszony;  
-az információ;  
-a tér;  
-idő és mozgás;  
-a lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum.  
-a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás;  
-az élet, benne: evolúciós szemlélet, az élővilág szerveződési szintjei, az élővilág rendszerezése, életműködések,  
az ember egészsége, fenntarthatóság, a környezet védelme 
 

 
 

Az Egészség és betegség című kereszttanterv 
alkalmazásának céljai a 9–12. évfolyamon

 
A tanuló legyen képes az egészségfogalmat helyesen értelmezni. Legyen kedve higiénikus életforma 
megvalósítására. Legyen támogatója ilyen kezdeményezéseknek. A biológiai, pszichológiai, szociális 
vonatkozások minden egyes szerveződési formációban előkerülnek. A tárgyi, személyes, közösségi, társadalmi, 
kulturális vonatkozásokat esetenként fejtsük ki, a didaktikai logikának megfelelőn. Az életkornak megfelelő 
tananyag feldolgozását a tankönyvi tematikával párhuzamosan kell alkalmazni. Adjunk nagy teret annak, hogy a 
tanulók a maguk tapasztalatát elmondják, minden tevékenységbe aktívan bekapcsolódjanak, és szükség esetén 
segítséget nyújtsanak vagy kérjenek. – Az életkornak megfelelő ismeretek és a helyes életmód gyakorlása legyen 
irányadó a helyi tantervkészítésben. A visszaélések és az önvédelmi, biztonságra törekvő életmód, illetve a 
mentális egészség és a megelőzés szempontjaira térjünk ki a lehetőségek szerint. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9–12. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. SZEMÉLYISÉG ÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉS AZ 

ÉLETVEZETÉS SZEMPONTJÁBÓL 
 ISMERETEK SZERZÉSE A SZEMÉLYISÉG HELYES 

ÖNÉRTÉKELÉSÉRŐL AZ ÉLETVEZETÉS 
SZEMPONTJÁBÓÉ 

1. Az életvezetés és az egészség laikus illetve szakmai 
értelmezése 

 Ismeretek az életvezetésről és az egészségről laikus és szakmai 
szempontból 

1.1 Önismeret, saját helyünk felismerése, a 
biztonságos életvezetés, a veszélyek elkerülés, az 
önvédelem, a tervszerű tevékenység bio-pszicho-
szocio szempontból 

 Ismeretek tanulása az önismeretről, saját helyünk 
felismeréséről, a biztonságos életvezetésről, a veszélyek 
elkerüléséről, az önvédelemről, a tervszerű tevékenységről bio-
pszicho-szocio szempontból 

1.2. Életvezetési hibák és azok korrekciója  Ismeretek tanulása az életvezetésről, a hibákról, valamint azok 
korrekciójáról  

1.3. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

1.4. A visszaélés fogalma, bio-pszicho-szocio területen 
való illusztrálása. Az abúzus fogalma, a 
korrekciók addiktológiai megközelítése 

 Ismeretek nyújtása és korábbi tapasztalatok összegzése 
megbeszélés formájában a visszaélésekről és azok korábban 
megtapasztat, előfordult eseteiről. 

1.5. A pozitív életszemlélet mibenléte.  Ismeretek és minták a pozitív életszemlélettel kapcsolatban, 
vonzó példák, minták a helyes életvezetésre. 

    
II. ÉTEL, TÁPLÁLKOZÁS   ISMERETEK TANULÁSA AZ ÉTELRŐL ÉS A 

TÁPLÁLKOZÁSRÓL  
1. Az étel és a táplálkozás   Ismeretek tanulása az ételekről és a táplálkozásról  

1.1. Az ételek és a táplálkozás  Az egészséges ételek és az egészséges táplálkozás 
1.2. Az ételek és a táplálkozás hiányosságai, hibái, 

torzulásai 
 A nem egészséget szolgáló ételek és a helytelen táplálkozás, 

valamint a táplálkozás torzulásai 
1.3. a helytelen táplálkozás következményei (elhízás, 

étvágytalanság, gyomorrontás, vitaminhiány, 
alultápláltság) 

 a helytelen táplálkozás következményeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
egészséges étrendek összeállítása 

2. Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz kapcsolható élettani folyamatokhoz 
2.1. A keringés és a légzés élettani folyamatainak 

életkori sajátosságai 
 Ismeretek a keringés és a légzés folyamatainak életkor szerint 

megnevezhető sajátosságairól 
    

III. ÉTELEK EGYÉNI MEGVÁLASZTÁSA, 
TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK 

 TÁJÉKOZÓDÁS AZ ÉTELEK VILÁGÁBAN, A TUDATOS 
VÁLASZTÁS 

1. Az ételek megválasztása   Ismeretek tanulása a személyes, tudatos ételválasztásról 
1.1. Táplálkozási szokások, tudatosság  Ismeretek tanulása a táplálkozási szokásokról és a tudatosság 

szerepéről 
1.2. Hibás ételválasztás, rossz szokások az 

ételválasztásban 
 Ismeretek tanulása a hibás ételválasztásról és a kifogásolható 

ételválasztási szokásokról 
1.3. Helyes és kifogásolható táplálkozási rend, rossz 

szokások 
 Ismeretek tanulása a táplálkozási szokásokról, azokkal 

kapcsolatos állásfoglalás, szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

1.4. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 
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IV. EMÉSZTÉS, KIVÁLASZTÁS   ISMERETEK TANULÁSA AZ EMÉSZTÉSRŐL ÉS A 
KIVÁLASZTÁSRÓL 

1. Az emésztés és a kiválasztás   Ismeretek tanulása az emésztésről és a kiválasztásról 
1.1. Az  emésztés folyamata  Ismeretek tanulása az emésztés folyamatáról 
1.2. az emésztőrendszer és betegségei  ismeretek tanulása az emésztőrendszerről és betegségeiről 

1.2.1 az emésztőrendszer szakaszai (felső szakasz, 
középső szakasz, alsó szakasz), az egyes 
szakaszok szervei; 
az emésztés folyamata 

 az emésztőrendszer szakaszairól  
(a felső szakaszról, a középső szakaszról, az alsó szakaszról), az 
egyes szakaszok szerveiről, valamint az emésztés folyamatáról 
informáló szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az emésztőrendszer és szerveinek megfigyelése emberi torzón; 
az emésztőszervrendszer szerveinek ábrázolása ágrajzon 

    
1.2.2 az emésztőrendszer betegségei: gyomorhurut 

(gyomorrontás), vakbélgyulladás, székrekedés, 
járványos májgyulladás 

 az emésztőrendszer betegségeiről: a gyomorhurutról 
(gyomorrontásról), vakbélgyulladásról, székrekedésről, 
járványos májgyulladásról informáló szövegek elolvasása, 
feldolgozása 

1.3. Helyes és kifogásolható rend-rendszeresség, 
beosztás, rossz szokások 

 Ismeretek tanulása az emésztésről, életmód-szokásokról, 
azokkal kapcsolatos állásfoglalás, szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

1.4. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

2. A kiválasztás folyamata  Ismeretek tanulása a kiválasztás folyamatáról 
2.1. a vese és a vízháztartás; 

a gyakoribb  vesebetegségek 
 ismeretek tanulása a veséről, a vízháztartásról és a gyakoribb 

vesebetegségekről 
2.1.1 a vese funkciója;  

az emberi szervezet vízháztartása 
 a veséről és a vízháztartásról informáló szöveg elolvasása, 

feldolgozása 
2.1.2 gyakoribb vesebetegségek: vesemedence-

gyulladás, hólyaghurut 
 a gyakoribb vesebetegségekről: a vesemedence-gyulladásról és 

a hólyaghurutról informáló szövegek elolvasása, feldolgozása 
2.2. Helyes és kifogásolható rend-rendszeresség, 

beosztás, rossz  életmód szokások a kiválasztással 
kapcsolatban 

 Ismeretek tanulása az kiválasztásról, életmód-szokásokról, 
azokkal kapcsolatos állásfoglalás, szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

2.3. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

3. Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz kapcsolható élettani folyamatokhoz 
3.1. Az emésztés és a kiválasztás élettani 

folyamatainak életkori sajátosságai 
 Ismeretek az életkor szerint megnevezhető sajátosságokról 
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V. MOZGÁS KOORDINÁCIÓ   ISMERETEK TANULÁSA A MOZGÁSKOORDINÁCIÓRÓL 
1. A mozgás összehangolt kivitelezése  Ismeretek tanulása az összehangolt mozgásról 
1. az emberi mozgásszervek és betegségei  ismeretek tanulása az emberi mozgásszervekről és 

betegségeikről 
1.1 a csontvázrendszer: 

lapos csontok, csöves csontok, rövid csontok; 
koponyacsontok; 
a gerincoszlop csigolyái;  
a bordák; 
az ízületek 

 a korábban tanult csontok nevének, helyének felidézése; 
csontok csoportosítása (lapos, csöves és rövid csontok); 
a koponyacsontok nevének megfeleltetése a koponya 
oldalnézeti rajzával; 
az ízület részei felismerésének és megnevezésének gyakorlása 

1.2. a mozgásrendszer betegségei  a csontsérülésekről, az ízületi sérülésekről, valamint a 
gerincoszlop elváltozásairól tanultak felidézése; 
a zöldgallytörésről és a lúdtalpról informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
zöldgallytörést és lúdtalpat szemléltető ábra megfigyelése, 
elemzése; 
saját talpnyom megfigyelése, összehasonlítása normál és 
lesüllyedt lábboltozat talplenyomatával 

 
2. Mozgási tevékenység  Ismeretek az életmód és a mozgás kapcsolatáról 

2.1 Mozgásformák  Ismeretek tanulása a test fizikai mozgásáról 
2.2. Mozgáskultúránk  Ismeretek tanulása a helyes testgyakorlásról, mozgáskultúránk  
2.3. Hibás gyakorlatunk, mozgáskultúránk 

hiányosságai, torzulások az életmódunkban 
 Ismeretek tanulása a mozgáskultúra erőltetett és hibás 

gyakorlásáról, a testkultúra és a mozgáskultúrával kapcsolatos 
téves elképzelésekről 

2.4. Helyes és kifogásolható gyakorlatok, a rendszer és 
rendszertelenség  megítélése, sportszerű gyakorlat 
és bevezetés-levezetés nélküli gyakorlatok, fizikai 
próbák kényszeres vállalása 

 Ismeretek tanulása a mozgás, sportgyakorlatokkal kapcsolatos 
szokásokról, azokkal kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési szempontból.  

3. A testméret változása  Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése a testrészek 
változásairól 

3.1. Testméretváltozások: növekedés, izomzatfejlődés, 
testsúlygyarapodás,  csökkenés 

 Testméretváltozások nyomon követése, regisztrálása a tanév 
során 

4. A mozgás fejlődése  Ismeretek tanulása a mozgás fejlődéséről 
4.1. a mozgás fejlődése az újszülöttkortól a 

kölyökkorig 
 a mozgás gyermekkori fejlődéséről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása 
4.2. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
    

VI. KERINGÉS, LÉGZÉS   ISMERETEK TANULÁSA A KERINGÉSRŐL ÉS A 
LÉGZÉSRŐL  

1. A keringés és a légzés  Ismeretek tanulása a keringésről és a légzésről 
1.1. A keringés és a légzés   Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzés a keringésről és a 

légzésről 
1.2. Torzulások, hibák a keringés és a légzés 

szervrendszerének működésében 
 Ismeretek tanulás a keringés és a légzés szervrendszerének 

rendellenes működéséről és károsításáról 
    

1.3. Helyes és kifogásolható igénybevétel és edzés, 
annak rendje, hiányosságai, rossz szokások 

 Ismeretek tanulása a keringésről és a légzésről, a szokásokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

1.4. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

2. A légzés fejlődése  Ismeretek tanulása a légzés fejlődéséről 
2.1. a légzőszerv és a levegőszükséglet fejlődése az 

újszülöttkortól a kölyökkorig 
 a légzőszervek és a levegőszükséglet gyermekkori fejlődéséről, 

változásairól informáló szöveg elolvasása, feldolgozása 
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3. A vérkeringés fejlődése  Ismeretek tanulása a vérkeringés fejlődéséről 

3.1. a vérkeringés fejlődése az újszülöttkortól a 
kölyökkorig 

 a vérkeringés gyermekkori fejlődéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

3.2. a vérszegénység  a vérszegénységről informáló szöveg elolvasása, feldolgozása 
3.3. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
4. Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz kapcsolható élettani folyamatokhoz 

4.1. A keringés és a légzés élettani folyamatainak 
életkori sajátosságai 

 Ismeretek a keringés és a légzés folyamatainak életkor szerint 
megnevezhető sajátosságairól 

 
VII. ÉRZÉKSZERVEINK   ISMERETEK TANULÁSA ÉRZÉKSZERVEKRŐL  
1. Az érzékszervek   Ismeretek tanulása az érzékszervekről  

1.1. Az érzékszervek   Ismeretek tanulása az érzékszervekről 
2.1.2. a szem  a szemről és a szem működéséről informáló szöveg elolvasása, 

feldolgozása; 
a szem részeit bemutató ábra megfigyelése; 
a szem részei nevének összekapcsolása a szem metszetrajzának 
megfelelő részével 

2.1.3. a fül  a fülről és a hallószerv funkciójáról, részeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a fül részeit szemléltető ábra megfigyelése, a külső, közép- és 
belső fül részeinek felsorolása 

2.1.4. a bőr rétegei (hám, irha, bőralja), az egyes rétegek 
alapvető funkciói 

 a bőr rétegeiről (a hámrétegről, irháról, a bőraljáról), az egyes 
rétegek alapvető funkcióiról informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
bőrmetszetrajz  megfigyelése, elemzése 

2. Az érzékszervek betegségei  Ismeretek tanulása az érzékszervek betegségeiről  
2..1. az érzékszervek és gyakoribb betegségeik  ismeretek tanulása az érzékszervekről és az érzékszervek 

gyakoribb betegségeiről 
2.1.3. a látószerv betegségei: a szem fénytörési 

rendellenességei, a kancsalság és a 
kötőhártyagyulladás 

 a látószerv betegségeiről: a szem fénytörési 
rendellenességekről, a kancsalságról és a 
kötőhártyagyulladásról informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a szem fénytörési rendellenességeit magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

2.1.4. a hallószerv betegségei: a középfülgyulladás, a 
nagyothallás és a süketség 

 a hallószerv betegségeiről: a középfülgyulladásról, a 
nagyothallásról és a süketségről informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

2.1.5. a bőr betegségei: ekcémás bőrgyulladás, 
bőrgombásodás 

 a bőr betegségeiről: az ekcémás bőrgyulladásról és a  
bőrgombásodásról informáló szövegek elolvasása, feldolgozása 

2.1.6. az ízérzés és a szaglás és néhány betegsége  az ízérzésről és szaglásról, megbetegedésükről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
ízleléssel, szaglással kapcsolatos kísérletek végzése  

3. Korrekció  Ismeretek a korrekció érdekében 
3.1. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
4. Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz kapcsolható élettani folyamatokhoz 

4.1. A keringés és a légzés élettani folyamatainak 
életkori sajátosságai 

 Ismeretek a keringés és a légzés folyamatainak életkor szerint 
megnevezhető sajátosságairól 
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VIII.  GYERMEKKOR ÉS SERDÜLÉS  ISMERETEK TANULÁSA A GYERMEKKORRÓL ÉS A 

SERDÜLÉSRŐL  
1. A gyermekkor  Ismeretek tanulása a gyermekkorról 

1.1. A gyermekkor jellemzői  Általános és speciális vonások tanulása a gyermekkorról. A 
fejlődéslélektan és a klinikai pszichológia  vonatkozó 
tapasztalatainak megismerése, megtanulása. Ismeretek tanulása 
és elmélyítése a bio-pszicho-szocio jellegzetességekről 

1.2. A gyermekkori fejlődés zavarai, rendellenes 
változásai 

 Általános és speciális vonások tanulása a gyermekkorról. A 
fejlődéslélektan és a klinikai pszichológia  vonatkozó 
tapasztalatainak megismerése, megtanulása. Ismeretek tanulása 
és elmélyítése a bio-pszicho-szocio jellegzetességekről 

    
1.3. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
 

2. A serdülés  Ismeretek tanulása a serdülésről 
1.1. A serdülés jellemzői  Általános és speciális vonások tanulása a serdüésről. A 

fejlődéslélektan és a klinikai pszichológia  vonatkozó 
tapasztalatainak megismerése, megtanulása. Ismeretek tanulása 
és elmélyítése a bio-pszicho-szocio jellegzetességekről 

1.2. A serdülés zavarai és rendellenes változásai  Általános és speciális vonások tanulása a serdülésről. A 
fejlődéslélektan és a klinikai pszichológia  vonatkozó 
tapasztalatainak megismerése, megtanulása. Ismeretek tanulása 
és elmélyítése a bio-pszicho-szocio jellegzetességekről 

1.3. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

    
IX. KAPCSOLAT, INTIM KAPCSOLAT   ISMERETEK SZERZÉSE ÉS A TAPASZTALATOK 

ÉRTÉKELÉSE, VÉLEMÉNY KÖZLÉSE  
1. A kapcsolatok sokfélesége  Ismeretek  a kapcsolatok sokféleségéről, egyéni állásfoglalás 

formálása, kinyilvánítása 
1.1. A kapcsolat elmélyülése  Ismeretek tanulása a kapcsolatok bio-pszicho-szocio tartalmáról 

és a kapcsolattartásról, a felelősség vállalásról 
2. A szexuálkultúra  Ismeretek tanulása a szexuálkultúra biológikumáról, 

higiéniájáról, a partnerkapcsolatról 
2.1. A szexuálkultúra fogalma, összetevői  A szexuálkultúra néhány összetevőjének megismerése, különös 

tekintettel annak bio-pszicho-szocio vonatkozására 
3. A nemi szervek  ismeretek tanulása a nemi szervekről 

3.1 a férfi nemi szervei  a férfi nemi szerveiről informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása;  
a férfi nemi szerveit ábrázoló rajz megfigyelése, a külső és 
belső nemi szervek nevének megtanulása 

3.2. a nő nemi szervei  a nő nemi szerveiről informáló szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a nő nemi szerveit ábrázoló rajz megfigyelése, a külső és belső 
nemi szervek nevének megtanulása 

4. Hiányok, torzulások a szexuálkultúra 
vonatkozásában 

 Ismeretek tanulása a szexuálkultúra hiányosságairól 

4.1. Hiányosságok, torzulások a szexuálkultúra 
vonatkozásában 

 A nemek rendellenes fejlődése biológiai-pszichikai, szocio 
vonatkozásban, a nemek közötti kapcsolat torzulásai. 

4.2. Helyes és kifogásolható szokások a szexuálkultúra 
egyéni megvalósításában 

 Ismeretek tanulása a szexuálkultúra megvalósításához, 
véleményalkotás szokásokról,  szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

4.3. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

5. Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz kapcsolható élettani folyamatokhoz 
5.1. A szexuálkultúra és a nemi élet folyamatainak 

életkori sajátosságai 
 Ismeretek a szexuálkultúra és a nemi élet folyamatainak életkor 

szerint megnevezhető sajátosságairól 
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X. UTÓDOK, ÖRÖKLÉS  ISMERETEK AZ UTÓDRÓL ÉS AZ ÖRÖKLÉSRŐL 
1. Utódok, öröklés  Ismeretek tanulása az utódokról és az öröklésről  

1.1. Utódok, öröklés  Ismeretek tanulása az utódokról és az öröklésről  
1.2. Hibák, torzulások az öröklés folyamatában  Ismeretek tanulása az öröklési folyamat hiányosságairól és 

torzulásairól 
1.3. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
    

XI. TERHESSÉG ÉS SZÜLÉS   ISMERETEK TANULÁSA A TERHESSÉGRŐL ÉS A 
SZÜLÉSRŐL  

1. A terhesség és a szülés   Ismeretek a terhességről és a szülésről 
1.1. A terhesség és a szülés  Ismeretek az egészséges terhességről és az egészséges szülésről 
1.2. Rendellenességek a terhesség és a szülés 

eseményeiben 
 Ismeretek a terhesség és a szülés rendellenes lefolyásáról 

1.3. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

 
XII. SZEMÉLYES GONDOZÁS   ISMERETK ÖNMAGUNK ÁPOLTSÁGÁRÓL  
1. A személyes gondozás, ápoltság  Ismeretek tanulása önmagunk ápolásáról 

1.1. Az ápoltság  Ismeretek tanulása önmagunk ápolásáról, az ápoltságról 
1.2. Hibák az ápoltsággal kapcsolatban  Ismeretek tanulása az ápoltság túlzásairól és hiányairól 

    
1.3. Torzulások, hibák a személyes gondozásban  Ismeretek tanulása a személyes gondozáshoz 
1.4. Helyes és kifogásolható a gondozás gyakorlatában  Ismeretek tanulása a gondozásról, a szokásokkal kapcsolatos 

állásfoglalás, szokásváltoztatás megelőzési szempontból 
1.5. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
    

XIII. KÖZEGÉSZSÉGÜGY   ISMERETEK TANULÁSA A KÖZEGÉSZSÉGÜGYRŐL  
1. Közegészségügy  Ismeretek a közegészségügyről 

1.1. A közegészségügy feladatai  Ismeretek tanulása a közegészségügyi feladatokról 
1.2. A védőnők feladatai  Ismeretek tanulása a védőnők feladatairól 
1.3. Orvosi ellátás, családorvosi illetékesség  Ismeretek az orvosi ellátás illetékességi követelményeiről 
1.4. Betegellátás, betegbiztosítás, beteggondozás  Ismeretek tanulása a beteg ellátásáról, biztosításáról, 

gondozásáról 
1.5. Helyes vagy kifogásolható orvosi, védőnői, 

betegtől tapasztalható magatartás az 
egymásrautaltság helyzeteiben, a szokások 

 Ismeretek tanulása a helyes vagy kifogásolható orvosi, védőnői, 
betegtől tapasztalható magatartásról az egymásrautaltság 
helyzeteiben, a szokások 

1.6. Közegészségügyi szakember segítségének 
igénybevétele 

 Ismeretek tanulása a nevelő és a közegészségügyi szakember 
segítő tevékenységének igénybe vételéről 

    

XIV. FELNŐTTKOR, IDŐSKOR, ÖREGKOR, 
HALÁL 

 ISMERETEK TANULÁSA A FELNŐTTKORRÓL AZ 
IDŐSKORRÓL, AZ ÖREGKORRÓL ÉS A HALÁLRÓL  

1. A felnőttkor  Ismeretek  
1.1. A felnőttkor jellemzői, szakaszai  Ismeretek tanulása a felnőttkor jellemzőiről és szakaszairól 
1.2. A felnőttkor betegségei a statisztikák alapján  Ismeretek tanulása a demográfiai adatok táblázatai alapján a 

felnőttkor betegségeiről 
2. Az időskor  Ismeretek  

2.1. Az idős emberek és az öregkor változásai, 
jellemzői 

 Ismeretek tanulása a az idős és öreg ember változásairól, 
jellemzőiről  

2.2. Az idős és öregkor betegségei a statisztikák 
alapján 

 Ismeretek tanulása a demográfiai adatok táblázatai alapján az 
idős és öregkor betegségeiről 

3. A halál  Ismeretek tanulása a halálról  
3.1. Az elhalálozás  Ismeretek tanulása az elhalálozás bio-pszicho-szocio 

eseményéről 
3.2. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
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XV. MOZGÁS, PIHENÉS, KIKAPCSOLÓDÁS  ISMERETEK TANULÁSA A MOZGÁSRÓL, A 

PIHENÉSRŐL, A KIKAPCSOLÓDÁSRÓL  
1. Az alvás  Ismeretek tanulása az alvásról  

1.1 Az alvás   Ismeretek tanulása az alvás fogalmáról, szükségességéről, 
élettani állapotáról 

1.2. Az alvással kapcsolatos túlzások, hiányok, 
zavarok 

 Ismeretek tanulása az alvással kapcsolatos túlzásokról, 
hiányokról, zavarokról 

1.3. az alvás jelentősége  az alvásról, az álomról, illetve az alvás jelentőségéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
életkoronkénti alvásszükségletet ábrázoló grafikon 
megfigyelése, elemzése; 
alvási időtartamok összehasonlítása 

1.4. A szervezet igénybevétele és pihenése, a ritmus és 
a tevékenység váltakozó rendje 

 Ismeretek a rekreáció és a munkavégzés ritmusáról, rendjéről, 
az aktív és passzív pihenésről, alvásról, a kikapcsolódásról és a 
szórakozásról 

1.5. Helyes és kifogásolható szabadidő eltöltési rend, 
rossz szokások 

 Ismeretek tanulása a szabadidő eltöltési szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

1.6. a mozgáshiány káros következményei és a 
szabadidő 

 a mozgáshiány káros következményeiről, a szabadidőben 
végezhető egsyszerű korrekciókról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 
2. A pihenés szerepe a gyermek testi fejlődésében  Ismeretek tanulása a pihenésnek a gyermek testi fejlődésében 

betöltött szerepéről 
2.1. az alvási szükséglet  az alvási szükségletről informáló szöveg elolvasása, 

feldolgozása; 
családtagok alvási időtartamának feltérképezése 

2.2. az aktív pihenés  az aktív pihenésről informáló szöveg elolvasása, feldolgozása 
2.3. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
3. Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz kapcsolható élettani folyamatokhoz 
 Az alvás, a pihenés és a mozgás élettani 

folyamatainak életkori sajátosságai 
 Ismeretek az alvás, a pihenés és a mozgás folyamatainak életkor 

szerint megnevezhető sajátosságairól 
    
    

XVI. ALKOHOL  ISMERETK TANULÁSA AZ ALKOHOLRÓL ÉS 
HATÁSAIRÓL  

1. Az alkohol mibenléte, élettani hatásai   Ismeretek tanulása az alkoholról és élettani szerepéről 
1.1. Az alkohol mibenléte, élettani hatásai  Ismeretek tanulása az alkoholról, annak élettani szerepe, az 

alkohol kultúrtörténetben való megjelenéséről 
1.2. Az alkoholfogyasztás  Ismeretek tanulása az alkoholfogyasztásról és káros 

következményeiről 
1.3. Helyes és kifogásolható táplálkozási rend, rossz 

szokások 
 Ismeretek tanulása az alkoholfogyasztási szokásokról, azokkal 

kapcsolatos állásfoglalás, szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

1.4. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

2. Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz kapcsolható élettani folyamatokhoz 
2.1 Az alkohol hatása a különböző életkorú személyek 

élettani folyamataira 
 Ismeretek az alkohol különböző életkorú és állapotú személyek 

élettani folyamataira gyakorolt hatásáról. 
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XVII. DOHÁNYZÁS   ISMERETEK TANULÁSA  A DOHÁNYZÁSRÓL ÉS 

HATÁSAIRÓL  
1. A dohányzás mibenléte és a nikotin élettani 

hatásai  
 Ismeretek tanulása a dohányzásról és a nikotin élettani 

szerepéről 
1.1. A dohányzás mibenléte, a nikotin élettani hatásai  Ismeretek tanulása a dohányzásról és a nikotin élettani 

hatásairól, a dohányzás kultúrtörténetben való megjelenésérő 
1.2. A dohányzás és nikotinártalom  Ismeretek tanulása a dohányzás káros következményeiről és a 

nikotinártalomról 
1.3. Szokások a dohányzás területén  Ismeretek tanulása a dohányzási szokásokról 
1.4. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
2. Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz kapcsolható élettani folyamatokhoz 

2.1 A dohányzás hatása a különböző életkorú 
személyek élettani folyamataira 

 Ismeretek a dohányzás különböző életkorú és állapotú 
személyek élettani folyamataira gyakorolt hatásáról. 

    
XVIII. DROGABÚZUS  TÁJÉKOZÓDÁS  

1. A drogfogyasztás mibenléte és a drogok élettani 
hatásai  

 Ismeretek tanulása a drogokról, a drogok élettani szerepéről 

1.1. A drogok mibenléte, a drogok élettani hatásai  Ismeretek tanulása a drogokról és a drogok élettani hatásairól, a 
drogok kultúrtörténetben való megjelenésérő, szerepéről 

1.2. A drogok és a drogártalmak  Ismeretek tanulása a drogok káros következményeiről és a 
drogártalomról 

1.3. Szokások a drogfogyasztás területén  Ismeretek tanulása a drogfogyasztás jelenségéről 
1.4. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
2. Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz kapcsolható élettani folyamatokhoz 

2.1 A drogok hatása a különböző életkorú személyek 
élettani folyamataira 

 Ismeretek a drogok különböző életkorú és állapotú személyek 
élettani folyamataira gyakorolt hatásáról. 

 
XIX. GYÓGYSZEREK   ISMERETEK A GYÓGYSZEREKRŐL  

1. A gyógyszerek fogalma, helyes használata  Ismeretek a gyógyszerek fogalmáról és helyes használatáról 
1.1. A gyógyszerek fogalma és helyes használata  Ismeretek tanulása a gyógyszerek fogalmáról, helyes 

használatáról 
1.2. a gyógyszerek funkciói, formái; 

külsőleg ható, szájon át fogyasztható, vékonybélen 
keresztül felszívódó, bőrön, éren keresztül ható 
gyógykészítmények, a korszerű házi patika 

 a gyógyszerek funkcióiról, formáiról, típusairól, illetve a 
korszerű házi patikáról informáló szövegek elolvasása, 
feldolgozása 

1.3. Helyes és kifogásolható gyógyszerhasználat  Ismeretek tanulása a helyes gyógyszerhasználatról, a 
visszaélésről, szokásokról, azokkal kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési szempontból 

1.4. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

    
XX. FERTŐZŐ BETEGSÉGEK   ISMERETEK TANULÁSA A FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL 
1. A fertőzés és a beteggé válás  Ismeretek tanulása a fertőzés tényéről és a beteggé válás 

folyamatáról 
1.1. A korábbiak folyatásaként további fertőző 

betegségek megismerése 
 További fertőző betegségek megismerése 

1.2 a tanult fertőző betegségek megelőzése  a tanult fertőző betegségek megelőzéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

1.3. a tanult fertőző betegségek védőoltással való 
kivédésének lehetősége és szükségessége 

 a védőoltások lehetőségéről és szükségességéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

    
1.4. Szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről 
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XXI. STD-AIDS-ről további információk  TOVÁBBI ISMERETEK TANULÁSA AZ STD ÉS AZ AIDS 

BETEGSÉGEKRŐL 
1. További információk az STD (=szexuális úton 

terjedő betegségek) és az AIDS betegségről  Ismeretek bővítése a szexuális úton terjedő és az AIDS 
immunhiányos betegségről 

1.1. Az STD és az AIDS elterjedése, következményei, 
törekvéseink 

 Ismeretek tanulása az STD és az AIDS elterjedtségéről, 
kiküszöbölhetőségéről, törekvéseinkről 

1.2. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

    
XXII. NEMFERTŐZŐ BETEGSÉGEK   ISMERETEK TANULÁSA A NEMFERTŐZŐ 

BETEGSÉGEKRŐL  
1. Nem fertőzés következtében bekövetkező beteggé 

válás 
 Ismeretek tanulása a nem fertőzés következtében létrejövő a 

beteggé válás folyamatáról 
1.1. A korábbiak folyatásaként további nem fertőző 

betegségek megismerése 
 További nemfertőző betegségek megismerése 

1.2. a tanult nem fertőző betegségek megelőzése  a tanult nemfertőző betegségek megelőzéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

1..3. a tanult nemfertőző betegségek gyógyításának 
lehetősége és szükségessége, a betegség 
megelőzése 

 a gyógyítás lehetőségéről és szükségességéről, valamint a 
betegség megelőzéséről informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

1.4. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

    
XXIII. MENTÁLIS ZAVAR, ÖNGYILKOSSÁG   ISMERETEK TANULÁSA A MENTÁLIS ZAVARRÓL ÉS 

AZ ÖNGYILKOSSÁGRÓL  
1. A mentális zavar és az öngyilkosság életkorhoz 

szabott ismertetése 
 Ismeretek tanulása a mentális zavarról és az öngyilkosságról 

életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően 
1.1. A mentális zavar és az  öngyilkosság fogalma, 

előfordulása 
 Ismeretek szerzése a mentális zavar mibenlétéről, néhány 

típusáról, valamint az öngyilkosság mibenlétéről és 
megelőzéséről 

1.2. Szakember segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

 
XXIV. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

IGÉNYBEVÉTELE 
 TÁJÉKOZÓDÁS  

1. Az egészségügyi ellátás rendszere  Ismeretek tanulása az egészségügyi ellátás rendszeréről 
1.1. Az orvosok és az ápolók feladata  Ismeretek tanulása az orvosok és az ápolók feladatairól 
1.2 Az orvosi beavatkozás határai  Ismeretek tanulása a kivédhetetlenül károsító, ártó 

betegségekről 
1.3. A beteg ellátásnak minőségi feladatai, az ellátással 

kapcsolatos kockázatok.  
 Ismeretek megszerzése minőségi betegellátás feladatairól és az 

ellátással kapcsolatos kockázatokról. 
1.4. További szakember segítségének igénybevétele a 

szükséges korrekcióhoz 
 Ismeretek tanulása a nevelő és más szakember segítő 

tevékenységének igénybe vételéről, az illetékességek 
megjelölése 

    
XXV. EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET   TÁJÉKOZÓDÁS  

1. Az egészséges környezet  Ismeretek tanulás az egészséges környezetről  
1.1. Az egészséges környezet  Ismeretek tanulása az egészséges környezet jellemzéséről, 

méréséről, védelméről, fenntartásáról, helyreállításáról 
1.2. Az egészsége környezet mérhető és minőségi 

jellemzői 
 Ismeretek tanulása a mennyiségi és a minőségi változásokról 

1.3. Helyes és kifogásolható táplálkozási rend, rossz 
szokások 

 Ismeretek tanulása a táplálkozási szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 
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XXVI. KÖZLEKEDÉS, BALESET, 
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS  

 TÁJÉKOZÓDÁS  

1. Közlekedés, baleset, elsősegélynyújtás  Ismeretek tanulása a közlekedés és az emberi környezet 
kapcsolatáról, a balesetről, az elsősegélynyújtásról 

1.1. A közlekedésbiztonság, a baleset, az 
elsősegélynyújtás 

 Ismeretek tanulás a biztonságról, annak hiányáról és a 
beavatkozás helyzeteiről 

1.2. a helyes közlekedési magatartás és a gyalogos 
közlekedési szabályok 

 a helyes közlekedési magatartás és a gyalogos közlekedési 
szabályok betartásának gyakorlása 

1.3. A segítő magatartás érvei, a segítségadás módja, a 
segítségadás ideje 

 Érvek mérlegelése a segítő magatartással kapcsolatban, 
dilemmák és érvek megfogalmazása a segítéssel kapcsolatban  

1.4. Elsősegélynyújtás  Ismeretek tanulása és tapasztalatok szerzése az 
elsősegélynyújtásban. 

1.5. Szakember segítségének igénybevétele szükség 
esetén 

 Ismeretek tanulása a megfelelő szakember segítő 
tevékenységének igénybe vételéről 

    
XXVII. HELYÜNK A KULTÚRÁBAN  KULTÚRA ÁTVÉTELÉRŐL  

1. A kultúra átvétele  Ismeretek a kultúra átvételéről 
1.1. A minta és a cél  Ismeretek elsajátítása a mintakövetésről és a célok 

megválasztásáról 
1.2. Az orientációs krízis  Ismeretek elsajátítása a minták és célok elvesztéséről és az 

elbizonytalanodásról. 
2. A törvényessé tétel  Ismeretek szerzése a legitimációról 

2.1. A törvényessé válás  Ismeretek szerzése a legitimálásról  
2..2. A törvényesség megvonása  Ismeretek szerzése a törvényesség megvonásáról 

3. Egyetértés a kultúra keretein belül  Ismeretek a kultúrán belüli egyetértésről  
3.1. Az egyetértés  Ismeretek szerzése az egyetértés kultúrán belüli szerepéről 
3.2. Értelemvesztés  Ismeretek szerzése az ésszerűség hiányáról, az 

értelemvesztésről 
4. A kultúra átvétele  Ismeretek összegezése a kultúra átvételének egész folyamatáról  

4.1. A kulturális reprodukció – a kultúra 
lehetőségeinek elutasítása 

 Ismeretek összegezése a racionalitásról, mint a kulturális 
reprodukció eredményéről. Ismeretek a kultúra által felkínált 
lehetőségek elutasításáról bio-pszicho-szocio vonatkozásokban 
a kulturfilozófia korábban feltárt kategóriái szerint. 
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Az Értékvédelem és fogyasztóvédelem az iskolában című kereszttanterv 
 alkalmazásának céljai a 9–12. évfolyamon  

 
Az értékvédelem és fogyasztóvédelem tanulásának céljai: – a homo consumens és – oeconomicus értékrendek 
ütköztetése a jóléti és a jól léti társadalmi létformák mentén; – az értékválasztás befolyásolása a mértékletesség 
erényére épülő reményteljes jövőkép kialakulásához; – preventív fogyasztóvédelem megalapozása a leendő 
önálló keresettel bíró fogyasztók egészségének-, biztonságának-, vagyoni érdekeinek védelmében és a hatékony-
, gyors jogorvoslattal élés feltételeinek megteremtéséhez; – a fogyasztóvédelemről történő ismeretszerzés 
előkészítése, indítása a hazai és Európai Uniós fogyasztóvédelmi jog, – politika, – törvény vonatkozásainak 
megismeréséhez; – a közoktatás minőségbiztosításának megismerése a tanulói jogviszonyon belüli 
fogyasztóvédelemhez. 
 
Értékrendek ütköztetése 
 
A tanulók ismerjék meg a homo consumens és a – oeconomicus értékrendeket. Legyenek képesek azonosítani a 
jóléti és a jól léti életformák elemeit. Tudják ütköztetni a jóléti életvitel elemeit (versenyfutás, etikai keret nélküli 
lét, profitorientált gazdálkodás, jóléti fogyasztás, intellektusi szemlélet) a jól léti életvitel elemeivel 
(humanizáció, ökologizáció, emberi integráció, komplementer látásmód). 
 
Értékválasztás befolyásolása 
 
A tanulók értékválasztása mozduljon el a mértékletesség erénye mentén és legyenek képesek konfliktust vállalni 
– szituatív és valóságos élethelyzetekben – a jól léti életforma értékrendjével való azonosuláskor. Alakuljon ki 
bennük a jóléti társadalmi lét kritikus szemlélete és a közjó iránti elkötelezettség, tenni akarás.  
 
Preventív fogyasztóvédelem megalapozása 
 
A tanulók – mint a leendő önálló keresettel bíró fogyasztók – ismerjék meg a fogyasztóvédelem célját. 
Tudatosodjon bennük, hogy a fogyasztóvédelem az egészségük-, biztonságuk-, vagyoni érdekeik védelmében 
alakult ki és fejlődik. Legyenek képesek arra, hogy hatékonyan-, gyorsan éljenek a jogorvoslat lehetőségével. 
Alakuljon ki bennük a saját érdekeit képviselő aktív fogyasztói magatartás és/vagy a fogyasztóvédelmi 
intézményrendszerhez való bizalmas odafordulás. 
 
Ismeretszerzés az iskolán kívüli fogyasztóvédelemről  
 
A tanulók szerezzenek ismereteket a magyarországi és az európai fogyasztóvédelmi jogról, annak fejlődéséről és 
a differenciált fogyasztóvédelmi politikáról. Igazodjanak el a fogyasztóvédelmi törvény alapvető érdekei és 
fogalmai között. Tudják megállapítani azt, hogy egy-egy termék vásárlási szándékakor a fogyasztóvédelmi 
törvénynek megfelelően tájékoztatják-e. Legyen rátekintése a magyar jogharmonizáció szükségességére az EU –
hoz csatlakozás feltételeként. 
 
A közoktatás minőségbiztosításának megismerése  
 
A tanulók ismerjék meg a partnerközpontúság és a folyamatszabályozás elemeit. Tudatosodjon bennük, hogy a 
közoktatásban meghonosodó minőségbiztosítás partnerként kezeli őket és szüleiket. Az ő elvárásaikról és 
elégedettségükről adatokat gyűjt – mint a többi partnerétől is –, melyek minőségi mutatói és azok változásai a 
tervezést és a korrekciókat egyaránt meghatározzák. Tudjanak arról, hogy az elvárásaik és elégedettségük 
befolyásolják az intézményben zajló folyamatokat. Ezek a folyamatok kitüntetetten szabályozzák:  

a) az oktatás és nevelés kínálatát, klímájának tárgyi, személyi, környezeti, biztonsági feltételeit;  
b) magát az oktatást és nevelést;  
c) az oktatás és nevelés hatásosságának és hatékonyságának mérését, értékelését;  
d) az intézményi szolgáltatás – étkeztetés, szabadidőztetés, napközi, egészségvédelem, közművelődés stb. 

– kínálatát, minőségét.  
 
A tanulók fogyasztóvédelme az iskolában 
 
A tanulók ismerjék meg, hogy mint az oktatás alanyai az iskola épületének és az általuk használt helyiségeknek, 
valamint a bennük zajló folyamatoknak fogyasztói. Tudják, hogy őket – mint gyermekfogyasztókat – fokozottan 
védik. Tudják, hogy az oktatási törvény védelmet nyújt nekik az iskolában a testi, lelki, értelmi fejlődésüknek, 
személyiségük kialakulásának. Ismerjék meg azokat az előírásokat és folyamatokat, melyek biztonságot adnak 
az oktatási intézményben számukra. Tudják, hogy van gyermekvédelem az iskolában és az iskolán kívül, amihez 
segítségért fordulhatnak a kiszolgáltatottságukban. Ismerjék meg a szociális juttatás rendszerét, ami a hátrányos 
helyzetüket enyhítheti. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9. évfolyam 
 
 

 TEMATIKUS TANANYAG  
TANULÁSI PROGRAM 

(belépő tevékenységformák) 
    
I. ÉRTÉKVÉDELEM  AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK HANGSÚLYOZÁSA ÉS 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Értékrendek   Az értékrendek ütköztetése 
    
1.1. A fogyasztó kiszolgáltatottsága  A fogyasztó kiszolgáltatottságának megismerése 
    
1.2. A fogyasztó sérelme  A fogyasztó sérelmének értelmezése 
    
2. Értékválasztás  Az értékválasztás befolyásolása 
    
2.1. A mértékletesség erénye  A mértékletesség erényének megismerése, értelmezése 
    
2.2. A mértéktelenség  A mértéktelenség megismerése, értelmezése 
    
II. FOGYASZTÓVÉDELEM 

ISKOLÁN KÍVÜL ÉS ISKOLÁN BELÜL 
 A FOGYASZTÓVÉDELEM LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Preventív fogyasztóvédelem  A preventív fogyasztóvédelem megalapozása 
    
1.1. A fogyasztóvédelem fogalmai  A fogyasztóvédelem fogalmainak megismerése, értelmezése 
    
1.2. A fogyasztóvédelem céljai  A fogyasztóvédelem céljainak megismerése, értelmezése 
    
2. Iskolán kívüli fogyasztóvédelem  Ismeretrendszer megszerzésének irányítása a 

fogyasztóvédelemről 
    
2.1. Termékismertetők   Termékismertetők feldolgozása, értelmezése 
    
2.2. Tájékoztatók, reklámok  Tájékoztatók, reklámok feldolgozása, értelmezése 
    
3. A közoktatás minőségbiztosítási elemei  A közoktatás minőségbiztosítási elemeinek megismerése 
    
3.1. Partneri elvárás és elégedettség  A szülői, tanulói elvárás és elégedettségmérés szerepének 

megismerése a tervezésre 
    
3.2. Elvárásokat és elégedettséget mérő kérdőívek, űrlapok  Elvárásokat és elégedettséget mérő kérdőívek, űrlapok 

megismerése, értelmezése 
    
4. A tanulói fogyasztóvédelem  A tanulói fogyasztóvédelem megismerése 
    
4.1. Az iskola és a benne zajló folyamatok, mint áru  Az iskola és a benne zajló folyamatok áruként való 

megismerése, értelmezése 
    
4.2. A tanuló és szülő, mint fogyasztó  A tanuló és a szülő fogyasztókénti megismerése 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

10. évfolyam 
 

 TEMATIKUS TANANYAG  
TANULÁSI PROGRAM 

(belépő tevékenységformák) 
    
I. ÉRTÉKVÉDELEM  AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK HANGSÚLYOZÁSA ÉS 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Értékrendek   Az értékrendek ütköztetése 
    
1.1. Homo oeconomicus  A homo oeconomicus jellemzőinek megismerése 
    
1.2. A homo oeconomicus értékrendje  A homo oeconomicus fogyasztói sérelmeinek megismerése 
    
2. Értékválasztás  Az értékválasztás befolyásolása 
    
2.1. Jól léti életforma  A jól léti életforma jellemzőinek megismerése 
    
2.2. Mértékletes életforma  A mértékletes életforma és a pazarló lét 
    
II. ISKOLÁN KÍVÜLI ÉS BELÜLI 

FOGYASZTÓVÉDELEM 
 A FOGYASZTÓVÉDELEM LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Preventív fogyasztóvédelem  A preventív fogyasztóvédelem megalapozása 
    
1.1. Egészségvédelem és biztonság  Az elvárható egészségvédelem és biztonság megismerése és 

értelmezése az áruval szemben 
    
1.2. Vagyoni érdekek védelme  A vagyoni érdekek védelmének megismerése, értelmezése 
    
2. Iskolán kívüli fogyasztóvédelem  Ismeretrendszer megismerésének   irányítása a 

fogyasztóvédelemről 
    
2.1. A fogyasztóvédelmi törvény alapvető érdekei  A fogyasztóvédelmi törvény alapvető érdekeinek megismerése, 

értelmezése 
    
2.2. A fogyasztóvédelmi törvény alapvető fogalmai  A fogyasztóvédelmi törvény alapvető fogalmainak 

megismerése, értelmezése 
3. A közoktatás minőségbiztosítási elemei  A közoktatás minőségbiztosítási elemeinek megismerése 
    
3.1. Az oktatás és nevelés kínálata  Az oktatás és nevelés kínálatának megismerése és értelmezése 
    
3.2. Az oktatás és nevelés klímája  Az oktatás és nevelés klímájának megismerése és értelmezése 
    
4. A tanulói fogyasztóvédelem  A tanulói fogyasztóvédelem megismerése 
    
4.1. Az oktatási törvény  Az oktatási törvény megismerése, és értelmezése 
    
4.2. A biztonságos intézmény szabályzatai  A biztonságos intézmény szabályzatainak megismerése és 

értelmezése 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

11. évfolyam 
 
 

 TEMATIKUS TANANYAG  
TANULÁSI PROGRAM 

(belépő tevékenységformák) 
    
I. ÉRTÉKVÉDELEM  AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK HANGSÚLYOZÁSA ÉS 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Értékrendek   Az értékrendek ütköztetése 
    
1.1. Homo consumens  A homo consumens jellemzőinek megismerése 
    
1.2. A homo consumens értékrendje  A homo consumens fogyasztói sérelmeinek megismerése 
    
2. Értékválasztás  Az értékválasztás befolyásolása 
    
2.1. Jóléti életforma  A jóléti életforma jellemzőinek megismerése 
    
2.2. Katasztrófa jövőképek  A katasztrófa jövőképek megismerése 
    
II. ISKOLÁN KÍVÜLI ÉS BELÜLI 

FOGYASZTÓVÉDELEM 
 A FOGYASZTÓVÉDELEM LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Preventív fogyasztóvédelem  A preventív fogyasztóvédelem megalapozása 
    
1.1. A fogyasztóvédelmi intézményrendszer Magyarországon  A magyarországi fogyasztóvédelmi intézményrendszer 

megismerése 
    
1.2. A fogyasztóvédelmi intézményrendszer működésének 

céljai 
 A fogyasztóvédelmi intézményrendszer működési céljainak 

megismerése, értelmezése 
 
2. Iskolán kívüli fogyasztóvédelem  Ismeretrendszer megismerésének irányítása a 

fogyasztóvédelemről 
    
2.1. Az EU fogyasztóvédelmi elvárásai  Az EU fogyasztóvédelmi elvárásainak megismerése, értelmezése 
    
2.2. Az EU fogyasztóvédelmi irányelvei  Az EU fogyasztóvédelmi irányelveinek megismerése, értelmezése
    
3. A közoktatás minőségbiztosítási elemei  A közoktatás minőségbiztosítási elemeinek megismerése 
    
3.1. Az oktatás és nevelés folyamatai  Az oktatás és nevelés folyamatainak megismerése, és értelmezése 
    
3.2. Az oktatás és nevelés hatásossága és hatékonysága  Az oktatás és nevelés hatásosságának és hatékonyságának 

megismerése és értelmezése 
    
4. A tanulói fogyasztóvédelem  A tanulói fogyasztóvédelem megismerése 
    
4.1. A gyermek kiszolgáltatottsága  A gyermeki kiszolgáltatottság területeinek megismerése, 

értelmezése 
    
4.2. A gyermekvédelem rendszere  A gyermekvédelem rendszere megismerése, értelmezése 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

12. évfolyam 
 

 TEMATIKUS TANANYAG  
TANULÁSI PROGRAM 

(belépő tevékenységformák) 
    
I. ÉRTÉKVÉDELEM  AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK HANGSÚLYOZÁSA ÉS 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Értékrendek   Az értékrendek ütköztetése 
    
1.1. A homo oeconomicus és a homo consumens 

jellemzőinek különbségei 
 A homo oeconomicus és a homo consumens jellemzőinek 

ütköztetése 
    
1.2. A homo oeconomicus és a homo consumens 

értékrendjeinek különbségei 
 A homo oeconomicus és a homo consumens értékrendjeinek 

ütköztetése 
    
2. Értékválasztás  Az értékválasztás befolyásolása 
    
2.1. A jóléti életforma kritikája  Érvelés a jóléti életforma ellen és mellett 
    
2.2. Civilszervezetek akciói a közjóért  Akciók a pazarló életmód ellen és a mértékletes életmód mellett
    
II. ISKOLÁN KÍVÜLI ÉS BELÜLI 

FOGYASZTÓVÉDELEM 
 A FOGYASZTÓVÉDELEM LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK 
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ELŐSZÓ 

 
Tanterveket Magyarországon háromféle úton-módon szokás készíteni. Az illető tantervkészítő (vagy 
tantervkészítő csoport) a hazai hagyományokra és/vagy a pedagógiai praxis tapasztalataira épít. A másik 
lehetőség, hogy külföldi minták alapján dolgozik. Lehetséges mód még, hogy egy-egy tanterv (beleértendő egy 
adott tantárgy, egy adott iskolafok, egy adott műveltségi terület tanterve) akciókutatással, illetve az 
akciókutatással összefüggő – gyakran azt megelőző és/vagy követő – empirikus (mérésen, összemérésen 
alapuló) kutatási eredmények felhasználásával készül. És természetesen lehet ezek kombinációja is. 

Az általunk – leginkább akciókutatással – kimunkált hatosztályos gimnáziumi tanterv 
(7–12. évfolyam) alapja az Értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógia tanterve. E tanterv 
évtizednél hosszabb alkalmazása során szereztünk olyan tapasztalatokat, amelyeket más iskoláknak is érdemes 
felkínálnunk. Elkészítettünk tehát egy olyan tantervet, amely az ÉKP változatának tekinthető, azonban annak 
nehéz követelményeit könnyítettük. E tanterv szerint dolgozhatnak olyan iskolák, amelyeknek pedagógusai 
igényesek, továbbképzésre hajlandók. 

E tanterv összességében 42-féle tantárgyi tantervet tartalmaz. Ebből 20 kötelező, 6 kötelezően 
választható (ebből 3-at kell választani) és 18 szabadon választható. A tantervhez a kiemelt fejlesztési feladatok 
(kereszttantervek) 12 tudományterületről jelennek meg. 

Tanterveink összeállításakor az iskoláskor általunk feltárt teljesítménylehetőségeit vettük alapul. 
Viszonylag kevésszer hagyatkoztunk a „puszta tapasztalatra”, és mellőztük a külföldi tantervek adaptálásának 
lehetőségeit. Ez ugyanakkor nem jelentette azt, hogy nem tanulmányoztuk az európai és az Európán túli 
országok (pl. Japán) tanterveit. A kutatással megalapozott tantervkészítés mellett az alábbiak miatt döntöttünk. 

 Előföltevésünk volt, hogy az iskoláskor, benne a 12–18 éves korosztály szellemi tartalékai mind az 
érdeklődésfejlesztés, mind az absztrakt műveleti gondolkodás fejleszthetősége tekintetében messze 
kihasználatlanok. 

 A másik ok, amely a kutatással történő tantervfejlesztésre inspirált bennünket, az a mai napig nyitott – és nem 
kellően tisztázott – kérdés, hogy a pedagógusképzés jelen keretei között végzett pedagógusok tudása hazai 
viszonyaink közepette – igényes továbbképzést feltételezve – miként professzionalizálható, miként javítható, 
tökéletesíthető egy hiteles és elviselhető iskolai praxis érdekében. 

Tantervíró, tantervfejlesztő munkánkban az utóbbi évtizedben számos szakember vett részt. Nagy 
hányaduk a kutatásokban és/vagy a napi gyakorlatban egyaránt közreműködött. A tantervkészítő munkában 
közreműködők továbbképzések és konzultációk sorozatában sajátították el a tantervírás, valamint a 
tantervkritika ismeretét és műfaji tudnivalóit. Ennek köszönhető, hogy az Értékközvetítő és képességfejlesztő 
pedagógiát, s az arra épülő iskolai praxist megismerve, valamint a Nemzeti alaptanterv kritikáját elkészítve 
egységes szerkezetű, integrációra törekvő és egyben koherens tantervet sikerült készítenünk: a Képességfejlesztő 
és értékőrző kerettantervet (KÉK-et). Azok számára pedig, akik a KÉK-et ténylegesen adaptálni kívánják, 
Tantervhasználati útmutatót állítottunk össze. 
 
 

A KÉK kimunkálása 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv három, különböző körülmények között dolgozó intézményben 
készült. 

a) Egy kistelepülés általános iskolájában, amely az alkotásra nevelés, a minőségbiztosítás és a szakmai 
professzió terén sok szakember szemében országosan is értékelhető eredményeket mutatott fel. (KÉK 
8 osztályos általános iskola kerettanterve) 

b) Egy 12 évfolyamos iskolában, melyben hatosztályos gimnázium működik, amely térségében az ÉKP 
innovációs központja évtizedek óta, s amely hitelesítheti a hatosztályos gimnáziumok keretei között 
megvalósítható személyiség- és képességfejlesztő munkát. (KÉK hatosztályos gimnáziumok számára) 

c) És egy általános iskolát, négyosztályos gimnáziumot és szakiskolát is működtető intézményben, ahol 
elsősorban hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása folyik. Ez az iskola ugyancsak innovációs 
központként mutatja fel a differenciálás, a személyre szóló bánásmód, valamint a kulcskompetenciák 
fejlesztésében rejlő pedagógiai megújulás lehetőségeit. (KÉK a négy évfolyamos gimnáziumok 
számára; KÉK a szakiskola 9–10. évfolyama számára) 
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A három iskola kellőképpen reprezentálja a magyar iskolázás jellemzőit a társadalmi, a gazdasági és a települési 
környezet, az intézménynagyság, illetve az intézményi funkciók összetettsége szempontjából. Mindegyik iskola 
legalább egy évtizedig alkalmazta az ÉKP-t. A KÉK elkészítésében az intézmények azon pedagógusai 
működtek közre, akik kellő tapasztalattal rendelkeztek az ÉKP alkalmazásában, és annak többszöri kipróbálása 
alapján adaptálták az ÉKP egyes tantárgyi tanterveit az egységes szerkezetű, bármely magyar általános 
iskolában alkalmazható Képességfejlesztő és értékőrző kerettantervhez. A KÉK-et kidolgozó pedagógusok és 
intézményeik ellenőrizhető gyakorlatukkal tudják igazolni a KÉK tantervbe felvett tantárgyi rendszer 
hitelességét és kivitelezhetőségét. 

 
 

A KÉK előzményei és főbb jellemzői 
 
A hatosztályos gimnáziumoknak ajánlott KÉK tanterv előzménye a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési 
program (NYIK) és az Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív program (ÉKP). Ez utóbbit Magyarország 
40 iskolájában alkalmazzák. A KÉK előzményét jelentő ÉKP olyan programcsomaggal rendelkezik, amely 
rendszeres kísérletezéssel és kutatással vált 12 évfolyamra kimunkált tantervvé, pedagógiai programmá, és 
programcsomaggá. Ezért az ÉKP önálló pedagógiai rendszerként is felfogható. 

A KÉK az eredeti ÉKP-s tantervben szereplő tantárgyi tantervek jelentős részét tartalmazza – többnyire 
módosított formában. A KÉK tantárgyi tantervei közül minden iskolafokra javasoltunk a felhasználóknak 
kötelező, illetve kötelezően választható tantárgyakat, és bőséges választékot biztosítottunk szabadon 
választható tantárgyakból is. Ezen túl 12-féle kereszttantervet is talál a KÉK-ben az olvasó, amelyeket a NAT 
2003. kiemelt fejlesztési feladataihoz készítettünk. 

A KÉK minden tekintetben alkalmazkodik a NAT 2003 szerkezetéhez, szemléletmódjához, a NAT 
műveltségterületeiben megfogalmazott fejlesztési feladatokhoz. A KÉK a NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési 
feladatokat „tantárgyasítva”, kereszttantervekbe fogalmazva kínálja az érdeklődő iskoláknak. A tantárgyi 
tantervek szerkezete strukturált és taxonomizált felépítésű, a kereszttanterveké hasonlóképpen. A tantárgyi 
tantervek az egyes tantárgyakat műveltségi területek alá sorolva mutatják be, megadva hozzá a szükséges 
időkeretet (óratervet), a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit. 

Azok az iskolák, akik a KÉK adaptálására vállalkoznak, abban az esetben válnak sikeres, vonzó 
iskolává, ha a helyi tanterv készítése és jóváhagyatása során a szakszerűség mellett a gondosságot, a felelősséget 
is vállalják, elfogadva a NAT-ban tetten érhető nevelés-oktatás közös értékeit, valamint az egységes alapokra 
épülő differenciálódás elvét. 

A KÉK mindenkor jövőorientált törekvések jegyében foglal állást a pedagógiai professzionalitás 
mellett. A KÉK kivitelezése pedagógiai igényességet jelent, és a szülőknek garanciát arra, hogy az iskolába járó 
gyermekeiket felkészült pedagógusok a tudástársadalom igényei alapján nevelik és tanítják. 

1. A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (a KÉK) olyan pedagógiai rendszer, amely sok 
tekintetben gazdagíthatja a helyi tantervkészítők praxisát. Segítheti – tantervelméleti értelemben – a 
készítendő helyi tantervek igényességét az iskolahasználók szempontjaira és jogaira tekintettel. 
Mindemellett mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban akkreditált továbbképzési programjaink is 
vannak a KÉK kerettantervhez. 

2. A KÉK kerettanterv három iskolatípusra – általános iskola, gimnázium, szakiskola -, és négy 
iskolafokra készült, több funkciójú intézmények esetében elemei együttesen 12 éves, egységes 
szemléletű kerettantervként is értelmezhetők. A KÉK magvát a Nyelvi, irodalmi, kommunikációs 
(NYIK) program jelenti, amely ma Magyarországon mintegy 120 iskolában alkalmazott sikeres 
tantárgyi program. A KÉK többi eleme az ÉKP (az iskolázás 12 évfolyamát átfogó) program alapján 
készült. E programokat nem egy az egyben tartalmazza a KÉK, hanem belőlük csak azokat, amelyeket 
az iskolai praxisban közreműködő tanítók és tanárok kipróbáltak, megvalósítottak, a KÉK kerettanterv 
összeállítása, szerkesztése során pedig közel százan lektoráltak, javítottak, korrigáltak, abból a 
szempontból, hogy más, nem ÉKP-s és nem NYIK-es iskolákban miként valósulhatna meg – 
figyelembe véve minden ponton – a NAT 2003-ban megjelenő kulcskompetenciákat és kiemelt 
fejlesztési teendőket. A választó iskolák pedagógusai számára a KÉK választása karrierépítést és 
szakmai megújulást is jelenthet, mivel a Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának Pedagógiai 
Kutatóintézetében szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések1 állnak a KÉK-et választó 
pedagógusok rendelkezésére.  

                                                           
1 Összesen Szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés. 



 
 
 
 
2734 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
A KÉK kerettantervet mint tantervi ajánlatot tehát azzal a céllal fogalmaztuk meg, hogy annak 

áttanulmányozása után azt Magyarország iskolái akár teljességében, akár részleteiben felhasználhassák 
helyi tanterveik kidolgozásához, szakmai gyakorlatuk felülbírálatához az elviselhető és egyben hatékony 
iskolázás gyakorlatának a megvalósítása érdekében.  

 
 

A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerepe a helyi tantervek kidolgozásában 
 
A KÉK-et ajánlhatjuk azoknak a hatosztályos gimnáziumoknak, akik a kerettanterven nem szeretnének radikális 
változtatásokat végrehajtani, hanem az iskolai hagyományokhoz, a fenntartó igényeihez igazítva bővítik, vagy 
szűkítik a kerettanterv célkitűzéseit, követelményeit, időkeretét – válogatva annak. 

A KÉK-et azok az iskolák is használhatják, akiknek a NAT 2003-hoz illesztett helyi tantervük van. Az 
ilyen iskolák ötleteket, támpontokat kaphatnak helyi tanterveik teljesebbé tételéhez. 
 

 
 
2004. január 30. 
 

A KÉK kerettantervi ajánlat szerzőinek megbízásából: 
 
 
 

prof. dr. Zsolnai József s. k., 
egyetemi tanár 

a 15 éven át működő Törökbálinti Kísérleti Iskola volt igazgatója 
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A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ KERETTANTERV 
RÉSZLETES TANTERVEIRŐL 

 
A Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) valamennyi tantárgyához olyan részletes tantervek készültek, 
amelyek helyi kiegészítés nélkül is átvehetők és felhasználhatók. A KÉK tanterv részletes, a felhasználók által 
jól kezelhető. 
 
A KÉK tantárgyi tantervei az alábbi egységeket tartalmazzák: 
  célkitűzések 
  tematikus tananyag 
  tanulási program 
  teljesítmények 
  év végi követelmények 

 A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott tantárgy keretében fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. 

 A tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából 
kiválasztott, tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. 

 A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 

 A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az 
adott évfolyam végén megfelelt (elégséges), illetve kiváló (jeles) teljesítmény-minősítést (osztályzatot) 
szerezzenek. 

 Az év végi követelmények a szummatív értékeléshez tartalmazzák tanévenként azt a kumulált tudást, 
képességet, attitűdöt és alkotásra való érettséget, amelyre egy adott tanév tananyagának elvégzése révén egy 
tanuló szert tehet – optimális esetben. 

Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfelelnek egymásnak. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. 
A fentieken túl az egyes tantervek tartalmazzák az adott tantárgy tanulásához-tanításához javasolt ajánlott 
taneszközöket és tanítási segédleteket, ha vannak ilyenek. Többnyire saját fejlesztésű taneszközöket tüntetnek fel 
e táblázatok, de érdemes megjegyezni, hogy a pedagógiai programcsomag-fejlesztési tapasztalataink alapján új 
programcsomagok kifejlesztését tervezzük, illetve eddig nem vagy kevéssé alkalmazott taneszköztípusok 
(pl. multimédiás taneszközök) készítésére is készülünk. 
 

CÉL-
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  MINIMÁLIS OPTIMÁLIS 

 
AJÁNLOTT TANESZKÖZÖK 

 
AJÁNLOTT TANÍTÁSI SEGÉDLETEK 

 
ÉV VÉGI KÖVETELMÉNYEK 

 
1.  ábra: A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv részletes tantervének felépülése 
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A KÉK részletes tantervéhez a program tanulószemlélete indokolta a tanulás programjának kidolgozását. A 
tanuló tevékenységeit feltétlenül szükséges rögzíteni, hiszen azok eredményes művelésének kimeneteként 
jelentkezhet a mérhető, regisztrálható teljesítmény. Feltehetően e részletes tantervet a tanulók is kézbe veszik 
(hiszen deklarált joguk, hogy tájékozódjanak, beavatottá váljanak a tanulásuk tárgyát meghatározó 
dokumentumokba), ezért fontos, hogy saját tanulási tevékenységeikkel és lehetséges teljesítményeikkel 
szembesülni tudjanak a tanterv révén. 
 
 
 

A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ KERETTANTERV 
PEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 

 
Amennyiben egy tantestület a KÉK teljes tantervét választja, a tantervhez választja annak pedagógiai segédleteit 
és taneszközeit is. Emellett a pedagógusok élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy tájékozódjanak a KÉK 
programot megalapozó alternatív pedagógiáról, majd továbbképzés keretében elsajátítják az Értékközvetítő és 
képességfejlesztő pedagógia szemléletét, amely lehetővé teszi számukra a helyi pedagógiai gyakorlat 
megújítását, hitelesebbé tételét. A tantárgyi tanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai 
segédletet készül: 

I. tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
II. feladatgyűjtemény, 
III. időterv (tanmenet), valamint  
IV. mérőlap és értékelési útmutató. 

 

 
 

2. ábra: A képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv pedagógiája és pedagógiai programcsomagja 
 
 

A tanítási program
 
A tanítási program az adott tantárgy (adott évfolyamon történő) tanításához, a tanulás segítéséhez szükséges 
pedagógustudást írja le. Négyféle tudást közvetít: 

 szubsztantív tudást (amely azt írja le, hogy mi az a valami – ismeret, tevékenység -, amit tanítania kell 
a pedagógusnak); 

 stratégiai tudást (amely azt írja le, hogy azt a valamit – ismeretet, tevékenységet – hogyan lehet 
megtanítani, illetve a megtanulását segíteni); 

 diagnosztizáló tudást (amely leírja a tanulási-tanítási folyamatban előforduló lehetséges 
tanulótípusokat, és a velük való bánásmódra is javaslatot tesz); 

 normatudást (amely a tanulásirányítás normáit rögzíti). 
 
(Amennyiben az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre részletes tanítási program, a tanításhoz, 
tanulásszervezéshez tantárgyi útmutató nyújt megfontolandó segítséget.) 
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A feladatgyűjtemény

 
A feladatgyűjtemény feladatai, feladattípusai a differenciált tanulásirányításhoz adnak segítséget 
évfolyamonként. Használatuk megkönnyíti az egyes foglalkozásokra, órákra való felkészülést. A feladatok 
leképezik a részletes tanterv tananyagait, és lehetőséget kínálnak az egyes tevékenységek és ismeretek minél 
változatosabb gyakorlására. 
 
 

Projektek, modulok leírása
 
A tananyag sajátos szerveződési formája lehet a projektleírás, illetve modulok leírása. Mivel ezen egységek 
többnyire adott témák köré csoportosulnak, egyaránt tartalmazhatnak tantervbe, tankönyvbe, munkafüzetbe, 
illetve tanítási programba illő elemeket. A projektek alkalmazása esetén ajánlott a hagyományos óraszervezéstől 
való eltérés. 
 
 

Az időterv
 
Az időterv (tanmenet) az egyes tevékenységek és ismeretek tanulásának, gyakorlásának időben való 
tervezéséhez nyújt segítséget tantárgyanként (és évfolyamonként). 
 
 
 

TANTERVHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
A tantervi csomag a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás teljes szakaszára (a 7–12. évfolyamra) kínál tanterveket 
a gimnáziumok számára. E tantervek használatát piktogramok és sorszámozott léniák segítik. 
 
 

Piktogramok
 
Az olvasó háromféle piktogrammal találkozhat a tantervi csomagban. E piktogramok a tantervek 
választhatóságát, illetve a mindenütt kötelezőségét jelölik. 
 
A jelentkező kézzel jelölt tantárgy azt jelenti, hogy az így megjelölt tantárgyak 
egyikének tanulása kötelező a tanulónak. (Az óratervben tüntettük föl, hogy mely 
tantárgyak közül kell legalább egyet tanítani.)  
  
A mosolygós arc a szabadon választható tantárgyakat jelöli. 

☺ 
  
A jing-jang jellel jelölt tantervek (Pl. Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat; 
Munka-, alkotás- és pályaismeret, Környezettudatos magatartás) tematikáját 
valamennyi vagy legalábbis több tantárgy tanulásának-tanításának tervezése 
során figyelembe kell vennie a pedagógusnak. E tantervek külön fejezetben 
találhatók: a Kiemelt fejlesztési feladatokhoz készült ún. Kereszttantervek 
fejezetében.  

☯ 
 



 
 
 
 
2738 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
A tantárgy tantervi felépülése

 
Egy-egy tantárgy tantervét az alábbi struktúra jellemzi: 

 
 Átfogó tantervi ismertető (a tantárgy 1–4., 5–8. évfolyamos szakaszainak elején)  
 A tantárgy tanulásának általános célkitűzései 

(a tantárgy 1–4., 5–8. évfolyamos szakaszainak elején)  
 A tantárgy tanulásához javasolt taneszköz és tanítási segédlet 

(a tantárgy 1–4., 5–8. évfolyamos szakaszainak elején) 
 Tanulási cél (az egyes évfolyamok elején) 
 Az évfolyamonkénti részletes tantervek táblázatai az alábbi tartalmi egységeket tartalmazzák: 

 
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 TANULÁSI 
PROGRAM 

 TELJESÍTMÉNY 

     

    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

 
 Év végi követelmények (az egyes évfolyamok részletes tanterve után) 

 
 

Rövidítések feloldása
 

 
 
ÉLET: Felkészülés a  felnőtt lét szerepeire 
EU: EU és kultúra 
FOGY: Értékvédelem és fogyasztóvédelem 
HON: Hon- és népismeret 
INKO: Információs és kommunikációs kultúra 
KUTA: Tudomány- és kutatásmódszertan 
MÁS: Másság az iskolában és az életben 
ORVO: Egészség és orvoslás 
ÖNI: Énkép, önismeret 
TANU: Tanulásmódszertan 
UNIV: Helyünk a világegyetemben 
VÉD: Környezettudatos magatartás 
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ÚTMUTATÓ A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ 
KERETTANTERV (KÉK) 

HELYI TANTERVKÉNT VALÓ ADAPTÁLÁSÁHOZ 
 
 
I. A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv lehetséges szerepe a helyi tantervek kidolgozásában 
 

Az alábbi útmutató a Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettantervnek két funkciót tulajdonít. 
a) Útmutatást ad azoknak az iskoláknak, amelyek a KÉK-et adaptálni kívánják. Azoknak, akik az ajánlott 

kerettanterven nem hajtanak végre radikális változtatásokat, hanem a helyi, iskolai hagyományukhoz, a 
fenntartó igényeihez igazítva bővítik vagy szűkítik az adaptálandó kerettanterv célkitűzéseit, követelményeit, a 
tantárgyi rendszert és a tantárgyak kivitelezéséhez szükséges időkereteket.  

b) A KÉK-et azok az iskolák is használhatják, amelyeknek viszonylag stabil, igényes és a NAT 2003-hoz 
esetleg már illesztett helyi tantervük van. Az ilyen iskolák a KÉK tanulmányozása révén ötleteket, támpontokat 
kaphatnak saját, helyi tanterveik kompetencia alapú tökélesítéséhez, teljesebbé tételéhez. 
 
 
II. A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv előzményei és főbb jellemzői 
 

1. A KÉK előzményét jelentő ÉKP olyan programcsomaggal rendelkezik, amely rendszeres kísérletezés 
és kutatás eredményeként 12 évfolyamra kimunkált tantervvel, pedagógiai programmal, programcsomaggal 
rendelkezik, s a fentieken kívül pedagógus-továbbképzési programokkal is, amelyek a közoktatási 
akkreditáláson (60 óra), de a felsőoktatási akkreditáláson (4 félév) is átestek, s mindkét továbbképzési forma él 
és működik. Ezért mondhatjuk, hogy az előzményének számító ÉKP nem csupán tanterv, nem csupán élő, 
hálózatszerűen működő iskolai gyakorlat, hanem önálló pedagógiai rendszerként is funkcionáló pedagógiai 
elmélet és pedagógiai praxis. (A fenti jellemzésben szereplő tantervelméleti kifejezések, kategóriák jelentésére 
vö. a NAT 2003-hoz készült „a Nemzeti Alaptanterv alkalmazásának és a programfejlesztő gyakorlatának 
szótára. A tartalmi szabályozással összefüggő kifejezések, definíciók” című összeállítással. Lásd: 243/2003. 
(XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.) 
 

A KÉK mint ajánlott kerettanterv az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: 
a) Minden tekintetben alkalmazkodik a NAT 2003 szerkezetéhez, szemléletmódjához, a NAT 

műveltségterületeiben megfogalmazott fejlesztési feladatokhoz. A NAT-ban preferált kulcskompetenciák 
fejlesztéséhez „tantárgyiasított” tanulási feladatokat, illetve tanulásfejlesztési teendőket fogalmaz meg az 
adaptáló és alkalmazó iskolák helyitanterv-készítői, valamint a KÉK-hez taneszközöket, tanulást és tanítást 
segítő útmutatókat, programokat kimunkáló taneszközfejlesztő szakemberek számára.  

b) A NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési feladatokat – ugyanúgy, ahogyan a műveltségi területeket 
– részben „tantárgyiasítva” bocsátja az érdeklődő iskolák rendelkezésére. Annak érdekében, hogy ez 
kivitelezhető legyen, a NAT 2003-ban szereplő kiemelt fejlesztési feladatokat: az Énkép, önismeretet, a Hon- 
és népismeretet, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra című feladatsort, a Környezeti nevelést, az 
Információs és kommunikációs kultúrát, a Tanulást, a Testi és lelki egészség, a Felkészülés a felnőtt lét 
szerepeire című feladatokat kibővítette, teljesebbé tette a Másság az iskolában és az  életben című, a Jövő, 
jövőkép, jövőstratégia, valamint a Tudomány- és kutatásmódszertan, a Helyünk az világegyetemben, az 
Értékvédelem és fogyasztóvédelem című fejlesztési feladatokkal, mégpedig oly módon, hogy kerettantervünk 
kidolgozása során két kategórianevet alkottunk. Az egyik a tantárgyi kerettanterv, a másik a kereszttanterv. 
Mivel a kerettantervi tantárgy kritériumai nagyjából azonosak azzal, amit a pedagógiai közgondolkodás a 
tantárgyakról ismer, ezt külön nem definiáltuk, hanem abban a jelentésben használjuk, ahogyan azt a pedagógiai 
lexikonok, a didaktika-könyvek definiálják, ahogyan azt az oktatáspolitikusok és a napi gyakorlatot folytatók 
ismerik. 
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Külön kellett azonban definiálnunk a kereszttantervet mint a KÉK egyik nagy fontosságú 

komponensét (összetevőjét). Mivel ez sem az oktatáspolitikusok, sem a gyakorló pedagógusok körében nem 
ismert kategórianév, ezért a KÉK-ünk alkalmazhatósága érdekében az alábbiakban definiáljuk, megadjuk a 
kereszttanterv tartalmi jellemzőit. Ennek értelmében a KÉK-ben használt és részletesen kimunkált 
kereszttanterv a következőt jelenti: A kereszttanterv a tantárgyi tanulás tervezéséhez kimunkált olyan strukturált 
és egyben preferált fejlesztési feladatokat tartalmazó pedagógiai teendősor, amely a meghatározott (kiszemelt) 
tudásterületeket, a NAT által is preferált személyiségfejlesztési teendőkhöz (kulcskompetenciákhoz és preferált 
értékekhez) rendeli. Ezáltal egyre tökéletesebb tantárgyi tantervek és taneszközök kimunkálását segítheti elő 
mind a helyi tantervkészítők és a programfejlesztők, mind a kerettantervekhez taneszközt és pedagógiai 
(tanítási, nevelési) programot készítő szakemberek körében. 

c) A KÉK összességében 12 kereszttantervet mutat be az érdeklődő iskolák számára. 
d) A KÉK iskolafokonként és iskolatípusonként a NAT 2003 által kiemelt műveltségi területek 

szerint 1-12 osztályra 48 kötelező, kötelezően válaszható és szabadon választható tantárgyat tartalmaz. 
e) A tantárgyi kerettantervek szerkezete strukturált és taxanomizált felépítésű, a kereszttanterveké 

hasonlóképp. A kétféle tanterv azonos elemei: Mindegyik tartalmazza a nevelés és oktatás célját, a témaköröket 
„tematikus tananyag” címen. A témaköröket, azaz a tematikus tananyagot részletezve, a „tanulási program” 
mutatja be. A közös vonások mellett a tantárgyi tantervek az egyes tantárgyakat műveltségi területek alá sorolva 
mutatják be, megadva hozzá a szükséges időkeretet (óratervet), a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit az 
év végi szummatív értékelés lezárásához. Ezen kívül a tantárgyi tantervek tartalmazzák még az ellenőrzést és a 
formatív értékelést segítő tanulói teljesítményeket témakörönként, témánként, résztémánként és némely esetben 
a résztémák altémáiként, megadva az egyes tanulók által elérhető „minimális és optimális teljesítményt”. Ennek 
a leírási módnak az a szerepe, hogy mind a pedagógusok, mind a tanulók, mind a szülők a maguk nézőpontjából 
láthassák, hogy egyes témakörök vagy résztémák esetében mi a minimum teljesítmény. Tehát milyen 
teljesítményt kell produkálnia a tanulónak ahhoz hogy, továbbléphessen az egyes iskolafokokban. És mi az az 
optimális teljesítmény, amit egyéni karrierjének végiggondolása során tanárával, családjával megtervezhet.  

A KÉK tantervnek a teljesítményre vonatkozó explicit kifejtése nagy fontosságú a pedagógiai 
beavatás, az elviselhető iskolázás, más nézőpontból a diák és szülői jogok érvényesíthetősége szempontjából. 
Másként fogalmazva, a tanulókat és a szülőket olyan értékőrző és kompetenciáikat kifejleszteni tudó 
személyeknek „tételezi”, akiket az iskolai szolgáltatás olyan fogyasztóinak tekint, akiknek nemcsak 
informálódási, hanem javaslattevő és saját sorsukra vonatkozó döntési lehetőségeik is van. Ezáltal a kerettanterv 
minimalizálni igyekszik az iskolai konfliktusok számát pedagógus és gyerek, pedagógus és szülő, szülő és 
gyerek között. A bemutatott, tematizált, strukturált illetve taxonomizált KÉK tanterv nemcsak az iskola 
szereplőinek, hanem az iskolai munkához nélkülözhetetlen fejlesztőknek (tankönyvíróknak, taneszköz-
fejlesztőknek, programkészítőknek) nyújt segítséget azáltal, hogy mindegyik témát a szövegszerű kifejtés 
mellett számjelzettel is ellát, megteremtve ezáltal azt a lehetőséget, hogy a kerettanterv egyetlen résztémája 
vagy altémája se maradjon taneszköz nélkül. A tantervnek ez az előnye a fejlesztőket egy koherens, a részleteket 
is szem előtt tartó munkára ösztönzi, kiküszöbölve ezzel a tankönyvpiac anomáliáit, amely sok esetben a 
szakmai-pedagógia dilettantizmusnak jobban kedvez, mint a szakmai-pedagógiai professzionalizációnak és a 
szakmai hitelességnek.  
 
 
III. A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv alkalmazásának garanciális kritériumai a sikeres 

iskolai gyakorlat megszervezéséhez 
 

Azok az iskolák, amelyek az adaptálására vállalkoznak, abban az esetben vállnak sikeres, vonzó iskolává, 
amennyiben a helyi tanterv készítése és jóváhagyatása során a szakszerűség mellett a gondosságot, a 
felelősséget is felvállalják, elfogadva a NAT-ban tetten érhető nevelés-oktatás közös értékeit, valamint az 
egységes alapokra épülő differenciálás elvét. E két elvnek a KÉK tanterv mint kerettanterv úgy próbál eleget 
tenni, hogy választói, adaptálói számára a kerettantervet pedagógiai programmá, illetve programcsomaggá 
akarja bővíteni, tanulási segítséget nyújtva ezzel a különböző iskolafokon tanulmányaikat folytató diákoknak 
korszerű, 21. század igényeinek megfelelő, a digitalizációt is szem előtt tartó taneszközök kifejlesztése révén. A 
pedagógusoknak pedig tanítási útmutatókat, tanítási programokat és azok hátterét jelentő gyakorlati és elméleti 
pedagógiai tudást ad közre. De gondol a szülőkre is azáltal, hogy a szülők számára is – családpedagógiai 
nézőpontból – feldolgozza a kerettantervet, illetve az abban lévő tanulási tartalmakat az otthoni tanulássegítés és 
kulturált szabadidő-eltöltés lehetőségeire tekintettel.  
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A KÉK beválásának legfontosabb garanciája az, hogy közel 30 éves pedagógiai gyakorlat igazolja 

életképességét. Ezt pedig az garantálta és garantálja, hogy céltételező gyakorlatában, tantárgyi programjainak 
kimunkálásában a magyar pedagógiai hagyományt – benne a keresztény és református és evangélikus 
pedagógiai hagyományt – éppúgy preferálja, mint a reformpedagógiai törekvések során tisztázott egészséges 
gyermek- és gyermekantropológiai szemléletet. Emellett  (a NYIK és az ÉKP programok tanulságait, buktatóit 
is feldolgozva), mindenkor jövőorientált törekvések jegyében foglal állást a pedagógiai professzionalitás mellett. 
Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy a sikeres pedagógiai praxis nem csupán a tantervi szabályozás kérdése, 
hanem olyan professzionális pedagógiai tudás birtoklása is, amely nem pusztán az egyes pedagógus 
tapasztalatára „érzékére”, intuíciójára épít, hanem arra a szakmai-pedagógiai tudástöbbletre is, amellyel a 
hátrányos térségekben is, kisiskolákban is ugyanazt a teljesítményt tudja felmutatni, mint az elitnek mondott, 
szociokulturális előnyökkel rendelkező, nagy múltú magyarországi pedagógiai intézmények.  
 
 
IV. Néhány gyakorlati tanács azoknak az iskoláknak, akik az adaptálására vagy valamilyen mértékű 

felhasználására vállalkoznak 
 

a) A sikeres adaptálás elemi feltétele, hogy az alkalmazó, felhasználó iskolák a NAT 2003 alapos 
tanulmányozása után mérlegeljék saját helyi tantervük NAT-nak való megfelelőségét. Ez a kritérium azért olyan 
fontos, mert a KÉK a NAT szisztematikus feldolgozása alapján készült. És az is kimondható, hogy a nemcsak a 
NAT adaptálását, nemcsak annak konkretizálását, tantárgyiasítását jelenti, hanem az értékőrzés, a jövőorientálás 
programját is magában foglalja. Ugyanakkor a gyakorlati kivitelezhetőségre is tekintettel van azáltal, hogy az 
egyes iskoláknak mintegy extracurriculumot kínál, azaz olyan tanulásszervezési választékot, amelyeknek a 
birtokában az egyes adaptáló iskolák – akármilyen szervezeti formában is működnek és akármelyik iskolafokot 
preferálják – garantálható számukra, hogy versenyképesek maradnak az oktatási piacon.  

b) A KÉK program adaptálása csak abban az esetben jelenthet garanciát az egyes iskolák sikeres 
működéséhez, ha a KÉK program szellemiségét, rendszerszemléletét, tanuló és kompetenciaközpontúságát 
részletekbe menően tanulmányozzák az adaptálók. De nemcsak azt az egyetlen területet, ahol munkakörük 
szerint tevékenykednek az egyes pedagógusok, hanem azokat a rokon területeket is, amelyek egymással 
szorosan összefüggnek legalább egy adott műveltségi területen belül. De legalább ilyen fontosságú a 
kereszttanterv szemléletmódjának, tehát a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak konzekvens alkalmazása és 
beépítése a helyi tantervekbe, illetve az egyes szakemberek napi praxisába. Ebből a fentebb leírt előfeltevésből 
fakad az a teendő, hogy az iskola az eddigi helyi tantervét ne csupán a NAT-tal szembesítse, hanem azzal a 
strukturált többlettel és szemléletmóddal is, amelyet a  mint programcsomaggá fejlesztendő, bővítendő 
kerettanterv felkínál az iskolának.  

c) A helyi tanterv, a NAT és a KÉK egybevetése után az emberi erőforrásnak, másként szólva a személyi 
feltételeknek a számbavétele a legfontosabb teendő abból a szempontból, hogy az iskolában foglalkoztatott 
pedagógusok felkészültsége, pedagógiai kompetenciája, továbbtanulási szándéka megfelel-e azoknak a 
kívánalmaknak, amelyet a  fejlesztési követelményei sugallnak, illetve preferálnak és explicit módon kifejtenek. 

d) A személyi feltételek mellett az infrastrukturális feltételek sem mellőzhetők, de az alkalmazó 
iskoláknak tudniuk kell, hogy a KÉK adaptálásának sikeressége nem az infrastrukturális feltételek meglétén 
vagy hiányán múlik elsősorban vagy kizárólag, hanem az infrastrukturális feltételeket megteremteni kész 
menedzsment munkán, plusz a kivitelezők szakértelmén és tanulásra, professzionalizálásra kész szakmai 
törekvésein, szakmai karriert is feltételező pedagógiai ambícióin. 

e) A KÉK kerettanterv nem alkalmazható teljes egészében kerettantervként. Abból a helyi tantervek 
készítőinek kell választania tantárgyi tanterveket, s még a választott tantárgyi tantervek egészét sem szükséges a 
helyi tantervbe illeszteni. Csupán a NAT kívánalmaira és az adaptáló iskola lehetőségeire szükséges tekintettel 
lenni. A KÉK kerettanterv adaptálása igazi pedagógiai alkotó munka, hiszen nem „recept”! Hogy helyi tanterv 
készülhessen e kerettanterv alapján, az sok szakmai és emberi mérlegelést és döntést kíván. 

f) A KÉK több lehetőséget kínál a NAT által preferált differenciálásra:  Több tantárgy tananyagának 
néhány sora alatt szürke háttér látható. Ez azt jelenti, hogy helyi tantervbe illesztése, illetve a tanulásirányítás 
során való alkalmazása nem feltétlenül szükséges a követelmények eléréséhez. De tehetséges, gyorsan tanuló 
fiatalok kiemelt fejlesztésének céljára, esetleg szakkörök programjába is nagyon jól alkalmazhatók e 
tantervrészletek.  A formatív értékelést segítő optimális és a minimális teljesítmények feltüntetése ugyancsak 
segítheti a felhasználókat a differenciált fejlesztőmunkában. 
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g) A KÉK alkalmazóinak tudatában kell lenniük annak, hogy a kerettanterv hátterében részletesen 

kimunkált pedagógia – mint szakmai tudományos ismeretrendszer, és ugyanilyen alapossággal kimunkált 
szaktudományos háttér – áll az alkalmazó iskolák rendelkezésére. Ennek a pedagógiai és a szaktudományos 
háttérnek az elsajátítása nélkül a KÉK aligha kivitelezhető, és az adott iskola versenyképessége hosszabb távon 
nem garantálható. 

h) A KÉK tantervet támogató fenntartónak tudnia kell, hogy a KÉK kivitelezése nem jár 
többletköltséggel. Ugyanakkor a fenntartónak tisztában kell lennie azzal, hogy a KÉK kivitelezése pedagógiai 
igényességet, a szülőknek pedig garanciát nyújt arra, hogy az iskolába járó gyermekeiket felkészült 
pedagógusok a tudástársadalom igényei alapján nevelik és tanítják. 

A szerzői jól ismerik az iskola és fenntartók közötti kooperációk és konfliktusok természetét. Nemcsak 
egy-két régióban, hanem az egész országban is innovációs tapasztalataik révén. Ezért merik a KÉK-et 
adaptálásra vagy felhasználásra ajánlani. De tudatában vannak az adaptálás buktatóinak is az esetben, ha a 
fenntartó ellenségesen vagy előítéletesen fogadja az adaptáló iskola törekvéseit. Javaslatunk, hogy a fenntartó 
előítéletmentes és egyben felkészült szakértőkkel vizsgáltassa meg, hogy mi az adott és egyben adaptáló 
iskolának helyzete és teljesítménye az emberi erőforrás valamint a tudástársadalom, illetve az adott település 
hosszú távú igényei szempontjából, és csak ezek tisztázása után hozza meg döntését az adaptáló iskola 
szándékáról. 

i) A KÉK program adaptálásának elemi feltétele a tanulók és a szülők beavatása egy korrekt és etikailag 
is felelős iskolai marketing alkalmazásával. 

j) Amennyiben a fenntartó és az adaptálni kész iskola a KÉK mellett dönt, tudatában kell lennie annak, 
hogy a kerettanterv alkalmazásának elemi feltétele, hogy a pedagógusok mind a közoktatás, mind a felsőoktatás 
által felkínált, a KÉK program sikeres kivitelezéséhez szükséges továbbképzéseken kell, hogy részt vegyenek. 
E továbbképzések programja készen áll. A fenntartón és az alkalmazó iskolán múlik az iskolai továbbképzési 
terv kimunkálása, ami a helyi tantervnek a szerves tartozéka kell, hogy legyen. 

Ajánlatos még, hogy a KÉK program adaptálói a magyar közoktatás egészét a felsőoktatás 
fejlődéstendenciáival együtt mérlegeljék, figyelemmel kísérve a munkaerőpiac alakulását, kitekintéssel EU-s 
tagságunk vitathatatlan tényére. A kerettanterv kimunkálói – adaptálás esetén – mind a fenntartót, mind az 
adaptáló iskolát a felsőoktatás jövője és a munkaerőpiac várható alakulása szempontjából is készek 
információkkal ellátni.  
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ÓRATERV (JAVASLAT) 

 
Kötelező tantárgyak óraterve (heti óraszámokkal) 

  
Tanulói kötelező óraszám 25 25 27,5 27,5 30 20* 

 
Évfolyam Sor-

szám Tantárgy 
7. 8. 9. 10. 11. 12. 

ANYANYELV ÉS IRODALOM 
Az időkeretre vonatkozó 

törvényi előírások 2,5 – 3,75 2,75 – 4,12 3 

1. Anyanyelv és kommunikáció  
2. Irodalom 

3,5 3 3 3,5 

3. Nyelvészet  
3 3* 

ÉLŐ IDEGEN NYELV 
Az időkeretre vonatkozó 

törvényi előírások 3,0 – 5,0  3,3 – 5,5 4 

4. Angol nyelv  3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 4(b) 4(b) 
5. Francia nyelv  3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 4(b) 4(b) 
6. Német nyelv  3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 4(b) 4(b) 

MATEMATIKA 
Az időkeretre vonatkozó 

törvényi előírások 2,5 – 3,75 2,75 – 4,12 3 

7. Matematika 3,5 3 4 3,5 4 4* 

EMBER ÉS TÁRSADALOM 
Az időkeretre vonatkozó 

törvényi előírások 2,5 – 3,75 2,75 – 4,12 3 

8. Embertan 2 1 1 1 1  
9. Filozófia  0,5 0,5 

10. Önismeret  0,5 0,5 0,5 0,5  

11. Társadalmi, politikai, jogi és 
államtani ismeretek  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

12. Történelem 2 1,5 2 2 2 2* 
13. Gazdálkodási ismeretek  0,5  0,5  

 
 

                                                           
2 Az Embertan tantárgy helyett taníthatók az Önismeret és a Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek együtt. Tehát vagy az 
Embertant választják a helyi tanterv készítői, vagy az utóbbi tantárgyegyüttest. 
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EMBER A TERMÉSZETBEN 
Az időkeretre vonatkozó 

törvényi előírások 3,75 – 5 4,12 – 5,5 3 

14. Bevezetés a 
természettudomány alapjaiba 1 1  

15. Fizika 1 1 2 2 1  
16. Kémia 1 1 1 1  
17. Biológia  1 2 2  
18. Ökológia és környezettan  

2 
 

1 
 

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 
Az időkeretre vonatkozó 

törvényi előírások 1,0 – 2,0 1,1 – 2,2   

19. Földrajz 1,5 1 2 1,5   

MŰVÉSZETEK 
Az időkeretre vonatkozó 

törvényi előírások 2 – 3,75 1,8 – 4,12 1,5 

20. Ének-zene 1 1 1 1   
21. Művészettörténet  
22. Vizuális kultúra 

1 1 1 1 
  

23. 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeretek 0,5 0,5   

  0,5 0,5 

INFORMATIKA  
Az időkeretre vonatkozó 

törvényi előírások 1,5 – 2,5 1,5 – 2,75 3 

24. Önművelés, könyvtár- és 
könyvtárhasználat  ☯3  

25. Informatika 1 
(b) 

1 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b)  * 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 
Az időkeretre vonatkozó 

törvényi előírások 1,25 – 2,5 1,87 – 2,75   

26. Munka-, alkotás- és 
pályaismeret  

27. Tárgyformálás és 
környezetkultúra 

1 1 
1 1   

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
Az időkeretre vonatkozó 

törvényi előírások 2,5 – 3,75 2,47 – 4,12 2,4 

28. Testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 

                                                           
3 Az Önművelési technikákat az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében sajátítják el a fiatalok, azon tantárgy órakeretének 
felhasználása révén. Ugyanakkor minden tantárgy tanulása során biztosítaniuk kell a pedagógusoknak e technikák gyakorlását az adott 
tantárgy specifikumainak megfelelően. 
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ÓRATERV (JAVASLAT) 

  
Szabadon választható tantárgyak óraterve ☺ 

Évfolyam Sor-
szám Tantárgy 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

MATEMATIKA 
 Logika  1 1 

EMBER ÉS TÁRSADALOM 
 Erkölcstan  1 1 
 Embertan  1 1 
 Pedagógia  1 
 Pszichológia  1 
 Népismeret, néprajz 1 1 1 1  
 Helytörténet 0,5 0,5 0,5 0,5  
 Honismeret 0,5 0,5  
 Vallástan  1 

MŰVÉSZETEK 

 Bábozás  2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

 Néptánc  2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

 Színjátszás  2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

2 
(b) 

INFORMATIKA 

 Informatika  3 (b) 3 (b) 
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KERESZTTANTERVEK 

1 Egészség és betegség x x x x x x 

2 EU és kultúra  x x x x 

3 Énkép, önismeret  x x x x x x 

4 
Értékvédelem és 
fogyasztóvédelem az 
iskolában  

x x x x x x 

5 Felkészülés a felnőtt lét 
szerepeire x x x x x x 

6 Helyünk a 
világegyetemben ☺ x x x x x x 

7 Hon- és népismeret x x x x x x 

8 Információs és 
kommunikációs kultúra x x x x x x 

9 Környezettudatos 
magatartás x x x x x x 

10 Másság az iskolában és az 
életben  x x x x x x 

11 Tanulásmódszertan x x x x x x 

12 Tudomány- és 
kutatásmódszertan ☺ x x x x x x 

 
 
 
Az itt közölt óraterv – mint a címében is jeleztük – csak javaslat. Az ÉKP programot választó iskolák és 
pedagógusok számára a következőket tesszük explicitté. 
 
1. A kötelezőként feltüntetett tantárgyakat, tevékenységeket az adott életkorban be kell vezetni, azok közül 

nem célszerű kihagyni egyet sem. A program beválását a kötelező tevékenységek együttes alkalmazásával 
próbáltuk ki és igazoltuk, az alkalmazás eredményességét, hatékonyságát is csak ilyen esetben 
garantálhatjuk. 

2. Az óraszámok nem kötelező érvényűek, azoktól – az intézmény lehetőségeitől függően – el lehet térni. 
Többnyire azt jelzik, hogy mennyi az a legkevesebb idő, amelyet az adott tevékenység tanítására szükséges 
fordítani az eredményesség érdekében. 

3. A (b)-vel jelzett csoportbontási lehetőségek nem kötelezőek. Többnyire olyan tevékenységeknél 
szerepelnek, amelyek erősen képességfejlesztő jellegűek, s legfeljebb 10–15 fős csoportokban taníthatók 
eredményesen huzamosabb ideig. 
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II. 
A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

ÉS ÉRTÉKŐRZŐ 
KERETTANTERV RÉSZLETES 

TANTERVEIRŐL 
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1. A Képességfejlesztő és értékőrző (KÉK) kerettanterv céljai 

a hatosztályos gimnáziumok számára 
 

A hatosztályos gimnáziumok számára készült Képességfejlesztő és értékőrző (KÉK) tanterv célja, hogy a 
tanulókat középiskolás korukban is a kultúra gazdagságával szembesítse. Ezért szerveződött az egyes 
műveltségi területekbe az integrált tantárgyak rendszere a kultúra valamennyi ágából (anyagi, szociális, 
szellemi) és fajából (tradicionális, autonóm, heteronóm és generatív). 

A tanterv fókuszában a XXI. században preferált, átörökítésre méltó, az egyén szempontjából is 
meghatározó fontosságú értékek elsajátítása áll: mindenekelőtt az élethosszig tartó tanulás igényének felkeltése 
és fenntartása, s e program kivitelezéséhez szükséges képességek kifejlesztése. 

A tanterv az előnyben részesített kulcskompetenciák, képességcsoportok körül az alábbiakat állítja a 
fejlesztés középpontjába: kommunikáció anyanyelven és idegen nyelveken, olvasás, információszerzés, 
információszűrés, információfeldolgozás, felelős döntés, szabálykövetés, lényeglátás, problémamegoldás, 
kritikai hozzáállás, kooperáció a társas alkotásban és együttélésében, egyéni alkotás, tolerancia és szolidaritás. 

A tanterv garantáltan minden műveltségi területen magában foglalja azokat a tudástartalmakat, amelyek 
révén a tanulók felkészülhetnek a középszintű és az emelt szintű érettségire, továbbá a felsőfokú tanulmányok 
megkezdésére. Széleskörű alapozása, képességfejlesztésre épülő szemlélete segíti a munka világában való 
eligazodást, és megkönnyíti a majdani szakmaváltást. Szerepet vállal abban, hogy a tanulókat vezesse az egyéni 
boldogulásuk kibontakozásában, felkészítse őket a felelős állampolgári szerepre, a demokratikus életforma 
gyakorlására, valamint a nemzeti és európai identitástudat formálása mellett érzékennyé tegye őket a más népek 
hagyományai és kultúrája iránti nyitottságra. 
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2. Tantárgyi tantervek a hatosztályos gimnáziumok számára 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

MAGYAR NYELV 
ÉS 

IRODALOM 
 

 MŰVELTSÉGI TERÜLET  
TANTERVEI 
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A 
 

NYELVI, IRODALMI 
ÉS KOMMUNIKÁCIÓS NEVELÉSI 

PROGRAM 
 

RÉSZLETES TANTERVEI 
 

 
 
Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program (ÉKP) részletes tantervei közül 4 tanterv készült az Anyanyelv 
és irodalom műveltségi területre. A kimunkált tantervek a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program (NYIK) 
részei. 
 
Anyanyelv és kommunikáció a 7–10. évfolyam számára 
Irodalom a 7–12. évfolyam számára 
Nyelvészet a 11–12. évfolyam számára 
 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Anyanyelv és kommunikáció   
Irodalom 3,5 3 3 3,5 
Nyelvészet     3 3 

 
Az Anyanyelv és kommunikáció és az Irodalom tantervek a NAT Magyar nyelv és irodalom műveltségi 
területére terjednek ki. A tantervek a műveltségi részterület követelményeinek teljes mértékben megfelelnek. A 
NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül valamennyinek eleget tesznek, kiemelten a 
kommunikációs kultúra, a hon- és népismeret, az európai azonosságtudat, a tanulás, továbbá a testi és lelki 
egészség, valamint a pályaorientáció fejlesztési lehetőségeinek. Az egyes tantervek jellemzőit és az 
alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi tantervi ismertetők tartalmazzák. 
 

 Az Anyanyelv és kommunikáció, valamint az Irodalom tanterveket és a hozzájuk készült taneszközöket másfél 
évtizedig tartó kísérletezéssel nyelvész és pedagógiai kutatók, illetve gyakorló pedagógusok munkálták ki 
különféle településtípusok iskoláiban. Napjainkban az 1. osztályosok 10%-a kezdi meg tanulmányait 
Magyarországon a NYIK tantervek szerint. Szlovákia magyar tannyelvű iskoláiban 1990-től mintegy 60 
osztályban vezették be a NYIK tanterveket. Az Anyanyelv és kommunikáció tanterv tanítására több tanítóképző 
főiskolán képzik ki a tanítójelölteket. 
 

 Az Anyanyelv és kommunikáció, a Nyelvészet és az Irodalom tantervekre – mint a nyelvi, irodalmi és 
kommunikációs program részeire – kiterjed a szellemi termékekre vonatkozó termékvédelem. Az Anyanyelv és 
kommunikáció, Nyelvészet és Irodalom tanterveket, valamint a tantervekhez kimunkált pedagógiai segédleteket, 
taneszközöket megilleti a nyelvi, irodalmi és kommunikációs program védjegyének használata. Ez utóbbi 
egyrészt azt jelenti, hogy a védjeggyel ellátott dokumentumok mindennemű sokszorosítása, szövegrészeinek 
hivatkozás nélküli átvétele tilos. Másrészt pedig azt, hogy a terméket illetéktelenül vagy kontár módon 
használóktól megvonható a program (NYIK) nevére való hivatkozás joga. 
 

 A tanterveket felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek a nyelvi, irodalmi és 
kommunikációs nevelési program bázishelyétől (Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Program Országos Központja – ÉKP Központ – 8500 Pápa, Jókai u. 37.). 
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Javasolt óraszám Anyanyelv és irodalom műveltségi területhez 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
3,5 

 
3 

 
3 

 
3,5 

 
3 

 
3 

 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv tanítása a 7. évfolyamtól magyartanári végzettséget és kompetenciát igényel. Elvárja a pedagógustól, 
hogy fejlett kommunikációs kultúrával rendelkezzen, s nyitott legyen a nyelvtudomány (az alkalmazott 
nyelvészet) eredményeire. A pedagógiai képességek közül preferálja a megosztott figyelmet és a döntési 
képességet, továbbá a diagnosztizáló képességet, amely a differenciált tanulásszervezést, az egyénben való 
gondolkodni tudást teszi lehetővé. A nevelési stílusok közül pedig a kooperatív (együttműködő) magatartást 
szorgalmazza. A tanterv megvalósításához kidolgozott, többszörösen kipróbált taneszközcsomag áll 
rendelkezésre minden évfolyamon. 
 
 
A tanterv referenciái 
 

 Az Anyanyelv és kommunikáció tantervet és a hozzá készült taneszközöket másfél évtizedig tartó 
kísérletezéssel nyelvész kutatók és gyakorló pedagógusok munkálták ki különféle településtípusok iskoláiban. 
 

 A tanterveket felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek a nyelvi, irodalmi és 
kommunikációs nevelési program bázishelyétől (Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Program Országos Központja – ÉKP Központ – 8500 Pápa, Jókai u. 37.). 
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Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 
 
Az anyanyelv és kommunikáció tanulásának célja, hogy általa növekedjék a tanulók – széles értelemben vett – 
kommunikációs kompetenciája, tudatosuljon nyelvi kompetenciájuk. A sikeres anyanyelv- és 
kommunikációtanulás a különböző életkorú tanulók érdeklődésére, társas kapcsolataik sikeres működtetésének 
igényére épít. E globális cél megvalósulása az alábbi egymással összerendezett, egymásra épülő és egymást 
átható képességcsoportok fejlesztése révén történik: 
 
Az olvasástanulás során egyaránt fontos a tanulók információkat befogadó és -közvetítő szerepe. E célt szolgálja 
a néma olvasás tempójának fokozása mellett a gyorsolvasásnak mint képesség- és szokásrendszernek a tanulása, 
valamint a felolvasás tanulása is. 
 
Az önművelési képességek kialakítása a szokássá és szükségletté fejlesztése lehetővé teszi, hogy a tanulók ne 
csak a kultúra passzív befogadóiként elégítsék ki érdeklődésüket, hanem hogy módjuk legyen önépítésre, 
önfejlesztésre is. Az önművelési tevékenység révén a tanulók átfogó képet kapnak a kultúra szerteágazó 
világáról, annak történetiségéről. Formálódik magyarságképük, nemzeti identitásuk, tágul társadalmi 
világképük. 
 
A szóbeli és írásbeli szövegműfajok, illetve az azokat reguláló helyesejtési, helyesírási, nyelvhelyességi normák 
teljességének korai életkortól történő tanulása garantálja, hogy a tanulók életkoruknak és szociális szerepeiknek 
megfelelően sikeresen vegyenek részt iskolai társas és mindennapi kommunikációs helyzetekben. 
 
A nyelvtan tanulása hozzájárul a korszerű nyelvészeti világkép kialakulásához, biztosítja a beszéd, a fogalmazás, 
a helyesírás tudatosulását, beavatja a tanulókat az anyanyelvi örökség világába. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
7–8. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Hibakeresés 
 Hibajavítás (helyesejtési, 

helyesírási, nyelvhelyességi, 
kommunikációs) 

 Néma olvasás skipping, skimming 
technikával 

 Dinamikus olvasás 
(gyorsaság+megértés+olvasási 
attitűd) 

 Szakszövegek jegyzetelése 
 Kiscsoportos kommunikáció (vita, 

társalgás, megbeszélés, kibeszélés, 
elbeszélés, stb.)  

 Kiselőadás (írók, költők életéről, 
valamely olvasókönyvi témáról, 
stb.) 

 Utánzás minta alapján (helyesejtés, 
kommunikációs helyzet megoldása, 
stb.) 

 Mimetizálás, szerepjátszás 
 Bábos bemutatás 
 Bemutatás (felolvasás, verses, 

prózai alkotások előadása) 
 Megfigyelés (nyelvjárási ejtés, 

kommunikációs hiba, gesztus, 
térközszabályozás) 

 Magyarázat 
 Kérdezés 
 Alkotások létrehozása (irodalmi, 

publicisztikai, stb.) 
 Versenyzés (versmondó, 

prózamondó, helyesírási, egyéb 
tanulmányi, stb.) 

 Gyűjtés (tárgyi értékek, pl. 
könyvek, újságcikkek, írók, költők 
arcképei, plakátok, műsorfüzetek, 
stb. 

 Tanulópárok szerveződése 
bizonyos képességek 
begyakorlására 

 Szóbeli felelés (a tananyag 
reprodukciója) 

 A bevésett, megértett tananyag, 
tankönyvi szöveg, algoritmus, stb. 
előadása különböző (elképzelt) 
második személynek, különféle 
műfajokban szóban vagy írásban 

 Az olvasási teljesítmény, 
versmondás, szóbeli szövegalkotás 
magnón való rögzítése a tanév 
elején és végén 

 Vizsga (tantárgyi házi vizsga) 
 Verseny (versmondó, helyesírási, 

versíró, esszéíró, stb.) 
 Témazáró feladatlapok, tesztek 

megoldása 
 Röpdolgozatok írása (aktuálisan 

bevésendő kognitívumok: verstani 
alapfogalmak, grammatikai 
definíciók, felosztások, stb.) 

 Iskolai dolgozatok (a pedagógus 
által összeállított feladatlapokkal, 
pl. helyesírási képességek 
ellenőrzése, nyelvtani 
elemzőképesség ellenőrzése, stb.) 

 Memoriterek kikérdezése a 
pedagógus / diáktársak által 

 Monitor-vizsgálat olvasásértésből 
(sztenderd tudásteszt) 

 Egyéni vagy közös alkotás 
létrehozása (iskolaújság 
szerkesztése, versírás, műfordítás-
készítés, versírás adott poétikai 
témára, stb.) 

 Tanári írásbeli szöveges (formatív) 
értékelés 

 Tanári szóbeli (formatív) értékelés 
megerősítő / szabályozó / korrigáló 
funkcióval 

 Tanulói értékelés egymás 
produktumáról (versmondás 
helyesejtési, kommunikációs 
szempontból; kitalált mese vagy 
fantázia-szülte fiktív történet, stb.) 

 Saját tanulói teljesítmény (írásos, 
magnón, képmagnón rögzített) 
elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 

 A versenyeken a zsűri által 
preferált értékelési kritériumok 
meghallgatása és megértése 

 Évközi, érdemjeggyel történő 
értékelés 

 Félévi, év végi osztályozás 
(szummatív értékelés) 

Saját fejlesztésű taneszköz 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7.   Csizmazia Sándorné–Orosz Zsuzsa: Magyar nyelv 

7–8.  Homor Tivadar: Önművelés 
7–8.  Gáncs Andrea: Könyv a színházról 
8.  H. Tóth István: Magyar nyelv 

Saját fejlesztésű tanítási segédlet 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7.  Tanítási program. 7. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 
  Feladatgyűjtemény. 7. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 

8.  Tanítási program. 8. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 
  Feladatgyűjtemény. 8. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

7. évfolyam 
 
 

Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében az  olvasás tanulásának célja a tanulók meglevő hangos és 
néma olvasási képességeinek szintentartása és tökéletesítése azért, hogy azt eszközként alkalmazni tudják a 
különféle tantárgyak szövegeinek feldolgozása (jegyzetelése, bevésése) során. Az írás, az írásos kommunikáció 
gyakorlásának célja a helyesírási normáknak eleget tevő, az esztétikus egyéni kézírás kialakítása, amely eszköz 
szinten lehetővé teszi az írásos kommunikációt. Az írásos kommunikáció gyakorlásának további célja az írásos 
műfajok alkalmazásának szintentartása és továbbfejlesztése, újabb szövegműfajok elsajátítása. Az élőbeszéd 
gyakorlása biztosítja, hogy a tanulók már meglevő beszédtechnikai, szövegalkotási, kommunikációs képességei 
tovább tökéletesedjenek, amely segítheti önérvényesítésüket, egyéni továbbtanulási céljaik megvalósulását. A 
hallgató-befogadó szerep gyakorlásának célja, hogy a tanulók figyelmét másik (a velük kommunikatív 
viszonyban levő) emberre irányítsa, s ezzel fejlessze a társas-kooperációs képességüket, emberismeretüket, a 
beszédpercepciós képességüket. A szöveg fogalmának tanulása fejleszti a tanulók definiáló képességét, 
gyakoroltatja velük a definícióalkotás műveletét. A szöveg típusainak tanulása lehetővé teszi a szövegről 
tanultak felidézését, kiegészítését és rendszerezését. A szöveg szerkezetének tanulása fejleszti a tanulók 
szövegszerkezet-elemző és szöveget szerkesztő, korrigáló képességét a különböző műfajok tanulása (elemzése, 
alkotása) során. A koherencia tanulása azt a célt szolgálja, hogy a tanulók eddig megszerzett ismereteiket 
rendszerbe foglalják, és tovább finomítsák, bővítsék, ezáltal fejlesszék szövegalkotó és korrigáló képességüket. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
A/ KOMMUNIKÁCIÓ  A  KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
I.  OLVASÁS  AZ OLVASÁS GYAKORLÁSA     UNIV 

EU 
        
1. Néma értő olvasás, 

gyorsolvasási technikák 
alkalmazásával 

 A néma értő olvasás gyakorlása a 
gyorsolvasási technikák 
alkalmazásával 

    FOGY
ORVO
TANU 

        
1.1. publicisztikai szövegek 

(rövidhír, riport, interjú, 
recenzió, cikk) olvasása; 
interneten elérhető hírek és 
információk 

 publicisztikai szövegek 
olvasásának gyakorlása; 
interneten elérhető hírek és 
információk olvasása 

 El tud olvasni némán 
legalább 130–140 szavas 
publicisztikai szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
meg tud oldani legalább 
3 olyan feladatot 
(adatkeresést), amely a 
szöveghez kapcsolódik. 

 El tud olvasni némán 
5 perc alatt kb. 
250 szavas publicisztikai 
szöveget. Ez idő alatt 
legalább 5 adatkereső és 
lényegkiemelési 
feladatot képes 
megoldani a szöveghez 
kapcsolódóan. 
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1.2. ismeretterjesztő szövegek 

olvasása a magyar 
színháztörténetről, híres 
magyar színészekről 
 
témakörök: 
 
A színjátszás történetéből 

Az antik dráma és a 
színház 

Shakespeare és a Globe 
színház 

Csehov drámaművészete 
 

A magyar színház 
történetéből 

A magyar színjáték 
kezdetei 

 ismeretterjesztő szövegek 
olvasásának gyakorlása a magyar 
színháztörténetről, híres magyar 
színészekről 

 El tud olvasni némán 
legalább 130–140 szavas 
ismeretterjesztő szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
meg tud oldani legalább 
3 olyan feladatot 
(adatkeresést), amely a 
szöveghez kapcsolódik. 

 El tud olvasni némán 
5 perc alatt kb. 
250 szavas 
ismeretterjesztő 
szöveget. Ez idő alatt 
képes megoldani 
legalább 5 adatkereső és 
lényegkiemelési 
feladatot a szöveghez 
kapcsolódóan. 
Az olvasókönyvében 
lévő szövegeket 
önállóan fel tudja 
dolgozni: a 
tételmondatokat 
aláhúzni, az adatokat 
kikeresni, a szöveg 
témáját elmondani, 
tartalmát felidézni, a 
szöveg vázlatát leírni. 

        
 Bornemissza Péter és a 

Magyar Elektra 
A Nemzeti Színház 

története 
Katona József és a Bánk 

bán 
Madách Imre: Az ember 

tragédiája 
Jászai Mari 
Blaha Lujza 
Hevesi Sándor 
dr. Németh Antal 
Bajor Gizi 
Ódry Árpád 
Rózsahegyi Kálmán 
Kabos Gyula 
Domján Edit 
Latabár Kálmán 
Latinovits Zoltán 
Mezei Mária 
Gobbi Hilda 

     Következtetni tud 
bármely könyv témájára 
a könyv 
tartalomjegyzékének 
elolvasása után. 

        
1.3. nyelvészeti témájú 

ismeretterjesztő szövegek 
olvasása 

 nyelvészeti ismeretterjesztő 
szövegek (metaszövegek) 
olvasásának gyakorlása 

 El tud olvasni legalább 
130–140 szavas 
nyelvészeti 
ismeretterjesztő szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
meg tud oldani legalább 
3 olyan feladatot 
(adatkeresést), amely a 
szöveghez kapcsolódik. 

 El tud olvasni némán 
5 perc alatt kb. 
250 szavas nyelvészeti 
ismeretterjesztő 
szöveget. Ez idő alatt 
képes megoldani 
legalább 5 adatkereső és 
lényegkiemelési 
feladatot a szöveghez 
kapcsolódóan. 

        
1.4. szótár- és lexikon-szócikkek 

olvasása, illetve ezek 
számítógépes programjai 

 szócikkolvasás gyakorlása 
lexikonból, szótárból, illetve 
számítógépes programjai 

 Önállóan tud címszót 
keresni a Magyar 
értelmező kéziszótárban. 
Az olvasókönyvben lévő 
szómagyarázatokat 
segítség nélkül 
értelmezi. 

 Meg tudja keresni a 
szövegben előforduló 
ismeretlen szavak 
jelentését önállóan a 
Magyar értelmező 
kéziszótárban és más 
ismert kézikönyvekben. 
A szómagyarázatokat 
önállóan tudja 
értelmezni. 

        
1.5. nem szokványos szedésű és 

tördelésű szövegfoltok 
(katalóguscédula, 
műsorújság, kérdőív, 
nyomtatvány) olvasása 

 a szokványostól eltérő szedésű és 
tördelésű szövegfoltok 
olvasásának gyakorlása 

 El tudja olvasni némán a 
szokványostól eltérő 
szedésű és tördelésű 
szövegfoltokat. 

 Biztonsággal el tudja 
olvasni némán a 
szokványostól eltérő 
szedésű és tördelésű 
szövegfoltokat. 
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1.6. tudományos szövegek 

olvasása 
 tudományos szövegek 

olvasásának gyakorlása 
 El tud olvasni némán 

legalább 130–140 szavas 
tudományos szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
meg tud oldani legalább 
3 olyan feladatot 
(adatkeresést), amely a 
szöveghez kapcsolódik. 

 El tud olvasni némán 
5 perc alatt kb. 
250 szavas tudományos 
szöveget. Ez idő alatt 
képes megoldani 
legalább 5 olyan 
adatkereső és lényegki-
emelési feladatot, amely 
a szöveghez 
kapcsolódik. 

        
2. Blattoló hangos olvasás  A felkészülés nélküli hangos 

olvasás gyakorlása 
    

        
2.1. kézírásos szövegek olvasása  különböző életkorúak által 

készített, de nehezen olvasható 
kézírásos szövegek olvasásának 
gyakorlása 

 Felkészülés nélkül el tud 
olvasni 100 szóból 
(500 betűből) álló 
kézírásos szöveget 
legfeljebb egy perc alatt. 
Olvasás közben a hangos 
olvasási hibák közül 
legfeljebb 
4–5 újra kezdési vagy 
mást olvasási hibát követ 
el. 

 Felkészülés nélkül el tud 
olvasni 150 szóból 
(750 betűből) álló 
kézírásos szöveget 
legfeljebb 1 perc alatt. 
Olvasás közben a hangos 
olvasási hibák közül 
legfeljebb 
1–2 újrakezdési vagy 
mást olvasási hibát követ 
el. 

        
2.2. nyomdahibás szövegek 

olvasása 
 hibásan gépelt és nyomdahibás 

szövegek olvasásának gyakorlása 
 Felkészülés nélkül el tud 

olvasni 100 szóból 
(500 betűből) álló 
hibásan gépelt vagy 
nyomdahibás szöveget 
legfeljebb egy perc alatt. 
Olvasás közben a hangos 
olvasási hibák közül 
legfeljebb 
4–5 újrakezdési vagy 
mást olvasási hibát követ 
el. 

 Felkészülés nélkül el tud 
olvasni 150 szóból 
(750 betűből) álló 
hibásan gépelt vagy 
nyomdahibás szöveget 
legfeljebb 1 perc alatt. 
Olvasás közben a hangos 
olvasási hibák közül 
legfeljebb 
1–2 újrakezdési vagy 
mást olvasási hibát követ 
el. 

        
2.3. távirat olvasása  távirat olvasásának gyakorlása  Felkészülés nélkül el 

tudja olvasni a távirat- 
szöveget. Olvasás köz- 
ben a hangos olvasási 
hibák közül legfeljebb 
újrakezdési vagy mást 
olvasási hibát követ el. 

 Felkészülés nélkül el 
tudja olvasni a 
táviratszöveget. Olvasás 
közben hangos olvasási 
hibát nem követ el. 

        
2.4. plakát, hirdetés olvasása  plakát, hirdetés szövegének 

olvasásának és értelmezésének 
gyakorlása 

 Felkészülés nélkül el 
tudja olvasni a plakát- és 
hirdetésszöveget. 
Olvasás közben a hangos 
olvasási hibák közül 
legfeljebb újrakezdési 
vagy mást olvasási hibát 
követ el. 

 Felkészülés nélkül el 
tudja olvasni a plakát- és 
hirdetésszöveget. 
Olvasás közben hangos 
olvasási hibát nem követ 
el. 

        
2.5. SMS  SMS küldése és fogadása  Segítséggel küld és 

fogad SMS-t. 
 Önállóan küld és fogad 

SMS-t. 
        
3. Felolvasás  A felolvasás gyakorlása     
        
3.1. versolvasás  versolvasás gyakorlása 

(a művek jegyzékét az Irodalom 
tanterv tartalmazza) 

 5 perces felkészülés után 
folyamatosan fel tud 
olvasni legalább  
10–12 mondatos verset, 
versrészletet. Eközben 
legfeljebb 3 újrakezdési 
és mást olvasási hibát 
ejt. Figyelmeztetésre 
tudja a hangsúlyhibát 
javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondatos 
vers, versrészlet 
felolvasására. Felolvasás 
közben olva- 
sástechnikai és helyes- 
ejtési hibát nem ejt. 
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3.2. elbeszélések, novellák 

felolvasása 
 rövid elbeszélések, novellák 

felolvasásának gyakorlása 
 5 perces felkészülés után 

folyamatosan fel tud 
olvasni legalább 
10–12 mondatos 
elbeszélés-, 
novellaszöveget. 
Eközben legfeljebb 
3 újrakezdési és mást 
olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja a 
hangsúlyhibát javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondatos 
elbeszélés-, 
novellaszöveg 
felolvasására. Felolvasás 
közben olvasástechnikai 
és helyesejtési hibát nem 
ejt. 

        
3.3. viccek, anekdoták, 

humoreszkek felolvasása 
 viccek, anekdoták, humoreszkek 

felolvasásának gyakorlása 
 5 perces felkészülés után 

folyamatosan fel tud 
olvasni legalább  
10–12 mondatos viccet, 
anekdotát, humoreszket. 
Eközben legfeljebb 
3 újrakezdési és mást 
olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja a 
hangsúlyhibát javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondatos 
vicc, anekdota, 
humoreszk felolvasására. 
Felolvasás közben 
olvasástechnikai és 
helyesejtési hibát nem 
ejt. 

        
3.4. szónoklat felolvasása  szónoklat szövege felolvasásának 

gyakorlása 
 5 perces felkészülés után 

folyamatosan fel tud 
olvasni legalább  
10–12 mondatos 
szónoklat szöveget. 
Eközben legfeljebb 
3 újrakezdési és mást 
olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja a 
hangsúlyhibát javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondatos 
szónoklat-szöveg 
felolvasására. Felolvasás 
közben olvasástechnikai 
és helyesejtési hibát nem 
ejt. 

        
3.5. köszöntő felolvasása  köszöntő felolvasásának 

gyakorlása 
 5 perces felkészülés után 

folyamatosan fel tud 
olvasni legalább  
10–12 mondatos 
köszöntőszöveget. 
Eközben legfeljebb 
3 újrakezdési és mást 
olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja a 
hangsúlyhibát javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondatos 
köszöntőszöveg 
felolvasására. Felolvasás 
közben olvasástechnikai 
és helyesejtési hibát nem 
ejt. 

        
3.6. megemlékezés felolvasása  megemlékezés felolvasásának 

gyakorlása 
 5 perces felkészülés után 

folyamatosan fel tud 
olvasni legalább 
10–12 mondatos 
megemlékezés-szöveget. 
Eközben legfeljebb 
3 újrakezdési és mást 
olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja a 
hangsúlyhibát javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondatos 
megemlékezés-szöveg 
felolvasására. Felolvasás 
közben olvasástechnikai 
és helyesejtési hibát nem 
ejt. 

        
4. Könyvolvasási szokások  Könyvolvasási szokások 

elmélyítése 
    

        
4.1. könyvújdonságok figyelése  a megjelenő könyvújdonságok 

figyelése folyóiratok, hetilapok, 
napilapok hirdetéseiben; 
a figyelés alapján tervezett 
könyvvásárlás 

 Alkalmanként figyeli a 
megjelenő 
könyvújdonságokat 
folyóiratok, hetilapok, 
napilapok hirdetéseiben. 

 Rendszeresen figyeli a 
megjelenő könyv- 
újdonságokat 
folyóiratok, hetilapok, 
napilapok hirdetéseiben. 
A figyelés alapján meg 
tudja tervezni saját 
könyvvásárlásait. 

JÖVŐ 
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4.2. könyvtárhasználat  az iskolai és a települési könyvtár 

használata 
 Ismeri a könyv- és 

könyvtárhasználat 
normáit, rendszerint be 
is tartja azokat. Gyakran 
látogatja az iskolai 
könyvtárat. 

 Ismeri a könyv- és 
könyvtárhasználat 
normáit és képes  
betartani azokat. 
Rendszeresen látogatja 
az iskolai könyvtárat, 
alkalmanként a 
települési könyvtárat. 

HON 
UNIV 
KUTA

        
4.3. könyvrendezés  saját könyvek és az 

osztálykönyvtár rendezése 
változó szempontok alapján 

 Kis segítséggel el tudja 
rendezni saját könyveit 
és az osztálykönyvtár  
könyveit megadott 
szempontok alapján. 

 Önállóan  el tudja 
rendezni saját könyveit 
és az osztálykönyvtár  
könyveit megadott vagy 
választott szempontok 
alapján. 

        
4.4. az antikvárium  az antikvárium megismerése  Tudja, mi az antikvárium 

rendeltetése. 
 Tudja, mi az antikvárium 

rendeltetése. Ha 
lehetősége van rá, 
alkalmanként felkeresi 
az antikváriumot. 

        
5. Az olvasáskutatás témakörei 

és eredményei 
 Tájékozódás az olvasáskutatás 

témakörei és eredményei körében 
    

        
5.1. az olvasásgyengeség 

tünetei: diszlexia, alexia 
 az olvasásgyengeség tüneteinek 

megismerése 
 Segítséggel fel tudja 

sorolni az 
olvasásgyengeség 
megismert tüneteit. 

 Képes felsorolni az 
olvasásgyengeség 
megismert tüneteit. 

        
5.2. az olvasásgyengeség 

terápiájának lehetőségei 
 ismeretek tanulása az 

olvasásgyengeség  terápiájának 
lehetőségeiről 

 Olvasmányélményei 
alapján – kérdések 
segítségével – rövid 
tájékoztatást tud adni 
érdeklődő társainak az  
olvasásgyengeség  
terápiájának 
lehetőségeiről. 

 Képes figyelmet lekötő 
ismertetést adni 
érdeklődő társainak az 
olvasásgyengeség  
terápiája megismert 
lehetőségeiről. 

        
II. ÍRÁS, ÍRÁSOS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 ÍRÁS, ÍRÁSOS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
TANULÁSA 

    

        
1. Írástechnikák  Írástechnikák elsajátítása     
        
1.1. esztétikus, művelt, egyéni 

kézírás 
 esztétikus, művelt, egyéni kézírás 

kialakítása másolással, 
diktálással, akaratlagos írással 

 Minden írásbeli munkája 
olvasható és rendezett. 

 Írása esztétikus. INKO 

        
1.2. szövegszerkesztés  a szövegszerkesztés megismerése     
        
1.2.1. az számítógép klaviatúrája  tájékozódás a számítógépes 

szövegszerkesztés technikájáról, 
a számítógépek klaviatúrájának 
elrendezéséről 

 Ismeri a számítógépes 
szövegszerkesztés 
technikáját, a 
számítógép 
klaviatúrájának 
elrendezését. 

 A szövegszerkesztés 
technikájáról, a 
számítógép 
klaviatúrájának 
elrendezéséről szakszerű 
ismertetést tud adni 
érdeklődő társainak. 

        
1.2.2. a gépírás  a gépírás kipróbálása ujjrend 

alapján (lehetőség szerint 
számítógép billentyűzeten is) 

 Részt vesz a gépírás 
kipróbálásában. 

 Jártas a gépírásban. 

        
2. Helyesírás, helyesírási 

elemzés, helyesírási javítás 
 A helyesírás, a helyesírási 

elemzés és a helyesírási 
szempontú szövegjavítás 
gyakorlása 
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2.1. helyesírás és helyesírási 

elemzés 
 a helyesírás és a helyesírási 

elemzés gyakorlása a helyesejtés, 
valamint a nyelvtani és a 
helyesírási ismeretek 
aktualizálásával 

    

 
2.1.1. időtartam-jelölés  az időtartam-jelölés gyakorlása     
        
2.1.1.1. az időtartam jelölése a 

szótövekben 
 az időtartam jelölésének 

gyakorlása  toldalék nélküli 
szavak írásával 

 Másolás és diktálás után  
helyesen jelöli az 
időtartamot a 
szótövekben. 

 Diktálás után és 
akaratlagos íráskor 
helyesen jelöli az 
időtartamot a 
szótövekben. 

        
2.1.1.2. az időtartam jelölése a 

toldalékos szavakban 
 az időtartam jelölésének 

gyakorlása toldalékos szavak 
írásával 

    

        
2.1.1.2.1. magánhangzók jelölése a 

toldalékokban 
 a magánhangzók időtartama 

jelölésének gyakorlása a 
toldalékokban 

    

        
2.1.1.2.1.1. hosszú magánhangzó 

jelölése a toldalékokban (-ít, 
-dít, -sít, -ú, -ű, -jú, -jű, -tyú, 
-tyű, -ttyú, -ttyű, -ból, -ből, 
-ról, -ről, -tól, -től) 

 a hosszú magánhangzót 
tartalmazó szóelemek 
helyesírásának gyakorlása 

 Másolás és diktálás után  
helyesen jelöli az 
időtartamot a hosszú 
magánhangzót 
tartalmazó szóelemek 
esetében. 

 Diktálás után és 
akaratlagos íráskor 
helyesen jelöli az 
időtartamot a hosszú 
magánhangzót 
tartalmazó szóelemek 
esetében. 

        
2.1.1.2.1.2. rövid magánhangzó jelölése 

a toldalékokban (az 
igeképzőt, határozóragot 
tartalmazó szavak, valamint 
a névutók és a határozószók 
-ul, -ül végződése) 

 a rövid magánhangzót tartalmazó 
szóelemek helyesírásának 
gyakorlása 

 Másolás és diktálás után  
helyesen jelöli az 
időtartamot a rövid 
magánhangzót 
tartalmazó szóelemek 
esetében. 

 Diktálás után és 
akaratlagos íráskor 
helyesen jelöli az 
időtartamot a rövid 
magánhangzót 
tartalmazó szóelemek 
esetében. 

        
2.1.1.2.2. mássalhangzók jelölése a 

toldalékokban 
 a mássalhangzók időtartama 

jelölésének gyakorlása a 
toldalékokban 

    

        
2.1.1.2.2.1. a -képp, -képpen 

határozórag helyesírása 
 a -képp, -képpen határozórag 

helyesírásának gyakorlása 
 Másolás és diktálás után  

helyesen jelöli az 
időtartamot a -képp,  
-képpen határozórag 
írásakor. 

 Diktálás után és 
akaratlagos íráskor 
helyesen jelöli az 
időtartamot a -képp, 
 -képpen határozórag 
írásakor. 

        
2.1.1.2.2.2. váltakozást mutató 

toldalékok helyesírása 
 a szóvégi magán- és 

mássalhangzók hatására 
váltakozást mutató toldalékok 
helyesírásának gyakorlása 

 Másolás és diktálás után  
helyesen jelöli az 
időtartamot a váltakozást 
mutató toldalékok 
írásakor. 

 Diktálás után és 
akaratlagos íráskor 
helyesen jelöli az 
időtartamot a váltakozást 
mutató toldalékok 
írásakor. 

        
2.1.2. hangkapcsolati törvényeket 

tartalmazó szavak 
helyesírása 

 a hangkapcsolati törvényeket 
tartalmazó szavak helyesírásának 
gyakorlása 

    

        
2.1.2.1. az írásban jelölt teljes 

hasonulás jelölése 
 az írásban jelölt teljes hasonulást 

tartalmazó szavak elemzése és 
helyesírásának gyakorlása 

 Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
legtöbbször helyesen 
jelöli az írásban jelölt 
teljes hasonulást. Hibáját 
önálló elem- 
zéssel képes javítani. 

 Minden írásbeli 
munkájában helyesen 
jelöli az írásban jelölt 
teljes hasonulást. 
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2.1.2.2. az írásban nem jelölt teljes 

hasonulás jelölése 
 az írásban nem jelölt teljes 

hasonulást tartalmazó szavak 
elemzése és helyesírásának 
gyakorlása 

 Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
legtöbbször helyesen 
jelöli az írásban nem 
jelölt teljes hasonulást. 
Hibáját önálló 
elemzéssel képes 
javítani. 

 Minden írásbeli 
munkájában helyesen 
jelöli az írásban nem 
jelölt teljes hasonulást. 

        
2.1.2.3. az összeolvadás jelölése  az összeolvadást tartalmazó 

szavak elemzése és 
helyesírásának gyakorlása 

 Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
legtöbbször helyesen 
jelöli az összeolvadást. 
Hibáját önálló 
elemzéssel képes 
javítani. 

 Minden írásbeli 
munkájában helyesen 
jelöli az  összeolvadást. 

        
2.1.2.4. a részleges hasonulás 

jelölése 
 a részleges hasonulást tartalmazó 

szavak elemzése és 
helyesírásának gyakorlása 

 Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
legtöbbször helyesen 
jelöli a részleges 
hasonulást. Hibáját 
önálló elemzéssel képes 
javítani. 

 Minden írásbeli 
munkájában helyesen 
jelöli a részleges 
hasonulást. 

        
2.1.2.5. a mássalhangzó-rövidülés 

jelölése 
 a mássalhangzó-rövidülést 

tartalmazó szavak elemzése és 
helyesírásának gyakorlása 

 Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
legtöbbször helyesen 
jelöli a mássalhangzó-
rövidülést. Hibáját 
önálló elemzéssel képes 
javítani. 

 Minden írásbeli 
munkájában helyesen 
jelöli a mássalhangzó-
rövidülést. 

        
2.1.2.6. a mássalhangzó-kiesés 

jelölése 
 a mássalhangzó kiesést 

tartalmazó szavak helyesírásának 
gyakorlása 

 Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
legtöbbször helyesen 
jelöli a mássalhangzó-
kiesést. Hibáját önálló 
elemzéssel képes 
javítani. 

 Minden írásbeli 
munkájában helyesen 
jelöli a mássalhangzó-
kiesés. 

        
2.1.3. a tulajdonnevek helyesírása  a tulajdonnevek helyesírásának 

gyakorlása 
    

        
2.1.3.1. a személynevek helyesírása  a nagybetűk helyesírásának 

gyakorlása személynevek írásával
 Helyesen jelöli a 

tulajdonnevek 
kezdőbetűit 
személynevek írásakor. 

 Helyesen jelöli a 
személynevek 
kezdőbetűit minden 
esetben. 

        
2.1.3.2. az állatnevek helyesírása  a nagybetűk helyesírásának 

gyakorlása állatnevek írásával 
 Helyesen jelöli a 

tulajdonnevek 
kezdőbetűit állatnevek 
írásakor. 

 Helyesen jelöli az 
állatnevek kezdőbetűit 
minden esetben. 

        
2.1.3.3. a földrajzi nevek helyesírása  a nagybetűk helyesírásának 

gyakorlása földrajzi nevek 
írásával 

 Helyesen jelöli a 
tulajdonnevek 
kezdőbetűit egyszerűbb 
földrajzi nevek írásakor. 

 Helyesen jelöli a 
földrajzi nevek 
kezdőbetűit minden 
esetben. 

        
2.1.3.4. könyv- és folyóiratcímek 

helyesírása 
 a nagybetűk helyesírásának 

gyakorlása könyv- és 
folyóiratcímek írásával 

 Helyesen jelöli a 
tulajdonnevek 
kezdőbetűit könyvcímek 
írásakor. 

 Helyesen jelöli a 
könyvcímek  kezdőbetűit 
minden esetben. 

        
2.1.3.5. az intézménynevek 

helyesírása 
 a nagybetűk helyesírásának 

gyakorlása intézménynevek 
írásával 

 Helyesen jelöli a 
tulajdonnevek 
kezdőbetűit 
intézménynevek 
írásakor. 

 Helyesen jelöli a 
intézménynevek 
kezdőbetűit minden 
esetben. 
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2.1.3.6. a megszólítás helyesírása  a megszólítás helyesírásának 
gyakorlása 

 Rendszerint helyesen 
jelöli a megszólítást. 

 Helyesen jelöli a 
megszólítást minden 
esetben. 

        
2.1.3.7. a feliratok, táblák 

kezdőbetűinek helyesírása 
 az útbaigazító feliratok, táblák 

kezdőbetűi helyesírásának 
gyakorlása 

 Rendszerint helyesen 
jelöli az útbaigazító 
feliratok, táblák 
kezdőbetűit. 

 Helyesen jelöli az 
útbaigazító feliratok, 
táblák kezdőbetűit 
minden esetben. 

        
2.1.4. egybeírás-különírás  az egybeírás-különírás gyakorlása     
        
2.1.4.1. a szóismétlések helyesírása  a szóismétlések helyesírásának 

gyakorlása 
 Rendszerint helyesen 

jelöli a szóismétléseket. 
 Minden esetben helyesen 

jelöli a szóismétléseket. 
        
2.1.4.2. a valódi összetételek 

helyesírása 
 a valódi összetételek 

helyesírásának gyakorlása 
 Rendszerint helyesen 

jelöli a valódi 
összetételeket. 

 Minden esetben helyesen 
jelöli a valódi 
összetételeket. 

        
2.1.4.3. az ikerszók helyesírása  az ikerszók helyesírásának 

gyakorlása 
 Rendszerint helyesen 

jelöli az ikerszókat. 
 Minden esetben helyesen 

jelöli az ikerszókat. 
        
2.1.4.4. az alárendelő 

szókapcsolatok és 
összetételek helyesírása 

 az alárendelő szókapcsolatok és 
összetételek helyesírásának 
gyakorlása 

 Rendszerint helyesen 
jelöli az alárendelő 
szókapcsolatokat  és 
összetételeket. 

 Minden esetben helyesen 
jelöli az alárendelő 
szókapcsolatokat és 
összetételeket. 

        
2.1.4.5. a névutós szószerkezetek 

helyesírása 
 a névutós szószerkezetek 

helyesírásának gyakorlása 
 Rendszerint helyesen 

jelöli a névutós 
szószerkezeteket. 

 Minden esetben helyesen 
jelöli a névutós 
szószerkezeteket. 

        
2.1.4.6. az igekötős igék helyesírása  az igekötős igék helyesírásának 

gyakorlása 
 Rendszerint helyesen 

jelöli az igekötős igéket. 
 Minden esetben helyesen 

jelöli az igekötős igéket. 
        
2.1.5. hagyományos írásmód  a hagyományos írásmód 

gyakorlása 
    

        
2.1.5.1. régies családnevek 

helyesírása 
 a családnevek helyesírásának 

gyakorlása és a névkincs bővítése 
 Kis  segítséggel helyesen 

tudja leírni a régies 
családneveket. 

 Helyesen írja le a 
begyakorolt régies 
családneveket. 

        
2.1.5.2. a j hang kétféle jelölése  a j hang kétféle jelölésének 

gyakorlása szavak írásával 
 Diktálás után helyesen 

írja le a begyakorolt  j 
hangot tartalmazó 
szavakat. 

 Helyesen írja le a 
begyakorolt j hangot 
tartalmazó szavakat. 

        
2.1.6. a mondatközi és mondatvégi 

írásjelek jelölése 
 a mondatközi és a mondatvégi 

írásjelek jelölésének gyakorlása 
mondatok és szövegek írásával 

    

        
2.1.6.1. a mondatvégi írásjelek 

jelölése 
 a mondatvégi írásjelek 

használatának gyakorlása 
 Helyes írásjellel tudja 

zárni az egyszerű 
mondatokat. 

 Helyes írásjellel zárja az 
egyszerű és az összetett 
mondatot egyaránt. 

        
2.1.6.2. a mondatközi írásjelek 

jelölése 
 a mondatközi írásjelek (vessző, 

pontosvessző, kettőspont, 
gondolatjel) használatának 
gyakorlása egyszerű és összetett 
mondatok írásával 

 Kis segítséggel helyesen 
jelöli a mondatközi 
írásjeleket egyszerű 
mondatokban. 

 Helyesen alkalmazza a 
tagmondatok közötti 
írásjeleket. 

        
2.1.7. a számnevek, a keltezés 

jelölése 
 a számnevek és a keltezés 

helyesírásának gyakorlása 
 Diktálás után helyesen 

írja a számneveket és a 
keltezést. 

 Minden esetben 
hibátlanul írja a 
számneveket és a 
keltezést. 
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2.1.8. a rövidítések, a mozaikszók 

jelölése 
 a rövidítések és a mozaikszók 

helyesírásának gyakorlása 
 Diktálás után helyesen 

írja a rövidítéseket és a 
mozaikszókat. 

 Minden esetben 
hibátlanul írja a 
rövidítéseket és a 
mozaikszókat. 

        
2.2. a Helyesírási kéziszótár és a 

helyesírási szabályzat 
használata 

 a Helyesírási kéziszótár és a 
helyesírási szabályzat 
használatának gyakorlása 

 Tudja használni a 
Helyesírási kéziszótárt, 
ismeri a helyesírási 
szabályzat használatának 
algoritmusát, és 
alkalmazni is tudja azt. 

 Helyesírási problémáit a 
helyesírási szabályok 
felidézésével vagy a 
helyesírási szabályzat 
segítségével képes 
önállóan megoldani. 

        
3. Helyesírási hibák gyűjtése  Helyesírási hibák gyűjtése     
        
3.1. helyesírási hibák iskolai 

feliratokban, 
hirdetményekben 

 helyesírási hibák lejegyzése az 
iskolában található feliratokból, 
hirdetményekből 

 Kis segítséggel 
megtalálja a hibát – ha 
van – az iskolában 
található feliratokon, 
hirdetményeken. 

 Önállóan képes 
helyesírási hibákat 
keresni és lejegyezni az 
iskolában található 
feliratokról, 
hirdetményekből. A 
talált helyesírási hibákat 
meg tudja nevezni. 

        
3.2. helyesírási hibák 

kiadványokban 
 helyesírási hibák gyűjtése 

nyomtatott könyvekből 
 Kis segítséggel 

megtalálja a hibát – ha 
van – nyomtatott 
könyvekben. 

 Önállóan képes 
helyesírási hibákat 
keresni és lejegyezni 
nyomtatott könyvekből. 
A talált helyesírási hibá-
kat meg tudja nevezni. 

        
3.3. helyesírási hibák 

feliratokon, hirdetésekben, 
reklámokon 

 hibás feliratok, hirdetések, 
reklámok gyűjtése 

 Kis segítséggel 
megtalálja a hibát – ha 
van – feliratokon, 
hirdetéseken, 
reklámokon. 

 Önállóan képes 
helyesírási hibákat 
keresni és lejegyezni 
hibás feliratokból, 
hirdetésekből, 
reklámokból. A talált 
helyesírási hibákat meg 
tudja nevezni. 

        
4. A magyar helyesírás 

történeti előzményei 
 A mai magyar helyesírás történeti 

előzményeinek megtanulása 
    

        
4.1. a magyar helyesírás 

sajátossága 
 helyesírásunk mint betűíró, latin 

betűs, hangjelölő és 
értelemtükröző írásrendszer 
megismerése 

 A tanultak alapján – 
kérdések segítségével – 
rövid ismertetést tud 
adni szóban 
helyesírásunkról mint 
betűíró, latin betűs, 
hangjelölő és 
értelemtükröző 
írásrendszerről. 

 A tanultak alapján 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban 
helyesírásunkról mint 
betűíró, latin betűs, 
hangjelölő és 
értelemtükröző 
írásrendszerről. 

        
4.2. az ábécé  az ábécé megismerése     
        
4.2.1. a betűrend  a magyar kis- és nagybetűk 

rendjének megtanulása 
 A tanultak alapján 

– kérdések segítségé- 
vel – rövid ismertetést 
tud adni szóban a 
magyar kis- és 
nagybetűk rendjéről. 

 A tanultak alapján 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban a 
magyar kis- és 
nagybetűk rendjéről. 

        
4.2.2. a régi, ma már nem 

használatos magyar betűk 
régies családnevekben 

 a régi, ma már nem használatos 
magyar betűk megfigyelése a 
régies családnevekben 

 A tanultak alapján  
– kérdések segítségé- 
vel – rövid ismertetést 
tud adni szóban a régi, 
ma már nem használatos 
– régies családnevekben 
előforduló – magyar 
betűkről. 

 A tanultak alapján rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban a régi, 
ma már nem használatos 
– régies családnevekben 
előforduló – magyar 
betűkről. 
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4.2.3. más ábécék betűi és 

betűkapcsolatai idegen 
tulajdonnevekben 

 az idegen tulajdonnevekben 
előforduló más ábécék betűinek 
és betűkapcsolatainak (pl. 
Greenwich, Dvorák) 
tanulmányozása 

 A tanultak alapján – 
kérdések segítségével – 
rövid ismertetést tud 
adni szóban az idegen 
tulajdonnevekben 
előforduló más ábécék 
betűiről, 
betűkapcsolatairól. 

 A tanultak alapján rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban  az 
idegen tulajdonnevekben 
előforduló más ábécék 
betűiről, 
betűkapcsolatairól. 

        
4.2.4. a betűrendbe sorolás 

szabályai 
 a betűrendbe sorolás általános 

szabályainak megismerése 
 A tanultak alapján – 

kérdések segítségével – 
rövid ismertetést tud 
adni szóban a 
betűrendbe sorolás 
általános szabályairól. 

 A tanultak alapján rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban  a 
betűrendbe sorolás 
általános szabályairól. 

        
4.2.5. az idegen betűket, 

betűkapcsolatokat 
tartalmazó szavak 
betűrendbe sorolása 

 az idegen betűket és 
betűkapcsolatokat tartalmazó 
tulajdonnevek és egyéb szavak 
betűrendbe sorolása 

 Segítséggel betűrendbe 
tudja sorolni a tanult 
idegen betűket és 
betűkapcsolatokat 
tartalmazó 
tulajdonneveket és 
egyéb szavakat. 

 Önállóan képes 
betűrendbe sorolni a 
tanult idegen betűket és 
betűkapcsolatokat 
tartalmazó 
tulajdonneveket és 
egyéb szavakat. 

        
5. Fogalmazás  Fogalmazás gyakorlása 

különböző műfajokban 
    

        
5.1. a fogalmazás 

segédműveletei 
 a fogalmazás segédműveleteinek 

gyakorlása 
    

        
5.1.1. anyaggyűjtés, jegyzetelés  anyaggyűjtés természetes 

élethelyzetben – jegyzetelés 
 Segítséggel jegyzetet tud 

írni. 
 Önállóan képes 

szövegek lényegének 
kiemelésére 
jegyzeteléssel. 

        
5.1.2. szövegek kivonatolása, 

cédulázása 
 rövidebb ismeretterjesztő, 

metanyelvi, publicisztikai szöveg 
kivonatolása, cédulázása 

 Segítséggel képes 
rövidebb 
ismeretterjesztő, 
metanyelvi, 
publicisztikai szöveg 
kivonatolására, 
cédulázására. 

 Önállóan képes rövidebb 
ismeretterjesztő, 
metanyelvi, 
publicisztikai szöveg 
kivonatolására, 
cédulázására. 

        
5.1.3. szövegszerkesztés  a mondanivaló előzetes 

megszerkesztése írásban 
 Tud vázlatot írni.  Hallott vagy olvasott 

szövegről vázlatot tud 
készíteni. 

        
5.1.4. szövegkorrekció  a kész  fogalmazás javítása 

helyesírási, formai, műfaji, 
szövegtani, nyelvhelyességi és 
kommunikációs szempontból 

 Kis segítséggel képes 
saját és mások 
fogalmazását javítani 
helyesírási, formai, 
műfaji, szövegtani, 
nyelvhelyességi és 
kommunikációs 
szempontból. 

 Önállóan képes saját és 
mások fogalmazását 
javítani helyesírási, 
formai, műfaji, 
szövegtani, 
nyelvhelyességi és 
kommunikációs 
szempontból. 

        
5.2. írásbeli szövegalkotás  írásbeli szövegalkotás műfajok és 

kommunikációs funkciók szerint 
    

        
5.2.1. tájékoztató jellegű szövegek 

alkotása 
 tájékoztató jellegű szövegek 

alkotásának gyakorlása 
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5.2.1.1. elbeszélés írása  az elbeszélés írásának gyakorlása:

a második személy 
megválasztása; 
a választott téma leszűkítése 
címmel; 
az elbeszélés leírása időrendben; 
az eseményben megvalósuló 
szerepcsere jelölése párbeszédes 
formában; 
az elkészült szöveg javítása a  
második  személy, az olvasó 
beavatottsága, az időrendnek 
megfelelő mondatrend 
helyességének szempontjából; 
a témához nem tartozó mondatok 
törlése, a nem megfelelő szavak, 
szókapcsolatok helyettesítése 

 Tud elbeszélést írni.  
A fogalmazásban nincs 
háromnál több 
koherenciahiba, illetve 
kettőnél több 
nyelvhelyességi hiba. 
Elbeszélésében 
alkalmazza a 
párbeszédet. 

 Önállóan tud elbeszélést 
írni. A szövegben nincs 
egynél több koherencia- 
és nyelvhelyességi hiba. 
Találó címet tud adni a 
szövegének.  
A párbeszédeket 
alkalmazza és jól jelöli. 
Többféle időrendi 
szerkesztési móddal 
képes élni. 

        
5.2.1.2. riportírás  a riportírás gyakorlása: 

a második személy 
megválasztása; 
a problémák összegyűjtése, a 
kérdések megfogalmazása a 
választott témában; 
a riport megfogalmazása; 
a riport javítása 

 Kis segítséggel képes 
riportkérdéseket 
fogalmazni választott 
témához. 

 Önállóan tud riportot 
írni. 

        
5.2.1.3. leírás alkotása  a szubjektív színezetű, 

mindennapi stílusú leírás 
gyakorlása: 
a második személy 
megválasztása; 
a választott téma leszűkítése 
címmel; 
a leírás szempontja(i)nak 
megválasztása; 
a leírás elkészítése, a tárgy, 
növény, állat, személy, tér 
megismertetése a második 
személlyel; 
a leírás javítása 

 Önállóan tud leíró 
szöveget alkotni 
tárgyról, élőlényről, 
személyről, térről. A 
leírása háromnál több 
koherenciahibát és 
kettőnél több 
nyelvhelyességi hibát 
nem tartalmaz. 

 Önállóan tud  szakszerű 
vagy szubjektív 
hangvételű leírást 
fogalmazni emberről, 
tárgyról, élőlényről, 
személyről és térről. A 
szövegében nincs egynél 
több koherencia- és 
nyelvhelyességi hiba. 

        
5.2.1.4. jellemzés alkotása  a jellemzés gyakorlása: 

a második személy 
megválasztása; 
a megismertetésre kiválasztott 
irodalmi hős vagy jól ismert 
személy jellemének bemutatása 
cselekedetei, magatartása alapján; 
a jellemzés javítása 

 Kis segítséggel 
jellemzést tud írni. 

 Önállóan tud jellemzést 
írni. Alkalmazni tudja a 
leírás jellemző erejét is. 

        
5.2.1.5. életrajz-írás  életrajz írása-szerkesztése 

megismert jeles személyiségekről 
 Segítséggel életrajzot tud 

írni. 
 Önállóan tud életrajzot 

írni. 
        
5.2.1.6. cikkírás  cikkírás gyakorlása  Segítséggel rövid cikket 

tud írni. 
 Önállóan képes rövid 

cikk írására. 
Alkalmazni tudja a 
beszéltetés és a leírás 
jellemző erejét is. 

        
5.2.1.7. önéletrajz-írás  önéletrajz-írás gyakorlása  Segítséggel önéletrajzot 

tud írni. 
 Önállóan tud 

önéletrajzot írni. 
        
5.2.1.8.. önéletrajz-varázsló  önéletrajz-varázsló használata  Segítséggel használja az 

önéletrajz-varázsló 
programot. 

 Önállóan használja az 
önéletrajz varázsló 
programot. 
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5.2.1.9. szakszövegek-javítás  ismeretterjesztő jellegű, leíró 

típusú szakszövegek 
fogalmazásának javítása a 
szakszók helyes alkalmazásával 
állatokról, tárgyakról, 
növényekről 

 Segítséggel javítani 
tudja az állatokról, 
tárgyakról, növényekről 
szóló ismeretterjesztő 
jellegű, leíró típusú 
szakszövegeket. 

 Önállóan képes javítani 
az állatokról, tárgyakról, 
növényekről szóló 
ismeretterjesztő jellegű, 
leíró típusú 
szakszövegeket – a 
szakszók helyes 
alkalmazásával. 

        
5.2.1.10. könyvismertetés-írás  a könyvismertetés írásának 

gyakorlása 
 Könyvismertetést tud 

írni általa olvasott 
ismeretterjesztő 
könyvről. 

 Nyelvészeti munkát 
önállóan képes 
recenzálni. 

        
5.2.1.11. feljegyzés-készítés  a feljegyzés írásának tanulása a 

mindennapi események kapcsán a 
tárgyszerűség, pontosság írásbeli 
kifejezésének gyakorlása 
érdekében 

 Segítséggel tud 
feljegyzést írni. 

 Önállóan képes 
feljegyzést írni. 

        
5.2.1.12. tevékenységértékelés, -

minősítés 
 tapasztalatok alapján saját 

tevékenység vagy csoport 
tevékenységének értékelése, 
minősítése 

 Elemzést tud írni a 
pedagógus által 
megadott szempontok 
alapján saját 
tevékenységéről vagy 
csoport által végzett 
tevékenységről. 

 Elemzést tud írni 
önállóan választott 
szempontok alapján saját 
tevékenységéről vagy 
csoport által végzett 
tevékenységről. 

        
5.2.1.13. szócikk-szerkesztés  szócikk szerkesztése 

lexikonminták alapján a gyűjtött 
diáknyelvi, tájnyelvi, 
szakszókincs köréhez tartozó 
szavakhoz 

 Segítséggel képes 
szócikket szerkeszteni 
lexikonminták alapján a 
gyűjtött diáknyelvi 
szavakhoz. 

 Önállóan képes 
szócikket szerkeszteni 
lexikonminták alapján a 
gyűjtött diáknyelvi, 
tájnyelvi, szakszókincs 
köréhez tartozó 
szavakhoz. 

        
5.2.1.14. munkaszerződés  munkaszerződés írása, kitöltése  Segítséggel ki tudja 

tölteni egy fiktív 
munkaszerződés rovatait 
saját adataival. 

 Minta alapján 
munkaszerződést tud 
írni. 

        
5.2.1.15. távirat-írás  távirat-írás gyakorlása  Kis segítséggel táviratot 

tud fogalmazni. 
 Tud táviratot 

fogalmazni. 
        
5.2.1.16. SMS  SMS írása, fogadása  Segítséggel tud SMS-t 

írni, fogadni. 
 Tud SMS-t írni, fogadni. 

        
5.2.2. felhívó, kapcsolatteremtő 

típusú szövegek írása 
 Felhívó – kapcsolatteremtő típusú 

szövegek írásának gyakorlása 
    

        
5.2.2.1. magánlevél írása  magánlevél írásának gyakorlása  Tud magánlevelet írni.  Tud önállóan, a második 

személy 
figyelembevételével 
magánlevelet írni. 

        
5.2.2.2. kérvény írása  kérvény írásának gyakorlása  Segítséggel kérvényt tud 

írni. 
 Önállóan képes 

szabályos kérvényt írni. 
        
5.2.2.3. információkérő levél írása  információkérő levél írásának 

gyakorlása 
 Segítséggel tud 

információkérő levelet 
írni. 

 Önállóan képes 
szabályos 
információkérő levelet 
írni. 

        
5.2.2.4. meghatalmazás írása  meghatalmazás írásának 

gyakorlása 
 Segítséggel tud  

meghatalmazást írni. 
 Önállóan képes 

szabályos 
meghatalmazást írni. 
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5.2.2.5. nyugta írása  nyugta írásának gyakorlása  Segítséggel tud nyugtát 

és átvételi elismervényt 
írni. 

 Önállóan képes nyugtát, 
átvételi elismervény írni, 
egyéb nyomtatványokat 
kitölteni. 

        
5.2.3. poétikus-emotív típusú 

szövegek 
 poétikus-emotív típusú írott 

szövegek alkotása 
    

        
5.2.3.1. vers, mese, kispróza írása  vers, mese, kispróza írásának 

gyakorlása 
 Önállóan tud  

8-10 predikatív 
szerkezetből álló leíró 
mesét alkotni . 

 Önállóan képes eredeti 
poétikus-emotív típusú 
szöveget (verset, mesét, 
kisprózát) alkotni. 

        
5.2.3.2. humoreszk  humoreszkek írása  Segítséggel tud  

6-8 predikatív 
szerkezetből álló 
humoreszket írni. 

 Önállóan képes eredeti, 
csattanós humoreszket 
írni. 

        
5.2.3.3. forgatókönyv  forgatókönyv készítése 

jelenetekhez, video- és 
filmetűdökhöz 

 Rövid jelenethez – kis 
segítséggel – meg tudja 
írni a szöveg 
forgatókönyvét. 

 Filmetűdhöz  meg tudja 
írni a szöveg- és a 
képváltások 
forgatókönyvét. 

        
5.2.3.4. szövegkönyv írása  regény- vagy elbeszélésrészletek 

dramatizálása 
 Segítséggel képes 

elbeszélésrészletek 
dramatizálására. 

 Önállóan képes regény- 
vagy elbeszélésrészletek 
dramatizálására. 

        
5.2.4. metanyelvi szövegek  metanyelvi szövegek alkotása     
        

5.2.4.1. nyelvhelyességi, 
szövegszerkesztési, 
helyesírási, helyesejtési 
problémák megfogalmazása 
írásban 

 nyelvhelyességi, 
szövegszerkesztési problémák 
megfogalmazása szakmai 
levélváltás céljából nyelvi 
ismeretterjesztő műsorok és 
folyóirat-rovatok számára 

 Kis segítséggel meg tud 
fogalmazni nyelv- 
helyességi, szöveg- 
szerkesztési, helyesejtési 
problémákat. 

 Önállóan képes 
kommentálni 
nyelvhelyességi, 
szövegszerkesztési, 
helyesejtési problémákat 
írásban. 

        
5.2.4.2. recenziókészítés nyelvészeti 

témákról 
 nyelvészeti ismeretterjesztő 

munkák recenzálása 
 Nyelvészeti munkát 

segítséggel képes 
recenzálni. 

 Nyelvészeti munkát 
önállóan képes 
recenzálni. 

        
5.2.4.3. gyűjtött nyelvjárási-, 

diáknyelvi-, szaknyelvi-, 
földrajzinév-anyag 
kommentálása 

 nyelvjárási, diáknyelvi, 
szaknyelvi, földrajzinév-
gyűjtések elrendezése és 
kommentálása 

 Kis segítséggel be tud 
mutatni egy-két általa 
gyűjtött diáknyelvi 
anyagot. 

 Önállóan képes 
bemutatni általa gyűjtött 
nyelvjárási, diáknyelvi 
anyagot. 

        
5.3. nyelvhelyességi ismeretek  nyelvhelyességi ismeretek 

tanulása 
    

        
5.3.1. alanyváltás, hiányzó alany 

pótlása 
 az alanyváltás hiányának 

felismerése, valamint a hiányzó 
alany pótlásának gyakorlása 

 A pedagógus által 
megjelölt alanyváltással 
kapcsolatos hibát kis 
segítséggel képes 
javítani. 

 A pedagógus által 
megjelölt alanyváltással 
kapcsolatos hibát 
önállóan képes javítani. 
A feladatgyűjtemény 
feladatai közül meg 
tudja oldani azokat, 
amelyek az 
alanyváltásból adódó 
hibák javítását igénylik. 

        
5.3.2. értelemzavaró egyeztetési 

hibák 
 értelemzavaró egyeztetési hibák 

(alany-állítmány, utaló 
névmások) javítása 
szövegrészletekben, a tanulók 
saját fogalmazásában 

 A pedagógus által 
megjelölt értelemzavaró 
egyeztetési hibát kis 
segítséggel képes 
javítani. 

 A pedagógus által 
megjelölt értelemzavaró 
egyeztetési hibát 
önállóan képes javítani. 
A feladatgyűjtemény 
feladatai közül meg 
tudja oldani azokat, 
amelyek az alany-
állítmány egyeztetését 
igénylik. 
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5.3.3. előre- és hátrautalás  előre- és hátrautalás névmásokkal 

és más anaforikus elemekkel: 
utaló elemek keresése kész 
szövegrészletekben; 
szövegkorrigálás: utaló elemek 
pótlása vagy javítása hibásan 
szerkesztett 
fogalmazványrészletekben 

 Hibásan szerkesztett 
fogalmazványban – 
segítséggel – javítani 
vagy pótolni tudja a 
hibás vagy hiányzó utaló 
elemeket. 

 Hibásan szerkesztett 
fogalmazványban 
önállóan tudja javítani 
vagy pótolni a hibás 
vagy hiányzó utaló 
elemeket. 

        
5.3.4. határozott és határozatlan 

névelő 
 a határozott és a határozatlan 

névelő koherenciateremtő 
szerepének tanulása 
szövegrészletek grammatikai 
elemzésével, valamint a hiányzó 
névelők pótlásával 

 Segítséggel alkalmazni 
tudja a határozott és 
határozatlan névelő 
koherenciateremtő 
szerepét. 

 Önállóan tudja 
alkalmazni a határozott 
és határozatlan névelő 
koherenciateremtő 
szerepét. 

 
5.3.5. szemantikai koherencia 

megteremtése tematikus 
főnévvel, szinonimákkal 

 a tematikus főnév és a 
szinonimák alkalmazásának 
tanulása 

 Segítséggel helyesen 
használja a tematikus 
főneveket és a 
szinonimákat 
fogalmazványaiban. 

 Helyesen tud  tematikus 
főnevet és szinonimát 
alkalmazni. 

        
5.3.6. terjengősség (fölösleges 

nyelvi egységek, 
részletezések) 
megszüntetése 

 terjengősség (fölösleges nyelvi 
egységek, részletezések) javítása 
szövegrészletekben, a tanulók 
saját fogalmazásában 

 Segítséggel javítani 
tudja terjengősséget saját 
fogalmazásában. 

 Önállóan tudja javítani a 
terjengősséget saját 
fogalmazásában. 

        
5.3.7. igeragozás és 

nyelvhelyesség 
 az igeragozással kapcsolatos 

nyelvhelyességi problémák 
megoldásának gyakorlása 

    

        
5.3.7.1. -suk, -sük  a -suk, -sük ragozás 

használatának gyakorlása 
 Kis segítséggel helyesen 

használja a -suk, -sük 
ragozást. 

 Helyesen  tudja 
használni a -suk, -sük 
ragozást. 

        
5.3.7.2. -nák, -nék  feltételes mód: -nák, -nék toldalék 

használatának gyakorlása 
 Kis segítséggel helyesen 

használja a -nák, -nék 
toldalékot. 

 Helyesen tudja használni 
a -nák, -nék toldalékot. 

        
5.3.8. a mondat fő részei és a 

nyelvhelyesség 
 a mondat fő részeivel kapcsolatos 

nyelvhelyességi problémák 
megoldásának gyakorlása 

    

        
5.3.8.1. a befejezett melléknévi 

igenév mint állítmány 
 a befejezett (-t, -tt képzős) 

melléknévi igenév állítmányi 
alkalmazása 

 Kis segítséggel képes a 
befejezett (-t, -tt képzős) 
melléknévi igenév 
állítmányi 
alkalmazására. 

 Önállóan képes a 
befejezett (-t, -tt képzős) 
melléknévi igenév 
állítmányi 
alkalmazására. 

        
5.3.8.2. az alany- és állítmány-

egyeztetés 
 az alany és állítmány egyeztetése  Kis segítséggel képes az 

alany és állítmány 
egyeztetésére. 

 Önállóan képes az alany 
és állítmány 
egyeztetésére. 

        
5.3.9. bővítmények és 

nyelvhelyesség 
 a bővítményekkel kapcsolatos 

nyelvhelyességi kérdések 
tisztázása 

    

        
5.3.9.1. a tárgy és az igei állítmány 

ragozása 
 a tárgy és az igei állítmány 

ragozásának gyakorlása 
 Kis segítséggel tudja 

ragozni a tárgyat és az 
igei állítmányt. 

 Önállóan képes ragozni 
a tárgyat és az igei 
állítmányt. 

        
5.3.9.2. -ba, -be, -ban, -ben, -nál,  

-nél, -kor határozóragok 
 határozóragok használata: -ba,  

-be, -ban, -ben; -nál, -nél, -kor 
 Kis segítséggel helyesen 

használja a -ba, -be, 
 -ban, -ben; -nál, -nél, 
 -kor határozóragokat. 

 Helyesen használja a  
-ba, -be, -ban, -ben; -
nál, -nél, -kor 
határozóragokat. 

        
5.3.9.3. névutóhasználat  az árnyaltabb kifejezés eszköze a 

névutó használat gyakorlása 
 Kis segítséggel  helyesen 

használja a névutókat. 
 Helyesen használja a 

névutókat. 
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5.3.4.4. a sorszámnév és a 

tőszámnév helyes használata 
 a sorszámnév és a tőszámnév 

differenciált alkalmazása 
 Helyesen használja a 

sorszámnevet és a 
tőszámnevet. 

 Biztonsággal használja a 
sorszámnevet és a 
tőszámnevet. 

        
5.3.9.4. a birtokos jelző ragjának 

helyes használata 
 a birtokos jelző ragjának megléte 

vagy elhagyásának alkalmazása 
 Kis segítséggel helyesen 

használja a birtokos 
jelző ragját. 

 Helyesen használja a 
birtokos jelző ragját. 

        
5.3.10. összetett mondatok és 

nyelvhelyesség 
 az összetett mondatokkal 

összefüggő nyelvhelyességi 
problémák megoldásának 
gyakorlása 

    

        
5.3.10.1. az aki, amely, ami 

vonatkozó névmások helyes 
használata 

 az aki, amely, ami… vonatkozó 
névmások alkalmazása vonatkozó 
mellékmondatokban 

 Kis segítséggel helyesen 
használja az aki, amely, 
ami… vonatkozó 
névmásokat. 

 Helyesen  használja az 
aki, amely, ami… 
vonatkozó névmásokat. 

        
5.3.10.2. a vonatkozó névmások 

egyeztetése 
 a vonatkozó névmások számbeli 

vagy értelmi egyeztetése 
 Kis segítséggel képes a 

vonatkozó névmások 
számbeli vagy értelmi 
egyeztetésére. 

 Önállóan képes a 
vonatkozó névmások 
számbeli vagy értelmi 
egyeztetésére. 

        
5.3.10.3. a helyes kötőszóhasználat  a helyes kötőszóhasználat 

gyakorlása 
 Kis segítséggel helyesen  

használja a kötőszókat. 
 Helyesen használja a 

kötőszókat. 
        
5.3.10.4. a többszörösen összetett 

mondatok 
 a többszörösen összetett 

mondatok helyes szerkesztése; 
a mondat-átszövődés 

 Kis segítséggel helyesen 
szerkeszti a 
többszörösen összetett 
mondatokat. 

 Helyesen szerkeszti a 
többszörösen összetett 
mondatokat. 

        
5.3.11. szórend és nyelvhelyesség  a szórenddel összefüggő 

nyelvhelyességi problémák 
    

        
5.3.11.1. az állítmány hátravetése  az állítmány hátravetése  Kis segítséggel képes az 

állítmány hátravetésére. 
 Önállóan képes az 

állítmány hátravetésére. 
        
5.3.11.2. módosítószók, módosító 

értelmű kifejezések 
 a módosítószók, a módosító 

értelmű kifejezések elhelyezése 
 Kis segítséggel helyesen 

használja a 
módosítószókat, a 
módosító értelmű 
kifejezéseket. 

 Helyesen használja a 
módosítószókat, a 
módosító értelmű 
kifejezéseket. 

        
III. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Helyesejtés  Helyesejtés-tanulás     
        
1.1. beszédhallás- és 

beszédmozgás-fejlesztés 
 a helyesejtési normákhoz igazodó 

beszédhallás és beszédmozgás 
fejlesztése 

    

        
1.1.1. helyesejtési gyakorlatok  helyesejtési gyakorlatok végzése     
        
1.1.1.1. légzéstechnika  a légzéstechnika gyakorlása 

szövegolvasás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Tudja a 
légzőgyakorlatok 
végzésének módját, 
ismeri és érti a 
hibajavításra vonatkozó 
utasításokat. 

 Önállóan képes 
légzőgyakorlatot végezni 
és javítani. 

        
1.1.1.2. ajakartikuláció és ritmus  az ajakartikuláció, a ritmus 

gyakorlása mondókák, versek 
mondásával 

 Tudja az artikulációs és 
ritmusgyakorlatok 
végzésének módját, 
ismeri és érti a 
hibajavításra vonatkozó 
utasításokat. 

 Önállóan képes 
artikulációs és 
ritmusgyakorlatot 
végezni és javítani. 
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1.1.1.3. időtartam, hangsúly és 

hanglejtés 
 az időtartam, a hangsúly és a 

hanglejtés gyakorlása 
szövegolvasás közben 

 Tudja az időtartam, a 
hangsúly és a hanglejtés 
gyakorlatok végzésének 
módját, ismeri és érti a 
hibajavításra vonatkozó 
utasításokat. 

 Önállóan képes hangsúly 
és a hanglejtés 
gyakorlatot végezni és 
javítani. 

        
1.1.1.4. beszédfolyamat-váltások  a beszédfolyamat-váltások 

(tempó, hangerő, hangmagasság) 
gyakorlása szövegolvasás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Tudja a beszédfolyamat-
váltásokra vonatkozó 
gyakorlatok végzésének 
módját, ismeri és érti a 
hibajavításra vonatkozó 
utasításokat. 

 Önállóan képes 
beszédfolyamat-
váltásokra  vonatkozó 
gyakorlatot végezni és 
javítani. 

        
1.1.1.5. beszédszünet  a beszédszünetek megtartásának 

gyakorlása vers- és 
prózarészletek olvasása, valamint 
szövegalkotás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Tudja a beszédszünetek 
megtartására vonatkozó 
gyakorlatok végzésének 
módját, ismeri és érti a 
hibajavításra vonatkozó 
utasításokat. 

 Önállóan képes 
beszédszünetek 
megtartására  vonatkozó 
gyakorlatot végezni és 
javítani. 

        
1.1.2. helyesejtési hibák 

korrekciója 
 a helyesejtési típushibák egyéni 

korrekciójának gyakorlása 
 Tudja javítani a hangos 

olvasás, versmondás és 
spontán beszéd közben 
elkövetett hangerőhibáit. 

 Mások felolvasásában, 
versmondásában és 
spontán beszédében 
felismeri a helyesejtési 
hibákat. 

        
1.2. felolvasás  a felolvasás gyakorlása     
        
1.2.1. a felolvasásra szánt 

szövegek elemzése 
 a felolvasásra szánt szövegek 

elemzése a “szövegépítkezés” 
szempontjából (a tételmondat 
helye, a részletezés és a kifejtés, 
ellentétek, közbeékelődések, a 
párbeszédek funkciója stb.) 

 Segítséggel képes a 
felolvasásra szánt 
szövegek elemzésére a 
“szövegépítkezés” 
szempontjából. 

 Önállóan képes a 
felolvasásra szánt 
szövegek elemzésére a 
“szövegépítkezés” 
szempontjából. 

        
1.2.2. a kapcsolattartás 

megtervezése 
 a felolvasás megtervezése a 

hallgatósággal való 
kapcsolattartás szempontjából 
(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 Segítséggel képes a 
felolvasás 
megtervezésére a 
hallgatósággal való 
kapcsolattartás 
szempontjából. 

 Önállóan képes a 
felolvasás 
megtervezésére a 
hallgatósággal való 
kapcsolattartás 
szempontjából. 

        
1.2.3. a szünettartás és a 

beszédfolyamat-váltások 
megtervezése 

 a beszédszünet, a hangerő-, 
tempó- és magassági váltások 
megtervezése és jelölése az 
elemzett szövegekben 

 8–10 soros versekben és 
3–4 sornyi prózai 
szövegekben tudja 
jelölni a hangsúlyt, a 
ritmust, a szünetet. A 
jeleknek megfelelően fel 
tudja olvasni a szöveget. 

 Tudja jelölni a 
hangsúlyt, a hanglejtést, 
a szüneteket önállóan, a 
beszédfolyamat-
váltásokat pedig tanári 
segítséggel. 

        
1.3. vers- és prózamondás  a vers- és prózamondás 

gyakorlása 
    

        
1.3.1. a szöveg elemzése, 

értelmezése 
 a vers- és prózamondás 

gyakorlása, tekintettel az írói 
üzenetközvetítés szempontjára 

 A tanult verseket és 
prózai szövegeket – kis 
segítséggel – el tudja 
mondani az írói 
üzenetközvetítés 
szempontjára tekintettel. 

 A tanult verseket és 
prózai szövegeket el 
tudja mondani az írói 
üzenetközvetítés 
szempontjára tekintettel. 

        
1.3.2. helyesejtési normák 

megtartása 
 a vers- és prózamondás 

gyakorlása a helyesejtési normák 
megtartásával 

    

        
1.3.2.1. szünetek és levegővételi 

helyek 
 a szünetek és levegővételi helyek 

megtartása 
 A tanult verseket és 

prózai szövegeket el 
tudja mondani  helyes 
szünettartással. 

 A tanult verseket, prózai 
szövegeket helyesejtési 
hiba nélkül el tudja 
mondani. 
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1.3.2.2. ritmus  a ritmus helyes érzékeltetése  A tanult verseket és 

prózai szövegeket el 
tudja mondani helyes 
ritmussal. 

 A tanult verseket, prózai 
szövegeket helyesejtési 
hiba nélkül el tudja 
mondani. 

        
1.3.2.3. fő- és mellékhangsúlyok  a fő- és mellékhangsúlyok 

megtartása 
 A tanult verseket és 

szövegeket el tudja 
mondani helyes 
hangsúllyal. 

 A tanult verseket, prózai 
szövegeket helyesejtési 
hiba nélkül el tudja 
mondani. 

        
1.3.2.4. beszédfolyamat-váltások  a beszédfolyamat-váltások helyes 

alkalmazása 
 Segítséggel képes verset, 

prózai szöveget mondani 
a beszédfolyamat-
váltások helyes 
alkalmazásával. 

 Tudja jelölni a 
beszédfolyamat-
váltásokat tanári 
segítséggel. A jelölések 
alapján hibátlanul képes 
verset, prózai szöveget 
mondani. 

        
1.3.3. a vers- és prózamondás 

értékelése 
 a vers- és prózamondás értékelése 

az írói üzenet hiteles 
“tolmácsolása” szempontjából 

 Megadott szempontok 
szerint értékelni tudja 
saját és társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben 
tanúsított viselkedését. 

 Szakszerűen tudja 
értékelni saját és társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben 
tanúsított viselkedését. 

        
1.4. helyesejtés spontán 

társalgási helyzetekben 
 a helyesejtési normák megtartása 

a spontán társalgási helyzetekben 
 A spontán beszédben  

ritkán követ el hangsúly- 
és hanglejtéshibákat. 

 Nem követ el a spontán 
beszédben hangsúly- és 
hanglejtéshibákat. 

        
1.5. szónoki beszéd  a szónoki beszéd gyakorlása a 

helyesejtési normák 
megtartásával, a kiemelés 
technikájának alkalmazásával 
előadás, szónoklat, vitaindítás, 
üdvözlés, köszöntés, 
megemlékezés gyakorlásakor 

 Részt vesz a szónoki 
beszéd gyakorlásában.  

 Segítséggel képes 
szónoki beszédet tartani 
osztálynyi hallgatóság 
előtt. 

        
1.6. a beszédet hivatásszerűen 

használók 
beszédsajátosságai 

 tájékozódás a rádióbemondó, a 
tévébemondó, a riporterek, a 
színészek, a bábművészek 
beszédének sajátosságairól 

 A tanultak alapján – kis 
segítséggel – rövid 
ismertetést tud adni a 
rádióbemondó, a 
tévébemondó, a 
riporterek, a színészek, a 
bábművészek 
beszédének 
sajátosságairól. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni a 
rádióbemondó, a 
tévébemondó, a 
riporterek, a színészek, a 
bábművészek 
beszédének 
sajátosságait. 

        
2. Az élőbeszéd gyakorlása  Az élőbeszéd gyakorlása     
        
2.1. felkészülés a megszólalásra  a megszólalásra való felkészülés 

gyakorlása 
    

        
2.1.1. a mondanivaló 

megtervezése 
 a mondanivaló megtervezése 

fejben vagy írásos vázlattal 
 Szóbeli felelettervet 

(vázlatot) tud készíteni – 
kis segítséggel – a 
tantárgyi tanulás során 
megismert témákhoz. 

 Szóbeli felelettervet 
(vázlatot) tud készíteni 
önállóan a tantárgyi 
tanulás során megismert 
témákhoz. 

        
2.1.2. a hangerő megválasztása  a hallgatósághoz és a helyzethez 

illő hangerő megválasztása 
 Segítséggel képes 

megválasztani a 
hallgatósághoz és a 
helyzethez illő hangerőt. 

 Önállóan képes 
megválasztani a 
hallgatósághoz és a 
helyzethez illő hangerőt. 

        
2.1.3. a kapcsolatteremtés és  

-tartás megtervezése 
 a kapcsolatteremtő és a 

kapcsolattartó nyelvi és nem 
nyelvi elemek alkalmazásának 
mérlegelése 

 Segítséggel képes 
használni beszélgetés 
során a kapcsolatteremtő 
és a kapcsolattartó 
nyelvi és nem nyelvi 
elemeket. 

 Önállóan képes 
használni beszélgetés 
során a kapcsolatteremtő 
és a kapcsolattartó 
nyelvi és nem nyelvi 
elemeket. 
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2.1.4. az alkalomnak megfelelő 

megjelenés megválasztása 
 az alkalomnak megfelelő ruházat, 

frizura megválasztása 
 Segítséggel meg tudja 

választani az alkalomnak 
megfelelő ruházatot, 
frizurát. 

 Önállóan képes 
megválasztani az 
alkalomnak megfelelő 
ruházatot, frizurát. 

        
2.1.5. a térköz megválasztása  a beszélés helyének, a térköznek 

a megválasztása 
 Segítséggel meg tudja 

választani a 
beszélgetésnek 
megfelelő térközt. 

 Önállóan meg tudja 
választani és szabályozni 
a beszélgetésnek 
megfelelő térközt. 

        
2.2. szóbeli szövegalkotás  a szóbeli szövegalkotás (az 

élőbeszéd) gyakorlása különböző 
műfajokban 

    

        
2.2.1. kapcsolatteremtés, 

kapcsolattartás 
 a kapcsolatteremtés, a 

kapcsolattartás tanulása 
    

        
2.2.1.1. vendégek üdvözlése  az osztályba érkezett (a 

meghívott) vendégek 
üdvözlésének gyakorlása 

 Udvariasan meg tud 
hívni ismerős gyerekeket 
és felnőtteket 
gyermekrendezvényekre, 
s a vendégeket 
köszönteni tudja a helyes 
nyelvi formák 
alkalmazásával, udvarias 
testtartással, helyes 
hangerővel. Ugyanilyen 
módon válaszolni tud, ha 
őt hívják meg. 

 Udvariasan meg tud 
hívni gyerekeket és 
felnőtteket 
rendezvényekre, s a 
vendégeket köszönteni 
tudja a helyes nyelvi 
formák alkalmazásával, 
udvarias testtartással, a 
helyes hangerő, az 
alkalomhoz illő ruházat 
és hajviselet 
megválasztásával. 
Ugyanilyen módon 
válaszolni tud, ha őt 
gyerekek vagy felnőttek 
meghívják. 

        
2.2.1.2. köszöntő szövegek 

elmondása 
 névnapi, születésnapi és egyéb 

alkalomra szóló köszöntők 
gyakorlása az osztály tanulói és 
ismerős felnőttek között 

 Társainak ünnepi 
alkalomra szóló 
(névnapi, születésnapi) 
köszöntőszöveget tud 
összeállítani segítséggel, 
és azt el tudja mondani 
udvarias testtartással, 
helyes hangerővel. Tud 
ajándékot átnyújtani 
társainak, ismerős 
felnőtteknek a helyes 
nyelvi formák 
alkalmazásával, udvarias 
testtartással. Az  őt 
köszöntőnek udvariasan 
tud válaszolni. 

 Társainak, illetve 
felnőtteknek ünnepi 
alkalomra szóló 
köszöntőszöveget tud 
összeállítani, és azt el 
tudja mondani udvarias 
testtartással, helyes 
hangerővel, az 
alkalomhoz illő ruházat 
és hajviselet 
megválasztásával. Tud 
ugyanezen szempontok 
szem előtt tartásával 
ajándékot átnyújtani 
társainak, felnőtteknek. 
Az őt köszöntőnek 
udvariasan tud 
válaszolni. 

        
2.2.2. szándéknyilvánítás 

(segítségkérés, tudakozódás) 
 a szándéknyilvánítás tanulása: 

segítségkérés, tudakozódás 
veszélyhelyzetekben 

 Képes tudakozódni, 
segítséget kérni 
személyes érintkezés 
során, illetve telefonon. 
Mást udvariasan, jó 
kapcsolattartással tud 
informálni, 
útbaigazítani. 

 Képes tudakozódni, 
segítséget kérni nehéz 
helyzetekben is szabatos 
szövegalkotással 
személyes érintkezés 
során, illetve telefonon. 
Mást udvariasan, jó 
kapcsolattartással tud 
informálni, 
útbaigazítani. 

        
2.2.3. véleménynyilvánítás  a véleménynyilvánítás tanulása     
        
2.2.3.1. véleménykifejtés 

mindennapi helyzetekben 
 a vélemény kifejtésének 

gyakorlása mindennapi helyzetek 
kapcsán 

 Sérelmét, véleményét 
leíró vagy elbeszélő 
szövegben ki tudja 
fejteni. 

 Sérelmét, véleményét 
pontos leíró vagy 
elbeszélő szövegben ki 
tudja fejteni. 

VÉD 
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2.2.3.2. értékelés  az értékelés gyakorlása  Kis segítséggel értékelni 
tudja saját és mások 
teljesítményét. 

 Önállóan tudja értékelni 
saját és mások 
teljesítményét. 

KUTA

        
2.2.3.3. vita  a vita gyakorlása (a vitaindító–

vitafölvezetés, érvelés, indoklás, 
cáfolás) 

 A pedagógus által 
vezetett vitákban részt 
vesz. 

 A pedagógus 
segítségével képes 
vitaindítót tartani, a vitát 
levezetni. Vitavezetés 
közben a szót 
tapintatosan meg tudja 
vonni. 
Képes elhangzott 
előadáshoz előzetes 
felkészülés alapján 
hozzászólni. 

        
2.2.4. tájékoztató-ábrázoló 

szövegek 
 tájékoztató-ábrázoló szövegek 

alkotásának gyakorlása 
    

        
2.2.4.1. elbeszélés  elbeszélés élmény és fantázia 

alapján, elbeszélés a tanult 
történelmi eseményekről 

 Elbeszélő szöveget tud 
mondani élmény és 
fantázia alapján a tanult 
történelmi 
eseményekről. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő, koherens, 
expresszív elbeszélést 
tud alkotni. 

        
2.2.4.2. leírás és szakszövegalkotás  a leírás gyakorlása a 

szaktantárgyak tanulásának 
segítése érdekében 

    

        
2.2.4.2.1. történelmi helyszín, épület, 

személy, folyamat leírása 
 leírás készítése történelmi 

helyszínekről, épületekről, 
személyekről, folyamatokról 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
földrajzi térről, 
épületekről. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő 
ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást, 
jellemzést tud alkotni. 

        
2.2.4.2.2. növények, állatok leírása  leírás készítése növényekről, 

állatokról 
 A műfaj szabályainak 

megfelelő leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
növényekről, állatokról. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő 
ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást tud 
alkotni történelmi 
helyszínekről, 
épületekről, 
személyekről, 
folyamatokról. 

        
2.2.4.2.3. műalkotások leírása  leírás készítése műalkotásokról  A műfaj szabályainak 

megfelelő leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
műalkotásokról. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő 
ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást tud 
alkotni műalkotásokról. 

        
2.2.4.2.4. tevékenységek leírása  leírás készítése tevékenységekről  A műfaj szabályainak 

megfelelő leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
tevékenységekről. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő 
ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást tud 
alkotni 
tevékenységekről. 

        
2.2.4.2.5. matematikai algoritmus 

leírása 
 matematikai algoritmusok 

leírásának gyakorlása 
 Segítséggel leíró 

szöveget tud mondani 
matematikai 
algoritmusról. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő leíró szöveget 
tud mondani 
matematikai 
algoritmusról. 
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2.2.4.2.6. irodalmi hősök jellemzése  irodalmi alkotások hősei 

jellemzésének gyakorlása 
 A műfaj szabályainak 

megfelelő jellemzést  tud 
mondani a közösen 
feldolgozott irodalmi 
alkotások hőseiről úgy, 
hogy a tulajdonságaikat 
cselekedeteik 
elbeszélésével támasztja 
alá. 

 Koherens, a műfaj 
szabályainak megfelelő 
ismeretterjesztő és 
mindennapi leíró 
szöveget tud mondani a 
tanult irodalmi alkotások 
hőseiről. Ezt össze tudja 
kapcsolni a műfaj 
szabályainak megfelelő 
jellemzéssel, amelyben a 
hős jellemvonásait 
cselekedeteiről és 
kommunikációs 
megnyilvánulásaiból 
bontja ki. 

        
2.2.4.2.7. irodalmi alkotások hőseinek 

jellemzése 
 irodalmi alkotások hősei 

jellemzésének gyakorlása 
 A műfaj szabályainak 

megfelelő jellemzést tud 
mondani a közösen 
feldolgozott irodalmi 
alkotások hőseiről úgy, 
hogy tulajdonságaikat 
cselekedeteik 
elbeszélésével támasztja 
alá. 

 Koherens, a műfaj 
szabályainak megfelelő 
ismeretterjesztő és 
mindennapi leíró 
szöveget tud mondani a 
tanult irodalmi alkotások 
hőseiről. Ezt össze tudja 
kapcsolni a műfaj 
szabályainak megfelelő 
jellemzéssel, amelyben a 
hős jellemvonásait 
cselekedeteiről és 
kommunikációs 
megnyilvánulásaiból 
bontja ki. 

        
2.2.4.2.7. oksági összefüggések 

kifejtése 
 oksági összefüggések kifejtése a 

történelem, a matematika, a 
földrajz és a biológia tanulása 
kapcsán 

 Segítséggel képes oksági 
összefüggéseket kifejteni 
a történelem, a 
matematika, a földrajz és 
a biológia tanulása 
kapcsán. 

 Önállóan képes oksági 
összefüggéseket kifejteni 
a történelem, a 
matematika, a földrajz és 
a biológia tanulása 
kapcsán. 

        
2.2.4.3. interjúkészítés  az interjúkészítés gyakorlása  Előzetes felkészülés 

alapján – kis segítséggel 
– rövid interjút  tud 
készíteni gyerekekkel. 

 Előzetes felkészülés 
alapján önállóan tud 
interjút készíteni 
felnőttekkel és 
gyerekekkel egyaránt. 

        
2.2.4.4. riportkészítés  a riportkészítés gyakorlása  Részt vesz a pedagógus 

segítségével készülő 
riport készítésében. 

 Előzetes felkészülés 
alapján riportot tud 
készíteni ismert 
személyekkel jól ismert 
helyzetről, eseményről. 

        
2.2.4.5. tényállás-ismertetés  tényállás ismertetésének 

gyakorlása döntési helyzetek 
előkészítéseként (mindennapi 
konfliktusokban), a tény- és 
véleménykijelentések 
elkülönítése 

 Segítséggel fel tud 
sorolni néhány – adott 
mindennapi 
konfliktushelyzetben – 
tetten érhető tényt. 

 Mindennapi 
konfliktushelyzetet 
elemezve önállóan képes 
ismertetni a tényállást. 

        
2.2.4.6. kiselőadás  kiselőadás gyakorlása az 

osztálytársak előtt 
 Előzetes felkészüléssel  

1-2 perces kiselőadást 
tud tartani a tananyaghoz 
kapcsolódó, a pedagógus 
által kijelölt témáról 
osztálytársainak úgy, 
hogy tartja velük a 
kapcsolatot. 

 Előzetes felkészüléssel 
5–10 perces kiselőadást 
tud tartani a tananyaghoz 
kapcsolódó, a pedagógus 
által kijelölt témáról 
osztálytársainak úgy, 
hogy tartja velük a 
kapcsolatot, s 
érdeklődésüket felkelti a 
téma iránt. 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2775 

 
2.2.4.7. előadás  előadás gyakorlása  Előzetes felkészülés 

alapján ismerős 
közönség előtt  
2-3 perces előadást tud 
tartani általa jól ismert 
témakörből. 

 Előzetes felkészülés 
alapján ismerős 
közönség előtt előadást 
tud tartani általa jól 
ismert témakörből. 

        
2.2.4.8. megemlékezés  a megemlékezések előadói, 

szervezői szerepének gyakorlása; 
részvétel megemlékezésekhez 
kapcsolódó műsorokban 

 Részt vesz 
megemlékezésekben 
szervezőként. 

 Részt vesz 
megemlékezésekben 
szervezőként vagy 
előadóként. Erről a 
tevékenységéről 
– jegyzet alapján – tervet 
tud ismertetni és be tud 
számolni. 

        
2.2.4.9. szónoklat  szónoklat tartása nagyobb 

ismerős közönségnek 
 Előzetes felkészülés 

alapján ismerős 
közönség előtt  
2-3 perces szónoklatot 
tud tartani általa jól 
ismert témakörből. 

 Előzetes felkészülés 
alapján ismerős 
közönség előtt 
szónoklatot tud tartani 
általa jól ismert 
témakörből. 

        
2.2.4.10. beszámoló  beszámolók gyakorlása (elvégzett 

munkák ismertetése) 
 Előzetes felkészüléssel 

1-2 perces beszámolót 
tud tartani a tananyaghoz 
kapcsolódó, általa 
elvégzett munkáról 
osztálytársainak úgy, 
hogy tartja velük a 
kapcsolatot. 

 Előzetes felkészüléssel 
5-10 perces beszámolót 
tud tartani a tananyaghoz 
vagy személyes 
érdeklődéséhez 
kapcsolódó, általa 
elvégzett munkáról 
osztálytársainak úgy, 
hogy tartja velük a 
kapcsolatot. 

        
2.2.4.11. tervismertetés  tervismertetés (előterjesztés) 

gyakorlása: munkaterv, 
tevékenységterv (pl. tanulási 
kísérletek elvégzésére) 

 Segítséggel ismertetni 
tudja társai előtt egy – a 
tananyaghoz kapcsolódó 
– kísérlet vagy más 
tevékenység tervét. 

 El tudja készíteni és 
önállóan ismertetni 
képes társai előtt egy – a 
tananyaghoz kapcsolódó 
– kísérlet vagy más 
tevékenység tervét. 

        
2.2.4.12. félreproduktív szakszöveg-

alkotás 
 félreproduktív szakszöveg-

alkotás gyakorlása (jegyzet 
alapján vagy anélkül) a 
szaktárgyak tanulásának segítése 
érdekében; 
szakszók használatának 
gyakorlása szakszövegek alkotása 
révén 

 Jegyzet segítségével 
előzetesen feldolgozott 
témáról ismertetést tud 
adni. 

 Jegyzet alapján vagy 
anélkül előzetesen 
feldolgozott témáról 
szakszerű ismertetést tud 
adni. 

        
2.2.4.13. szakszövegek reprodukálása  szakszövegek reprodukálása 

(törvények, meghatározások, 
összefüggések) 

 Az egyes tantárgyak 
keretében tanult 
törvényeket, 
meghatározásokat, 
összefüggéseket 
reprodukálni tudja a 
szakszavak 
memorizálása után. 

 Az egyes tantárgyak 
keretében tanult 
törvényeket, 
definíciókat, 
összefüggéseket 
pontosan, szabatosan, a 
szakszövegalkotás 
szabályai szerint képes 
reprodukálni 
hallgatóságnak. 
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2.3. kommunikációs normákhoz 

való igazodás 
 az élőbeszéddel azonos időben 

érvényesülő kommunikációs 
normákhoz való igazodás 
gyakorlása (a kapcsolattartás és 
kapcsolatteremtés normái, a 
tekintettartás, a 
térközszabályozás, a hangerő 
megválasztása stb.) 

 Saját kommunikációs 
képességéről szakszerű 
elemzést tud nyújtani a 
jellemző, esetleg 
kommunikációs zavart 
előidéző hibák és az 
erények 
megnevezésével. 
Együtt tud működni a 
kommunikáció 
feltételeinek 
megteremtésében 
másokkal, zavar esetén a 
kommunikáció 
újraindításában. 
Felismeri a 
kommunikációs zavar 
által keletkező esetleges 
humort. 

 Saját kommunikációs 
képességeiről szakszerű 
elemzést tud nyújtani a 
jellemző, esetleg 
kommunikációs zavart 
előidéző hibák és 
erények 
megnevezésével. 
Nem csak 
feladathelyzetekben, 
hanem valóságos 
szituációkban is 
felismeri a 
kommunikációs zavart. 
Ismeri az eredményes 
kommunikáció 
feltételeit, s valóságos 
szituációkban aktívan 
részt vesz a 
megteremtésükben. 
Kommunikációs zavar 
esetén felismeri a 
kommunikáció 
újraindításának igényét a 
második személy 
részéről; a saját maga 
előidézett 
kommunikációs zavar 
esetén képes a 
kommunikáció 
újraindítására. 
A nem kívánt 
kommunikációs 
szándékot tapintatosan el 
tudja hárítani. 
Képes a kommunikációs 
zavart tükröző nyelvi és 
nem nyelvi 
megnyilvánulások önálló 
felismerésére, 
értelmezésére, 
elemzésére, 
korrigálásukra, 
megszüntetésükre 
javaslatokat tud tenni. 
Felismeri a 
kommunikációs zavar 
által esetlegesen 
keletkező humort. 
Nyitott a hétköznapi 
helyzeteken túlmutató 
vagy azokon kívüli 
kommunikációs zavarok 
feltárására 

        
2.4. szociális helyzetekhez és 

szerepekhez való igazodás 
 a szociális szituációhoz és 

szerephez való igazodás 
gyakorlása (vezető–vezetett, 
gyermekszerep, serdülőszerep, 
női- és férfiszerep stb.) 

 A naponta adódó 
kommunikációs 
helyzetekben szociális 
szerepéhez, a helyzethez 
alkalmazkodni tud. 

 A naponta adódó 
kommunikációs 
helyzetekben a szociális 
szerepének (különös 
tekintettel életkori 
serdülő , illetve nemi 
szerepének) megfelelően 
tud viselkedni. 
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2.5. a beszélő egyének típusai  tájékozódás a beszélő egyén 

lehetséges típusairól, a saját 
személy, valamint az ismerősök 
típusba sorolása: 
a) a beszéd akusztikuma szerint 

aa) beszédhibák: selypesség, 
raccsolás, dadogás, hadarás, 
pattogás, leppegés, orrhang 

ab) hangerő: nagyhangú–halk, 
visszafogott 

ac) beszédtempó: lassú, 
vonatott–gyors beszédű 
b) kommunikáció 

ba) a közvetített információk 
mennyisége és részletezettsége: 
bőbeszédű, fecsegő–szűkszavú 

bb) a kapcsolatfelvétel 
jellege: beszédkezdeményező–
beszédtől tartózkodó 

bc) szerepvállalásra való 
alkalmasság: a hallgatói szerepet 
nem vállaló – a hallgatói 
szerepből kilépni képtelen 
c) szövegszerkesztés 

ca) tématartás: tématartó – 
alkalmazkodó 

cb) az információ akusztikus 
és szemantikai tagoltsága: jól 
következtető – zavaros 

 Fel tudja sorolni a 
leggyakoribb 
beszédhibákat. 
Felismeri 
feladathelyzetekben a 
következő 
kommunikációs 
zavarokat: hallgatás, 
elhallgatás, titkolózás, 
túlzott bőbeszédűség 
(szóözön), félreértés. 

 Fel tudja sorolni és 
felismeri a leggyakoribb 
beszédhibákat. 
Saját személyét és 
ismerős gyerekeket, 
felnőtteket típusba tud 
sorolni a beszéd 
akusztikuma, a 
szövegszerkesztés 
módja, illetve 
kommunikációs 
szempontok alapján. 
Nem csak 
feladathelyzetekben, 
hanem valóságos 
szituációkban is 
felismeri a 
kommunikációs zavart. 

        
IV. A HALLGATÓ–

BEFOGADÓ SZEREP 
 MÁSOK MEGHALLGATÁSA, 

A HALLGATÓ–BEFOGADÓ 
SZEREP GYAKORLÁSA 

    

        
1. Elhangzó információk 

felfogása, szövegértés 
 A beszédet kezdeményező személy 

információinak felfogása, a 
szövegértés gyakorlása 

    

        
1.1. köszöntés, üdvözlés 

fogadása 
 válaszolás köszöntésre, 

üdvözlésre 
 Ha köszöntik vagy 

üdvözlik, általában a 
helyes nyelvi formák 
alkalmazásával tud 
válaszolni. 

 Ha köszöntik vagy 
üdvözlik, a helyes nyelvi 
formák alkalmazásával 
tud válaszolni. 

        
1.2. részvétel vitában  részvétel vitában – a szerepcsere, 

a tapintatos kiigazítás gyakorlása 
 Vita közben általában 

képes a felnőttek és a 
gyerekek figyelmes 
meghallgatására. 

 Vita közben képes a 
felnőttek és a gyerekek 
figyelmes 
meghallgatására, s  
nyelvi és nem nyelvi 
eszközökkel egyaránt 
vissza tud jelezni 
partnerének. 

        
1.3. kérdezés  a kérdezés gyakorlása 

tájékoztató-ábrázoló szövegek 
hallgatásakor 

 Általában képes 
beszélgetés közben a 
felnőttek és a gyerekek 
figyelmes 
meghallgatására, tud 
kérdezni. 

 Képes beszélgetés 
közben a felnőttek és a 
gyerekek figyelmes 
meghallgatására, 
releváns kérdésekkel tud 
kérdezni. 

        
1.4. kiegészítés és kiigazítás  kiegészítés és a kiigazítás 

gyakorlása tájékoztató szövegek 
hallgatásakor 

 Segítséggel kiegészítést 
tud fűzni meghallgatott 
tájékoztató szövegekhez. 

 Önállóan képes 
kiegészítést fűzni 
meghallgatott 
tájékoztató szövegekhez, 
illetve a szövegmondó 
tévedéseit kiigazítani. 
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2. Beszédpercepció  A beszédpercepció fejlesztése     
        
2.1. elhangzó beszéd 

hangsúlyhelyeinek, 
hanghosszúságának, 
hanglejtésének, 
szünethelyeinek megtartása 

 elhangzó beszéd 
hangsúlyhelyeinek, 
hanghosszúságának, 
hanglejtésének, szünethelyeinek 
jelölése írott szövegben 

 Segítséggel képes 
elhangzó beszéd 
hangsúlyhelyeinek, 
hanghosszúságának, 
hanglejtésének, 
szünethelyeinek 
jelölésére  írott 
szövegben. 

 Önállóan tudja jelölni 
elhangzó beszéd 
hangsúlyhelyeit, 
hanghosszúságát, 
hanglejtését, 
szünethelyeit írott 
szövegben. 

        
2.2. elhangzó idegen nyelvű 

beszéd fonémáinak 
differenciálása 

 elhangzó idegen nyelvű 
beszédből a magyar nyelv 
hangállományával azonos, illetve 
az attól eltérő fonémák 
kiválogatása 

 Elhangzó idegen nyelvű 
beszédből segítséggel ki 
tud válogatni két-három 
– a magyar nyelv 
hangállományával 
azonos, illetve az attól 
eltérő – fonémát. 

 Elhangzó idegen nyelvű 
beszédből ki tudja 
válogatni a magyar nyelv 
hangállományával 
azonos, illetve az attól 
eltérő fonémákat. 

        
2.3. a magyar nyelvjárási ejtés 

hangjelölése 
 tájékozódás a magyar nyelvjárási 

ejtés főbb dialektusai között a 
nyelvjárási ejtés hangjelölésének 
gyakorlása, nyelvatlaszok 
tanulmányozása révén 

 Segítséggel tájékozódni 
képes a magyar 
nyelvjárási ejtés főbb 
dialektusai között. 

 Önállóan képes 
tájékozódni a magyar 
nyelvjárási ejtés főbb 
dialektusai között. 
Jelölni tud  néhány 
nyelvjárási ejtést 
nyelvatlasz segítségével. 

        
2.4. elhangzó szöveg lexémáinak 

analízise 
 elhangzó szövegben szereplő 

lexémák analízise az ismerősség, 
az értettség és a megértettség 
szempontjából a szöveg jobb 
megértése érdekében 

    

        
2.4.1. ismeretlen szavak lejegyzése  ismeretlen szavak lejegyzése 

elhangzó szövegből 
 Elhangzó rövid 

szövegekből le tud 
jegyezni két-három 
ismeretlen szót. 

 Elhangzó rövid 
szövegből az ismeretlen 
szavakat  le tudja  
jegyezni. 

        
2.4.2. ismeretlen szavak 

memorizálása 
 ismeretlen szavak memorizálása 

rövid időre 
 Elhangzó rövid 

szövegből két-három 
ismeretlen szót 
memorizálni képes rövid 
időre. 

 Elhangzó rövid 
szövegből öt-hét 
ismeretlen szót 
memorizálni képes rövid 
időre. 

        
2.4.3. kulcsszavak lejegyzése  elhangzó szöveg kulcsszavainak 

lejegyzése, a jegyzetelés tanulása 
 Le tudja jegyezni 

ismerős témáról szóló, 
elhangzó szöveg 
kulcsszavait. 

 Elhangzó rövid szöveg 
lexémáit elemezni tudja 
az ismerősség és a 
megértettség 
szempontjából. Le tudja 
jegyezni a szövegben 
szereplő adatokat, 
összefüggéseket. 

        
2.5. elhangzó szöveg 

mondatainak analízise 
 elhangzó szöveg mondatainak 

megértése 
    

        
2.5.1. mondategysége azonosítása 

mondatmodellekkel 
 elhangzó szöveg 

mondategységeinek azonosítása 
mondatmodellekkel 

 Elhangzó szöveg 
mondategységeit 
segítséggel azonosítani 
képes 
mondatmodellekkel. 

 Elhangzó szöveg 
mondategységeit 
azonosítani képes 
mondatmodellekkel. 

        
2.5.2. tételmondatok kiemelése  elhangzó szöveg 

tételmondatainak lejegyzése, a 
jegyzetelés tanulása 

 Elhangzó szöveg 
tételmondatait 
segítséggel le tudja 
jegyezni. 

 Elhangzó szöveg 
tételmondatait önállóan 
le tudja jegyezni. 

        
2.6. elhangzó szöveg analízise  elhangzó beszéd elemzése a 

szövegkohézió szempontjából a 
szöveg megértése érdekében 
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2.6.1. utaló elemek lejegyzése  előre-, vissza- és jelenre utaló 

elemek lejegyzése elhangzó 
szövegből 

 Segítséggel képes 
elhangzó szövegből 
lejegyezni az előre- és 
hátrautaló elemeket. 

 Képes elhangzó 
szövegből lejegyezni az 
előre- és hátrautaló 
elemeket. 

 
2.6.2. koherencia-hibák kiemelése  a koherenciát zavaró részletek 

kiválasztása elhangzó szövegből; 
e hibák javítása 

 Segítséggel képes 
elhangzó szövegből 
kiemelni a 
koherenciahibákat. 

 Képes elhangzó 
szövegből kiemelni a 
koherenciahibákat. 
Ezeket javítani is tudja. 

        
2.6.3. adatok, összefüggések 

lejegyzése 
 adatok, összefüggések lejegyzése 

elhangzó szövegből a jegyzetelés 
tanulása érdekében 

 Segítséggel képes 
elhangzó szövegből 
adatok, összefüggések 
lejegyezni. 

 Képes elhangzó 
szövegből adatok, 
összefüggések 
lejegyezni. 

        
3. A beszélő személy 

hitelessége 
 A beszélő személy és az általa 

közvetítettek hitelességének 
elemzése 

    

        
3.1. a szövegformáció és a nem 

nyelvi kommunikációs, 
illetve szövegfonetikai 
eszközök összhangja 

 elhangzott beszédreprodukció 
elemzése abból a szempontból, 
hogy a nem nyelvi 
kommunikációs eszközök és a 
szövegfonetikai eszközök révén 
közvetített üzenet milyen 
viszonyban volt a szöveg 
információival 

 Elhangzó szövegben 
segítséggel képes 
megfigyelni, hogy a nem 
nyelvi kommunikációs 
eszközök és a 
szövegfonetikai 
eszközök révén 
közvetített üzenet milyen 
viszonyban volt a szöveg 
információival. 

 Elhangzó szövegben 
önállóan képes 
megfigyelni és leírni, 
hogy a nem nyelvi 
kommunikációs 
eszközök és a 
szövegfonetikai 
eszközök révén 
közvetített üzenet milyen 
viszonyban volt a szöveg 
információival. 

        
3.2. a beszélőt befolyásoló 

előzetes információk és 
előfeltevések 

 elhangzó beszédreprodukció 
elemzése abból a szempontból, 
hogy a beszélőt milyen előzetes 
információk és előfeltevések 
befolyásolhatták a 
szövegalkotásban 

 Elhangzó szövegben 
segítséggel képes 
megfigyelni, hogy a 
beszélőt milyen előzetes 
információk és 
előfeltevések 
befolyásolhatták a 
szövegalkotásban. 

 Elhangzó szövegben 
önállóan képes 
megfigyelni és leírni, 
hogy a beszélőt milyen 
előzetes információk és 
előfeltevések 
befolyásolhatták a 
szövegalkotásban. 

        
B/ NYELVÉSZET  A NYELVÉSZET TANULÁSA     
        
I. A SZÖVEG FOGALMA  A SZÖVEG FOGALMÁNAK 

TANULÁSA 
 Ismeri és kis segítséggel 

fel tudja idézni a szöveg 
fogalmának jelentését. 

 Ismeri és pontosan fel 
tudja idézni a szöveg 
fogalmának jelentését. 

        
II. A SZÖVEG TÍPUSAI  A SZÖVEG TÍPUSAINAK 

MEGISMERÉSE 
    

        
1. Szövegtípusok a 

realizálódás alapján 
 Szövegtípusok megismerése a 

realizálódás alapján 
    

        
1.1. írott szöveg  írott szöveg felismerése és 

elemzése 
 Felismeri az írott 

szövegeket. Jellemezni 
tudja ezeket a szöveg 
elemzése révén. 

 Felismeri a 
szövegtípusokat a 
címzetthez való eljutás 
szempontjából. 

        
1.2. beszélt szöveg  beszélt szöveg felismerése, 

elemzése 
 Felismeri a beszélt 

szövegeket. Jellemezni 
tudja ezeket a szöveg 
elemzése révén. 

 Felismeri a 
szövegtípusokat a 
címzetthez való eljutás 
szempontjából.  
Felismeri a beszélt 
szöveg fajtáit: a spontán 
szöveget, a 
félreproduktív szöveget 
és a  produktív szöveget. 

        
2. Szövegtípusok a közlő 

szándéka alapján 
 Szövegtípusok megismerése a 

közlő szándéka alapján 
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2.1. tartalomközpontú szöveg  tartalomközpontú szöveg 
felismerése, alkotásának 
gyakorlása 

 Felismeri a 
tartalomközpontú 
szöveget. Segítséggel 
tud ilyet alkotni. 

 Felismeri a beszélő 
szándéka szerint tipizált 
szövegfajtákat. Tud 
tartalomközpontú 
szöveget alkotni. 

        
2.2. formaközpontú szöveg  formaközpontú szöveg 

felismerése, alkotásának 
gyakorlása 

 Felismeri a 
formaközpontú szöveget. 
Segítséggel tud ilyet 
alkotni. 

 Felismeri a beszélő 
szándéka szerint tipizált 
szövegfajtákat. Tud 
formaközpontú szöveget 
alkotni. 

        
2.3. felhívásközpontú szöveg  felhívásközpontú szöveg 

felismerése, alkotásának 
gyakorlása 

 Felismeri a 
felhívásközpontú 
szöveget. Segítséggel 
tud ilyet alkotni. 

 Felismeri a beszélő 
szándéka szerint tipizált 
szövegfajtákat. Tud 
felhívásközpontú 
szöveget alkotni. 

        
3. Szövegtípusok műfajiság 

szerint 
 Szövegtípusok megismerése a 

műfajiság szerint 
    

        
3.1. kötött szöveg  kötött szöveg felismerésének 

gyakorlása 
 Segítséggel felismeri a 

kötött műfajú 
szövegeket. 

 Felismeri a kötött műfajú 
szövegeket. 

        
3.2. részlegesen kötött szöveg  részlegesen kötött szöveg 

felismerésének gyakorlása 
 Segítséggel felismeri a 

részlegesen kötött 
műfajú szövegeket. 

 Felismeri a részlegesen 
kötött műfajú 
szövegeket. 

        
3.3. kötetlen szöveg  kötetlen szöveg felismerésének 

gyakorlása 
 Segítséggel felismeri a 

kötetlen műfajú 
szövegeket. 

 Felismeri a kötetlen 
műfajú szövegeket. 

        
4. Szövegtípusok a szerzőség 

alapján 
 Szövegtípusok megismerése a 

szerzőség alapján 
    

        
4.1. ismert szerzőjű  ismert szerzőjű szöveg 

felismerésének gyakorlása 
 Felismeri az ismert 

szerzőjű szövegeket. 
 Felismeri az ismert 

szerzőjű szövegeket. 
Szövegeiben jelöli 
ezeket tagolással. 

        
4.2. ismeretlen szerzőjű  ismeretlen szerzőjű szöveg 

felismerésének gyakorlása 
 Felismeri az ismeretlen 

szerzőjű szövegeket. 
 Felismeri az ismeretlen 

szerzőjű szövegeket. 
Szövegeiben jelöli 
ezeket tagolással. 

        
4.3. egy szerzőjű  egy szerzőjű szöveg 

felismerésének gyakorlása 
 Segítséggel felismeri az 

egy szerzőjű szöveget. 
 Felismeri az egy 

szerzőjű szövegeket. 
Szövegeiben jelöli 
ezeket tagolással. 

        
4.4. több szerzőjű  több szerzőjű szöveg 

felismerésének gyakorlása 
 Segítséggel felismeri a 

több szerzőjű szöveget. 
 Felismeri a több szerzőjű 

szövegeket. Szövegeiben 
jelöli ezeket tagolással. 

        
III. A SZÖVEG SZERKEZETE  A SZÖVEG SZERKEZETÉNEK 

ELEMZÉSE 
    

        
1. Makroszerkezet: 

bevezetés, 
tárgyalás, 
befejezés 

 A makroszerkezet elemzése 
 

 Tagolással tudja jelölni a 
szöveg makroszerkezeti 
egységeit saját 
szövegeiben. 

 Jellemezni tudja az 
egyes szövegtípusokat a 
szövegelemzés 
felhasználásával. 
Szövegalkotása során 
alkalmazni képes 
szövegtani ismereteit. 
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2. Mikroszerkezet  A mikroszerkezet elemzése     
        
2.1. mondatszöveg  mondatszöveg felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel felismeri a 

mondatszöveget. 
 Felismeri a 

mondatszöveget. Ezt 
legfeljebb egy-két 
hibával jelölni tudja a 
szövegrészletekben. 

 
2.2. mondattömbök  mondattömbök felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel felismeri a 

mondattömböket. 
 Jelölni tudja a 

szövegrészletekben a 
mondattömböket. 

        
2.3. bekezdés  bekezdés felismerése, jelölése     
        
2.3.1. tételmondat  a tételmondat felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

a szövegrészletekben a 
tételmondatokat. 

 Jelölni tudja a 
szövegrészletekben a 
tételmondatokat. 

        
2.3.2. szabad mondat  a szabad mondat felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

a szövegekben a szabad 
mondatokat. 

 Felismeri a szabad 
mondatokat. Ezeket 
legfeljebb egy-két 
hibával jelölni tudja a 
szövegrészletekben. 

        
2.3.3. mondategység  a mondategység felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

a szövegekben a 
mondategységeket. 

 Felismeri a 
mondategységet. Ezt 
legfeljebb egy-két 
hibával jelölni tudja a 
szövegrészletekben. 

        
2.3.4. mondategész  a mondategész felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

a szövegekben a 
mondategészt. 

 Felismeri a 
mondategészt. Ezt 
legfeljebb egy-két 
hibával jelölni tudja a 
szövegrészletekben. 

        
2.3.5. csonkított mondat  a csonkított mondat felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel felismeri a 

csonkított mondatot. 
 Felismeri a csonkított 

mondatot. 
        
2.3.6. a mondatok kapcsolódása  a mondatok kapcsolódásának 

megfigyelése, elemzése 
 Segítséggel elemezni 

képes a mondatok 
kapcsolódását. 

 Önállóan képes elemezni 
a mondatok 
kapcsolódását. 

        
2.3.7. a mondatok sorrendje  a mondatok sorrendje 

megfigyelése, elemzése 
 Segítséggel elemezni 

képes a mondatok 
sorrendjét. 

 Önállóan képes elemezni 
a mondatok sorrendjét. 

        
2.3.8. a globális kohézió  a globális kohézió megfigyelése, 

elemzése 
 Segítséggel elemezni 

képes a globális 
kohéziót. 

 Önállóan képes elemezni 
a globális kohéziót. 

        
2.4. jelenet, felvonás, versszak, 

fejezet 
 jelenet, felvonás, versszak, 

fejezet megfigyelése, elemzése 
 Segítséggel felismeri a 

jelenetet, a felvonást, a 
versszakot és a fejezetet. 

 Önállóan felismeri  és 
meg tudja nevezni a 
jelenetet, a felvonást, a 
versszakot és a fejezetet. 

        
IV. A KOHERENCIA  A KOHERENCIA 

MEGISMERÉSE 
    

        
1. A szövegkoherencia 

grammatikai mutatói 
 A szövegkoherencia grammatikai 

mutatóinak megismerése 
    

        
1.1. a határozott névelő  a határozott névelő felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a 
névelőket. Saját 
szövegeiben javítani 
tudja az ilyen hibákat. 

 Felismeri a névelőket. 
Ezeket egy-két hibával 
jelölni tudja a 
szövegrészletekben. 
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1.2. az utalás: visszautalás 

(anafora), előreutalás 
(katafora), jelenre utalás 
(deixis) 

 az utalás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 
szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül az 
anaforát (a visszautalást) 
és a kataforát (az 
előreutalást). Saját 
szövegeiben javítani 
tudja az ilyen hibákat. 

 Felismeri a kataforát (az 
előreutalást), az anaforát 
(a visszautalást) és a 
deixist (a jelenre utalást). 
Ezeket egy-két hibával 
jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
1.3. a hiányos mondat (ellipszia)  a hiányos mondat felismerése, 

jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a 
kihagyást. Saját 
szövegeiben javítani 
tudja az ilyen hibákat. 

 Felismeri a kihagyást. 
Ezt egy-két hibával 
jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
1.4. a névmásítás  a névmásítás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a 
névmásítást. Saját 
szövegeiben javítani 
tudja az ilyen hibákat. 

 Felismeri a névmásítást. 
Ezt egy-két hibával 
jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
1.5. az egyeztetés  az egyeztetés megfigyelése, 

elemzése 
 Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül az 
egyeztetést. Saját 
szövegeiben javítani 
tudja az ilyen hibákat. 

 Felismeri az egyeztetést. 
Ezt egy-két hibával 
jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
1.6. a kapcsolóelemek  a kapcsolóelemek használatának 

megfigyelése, elemzése 
 Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a 
kapcsolóelemeket. Saját 
szövegeiben javítani 
tudja az ilyen hibákat. 

 Felismeri a 
kapcsolóelemeket. 
Ezeket egy-két hibával 
jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
1.7. a szórend  a szórend megfigyelése, elemzése  Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a 
szórendet. Saját 
szövegeiben javítani 
tudja az ilyen hibákat. 

 Felismeri a szórendet. 
Ezt egy-két hibával 
jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
1.8. a mondat tagolása: téma–

réma 
 a mondattagolása megfigyelése, 

elemzése 
 Segítséggel jelölni tudja 

szövegrészletekben a 
szövegkoherenciát 
biztosító grammatikai 
eszközök közül a téma-
rémát. Saját szövegeiben 
javítani tudja az ilyen 
hibákat. 

 Felismeri a téma-rémát. 
Ezeket egy-két hibával 
jelölni tudja 
szövegrészletekben. 
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2. A szövegkoherencia 

jelentéstani mutatói 
 A szövegkoherencia jelentéstani 

mutatóinak elemzése 
    

        
2.1. témaazonosság  a témaazonosság   Segítséggel felismeri a 

szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
témaazonosságot. 

 Felismeri a 
szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
témaazonosságot. 

        
2.2. ismétlés  az ismétlés felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül az 
ismétlést. 

 Felismeri a 
szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül az 
ismétlést.  Ezt legföljebb 
egy-két hibával jelölni 
tudja 
szövegrészletekben. 

        
2.3. szinonimák  a szinonimák felismerése, jelölése  Segítséggel tudja jelölni 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
szinonimákat. 

 Felismeri a 
szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
szinonimát. Ezt 
legföljebb egy-két 
hibával jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
2.4. a poliszémia  egy szó vagy szintagma konkrét 

és elvont jelentésben való 
használata (poliszémia) 

 Segítséggel tudja jelölni 
a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
poliszémiát. 

 Felismeri a 
szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
poliszémiát. Ezt 
legföljebb egy-két 
hibával jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
2.5. ellentét  ellentét felismerése, jelölése  Segítséggel tudja jelölni 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül az 
ellentétet. 

 Felismeri a 
szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül az 
ellentétet. Ezt legföljebb 
egy-két hibával jelölni 
tudja 
szövegrészletekben. 

        
2.6. felsorolás  a felsorolás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
felsorolást. 

 Felismeri a 
szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
felsorolást. Ezt 
legföljebb egy-két 
hibával jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
2.7. felosztás  a felosztás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
felosztást. 

 Felismeri a 
szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
felosztást. Ezt legföljebb 
egy-két hibával jelölni 
tudja 
szövegrészletekben. 

        
2.8. nem- és fajfogalom  a nemfogalom és a fajfogalom 

felismerése, jelölése 
 Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a faj- és 
nemfogalmat. 

 Felismeri a 
szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a faj-, 
nem fogalmat. Ezt 
legföljebb egy-két 
hibával jelölni tudja 
szövegrészletekben. 
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2.9. fokozás  a fokozás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
fokozást. 

 Felismeri a 
szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a fo-
kozást. Ezt legföljebb 
egy-két hibával jelölni 
tudja 
szövegrészletekben. 

        
2.10. halmozás  a halmozás felismerése, jelölése  Segítséggel jelölni tudja 

a szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
halmozást. 

 Felismeri a 
szövegkoherenciát 
biztosító jelentéstani 
eszközök közül a 
halmozást. Ezt 
legföljebb egy-két 
hibával jelölni tudja 
szövegrészletekben. 

        
3. Pragmatikai előfeltevések és 

következtetések 
 Pragmatikai előfeltevések és 

következtetések  megismerése 
    

        
3.1. a beszélő és a hallgató közös 

ismeretei 
 a beszélő és a hallgató (olvasó) 

közös ismereteinek elemzése 
 Segítséggel felismeri a 

beszélő és a hallgató 
néhány közös ismeretét 
konkrét 
beszédhelyzetekben. 

 Felismeri a beszélő és a 
hallgató közös ismereteit 
konkrét 
beszédhelyzetekben. 

        
3.2. konkrét beszédhelyzet  a konkrét beszédhelyzet elemzése  Segítséggel elemezni 

képes konkrét 
beszédhelyzeteket a 
pragmatikai 
előföltevések és 
következtetések 
szempontjából. 

 Elemezni képes konkrét 
beszédhelyzeteket a 
pragmatikai 
előföltevések és 
következtetések 
szempontjából. 

        

 
 

Év végi követelmény 
 

7. évfolyam 
 
I. OLVASÁS 
 

a) A tanuló tudjon némán elolvasni legalább 25 mondatos (kb. 180 szavas) szöveget 5 perc alatt. Ez idő 
alatt oldjon meg legalább 5 adatkereső és lényegkiemelési feladatot. Amennyiben hibát vét a 
feladatmegoldás során, tudja azt önállóan javítani. 

b) 5 perces felkészülés után tudjon legalább 15-17 mondatos szöveget felolvasni. Felolvasás közben 
olvasástechnikai hibát ne ejtsen. A hangsúly- vagy hanglejtési hibát tudja önállóan kijavítani. 

c) A szövegekben előforduló ismeretlen szavakat tudja megkeresni a Magyar értelmező kéziszótárban 
vagy más szaklexikonban. A szómagyarázatokat tudja segítség nélkül értelmezni. 

d) Tudja az olvasókönyvében lévő szövegeket önállóan feldolgozni: a tételmondatot aláhúzni, a szöveg 
témáját megnevezni, a legfontosabb adatokat felsorolni, a szöveg rövid vázlatát elkészíteni, illetve a 
szöveg tartalmát elmondani a vázlat alapján. 

 
 
II. ÍRÁS, ÍRÁSOS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

a) A tanuló írása legyen esztétikus. 
b) Minden írásbeli munkájában helyesen jelöli az időtartamot és a hangkapcsolatot. 
c) Helyes írásjellel zárja az egyszerű és az összetett mondatokat egyaránt. 
d) Helyesen alkalmazza a tagmondatok közötti írásjelet. 
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e) Helyesen alkalmazza a mondatrészek közötti írásjelet. A Helyesírási szabályzat segítségével képes a 
szakszerű helyesírási elemzésre. 

f) Helyesen jelöli a tulajdonnevek kezdőbetűit. Nehezebb esetekben a Helyesírási szabályzat segítségével 
képes dönteni a helyes írásmódról. 

g) Ismeri a szóösszetételek és szókapcsolatok írásának fontosabb szabályait. Hibáit a Helyesírási 
szabályzat segítségével képes önállóan javítani. 

 
 
III. FOGALMAZÁS 
 

a) A tanuló tudjon elbeszélést írni. A szövegben ne legyen kettőnél több koherenciahiba. Elbeszélésében a 
párbeszédeket alkalmazza és jól jelölje. 

b) Tudjon önállóan leíró szöveget alkotni tárgyról, élőlényről, személyről, térről. A leírás háromnál több 
koherenciahibát és kettőnél több nyelvhelyességi hibát ne tartalmazzon. 

c) Tudjon magánlevelet írni. Segítséggel tudjon információkérő levelet, meghatalmazást, nyugtát, átvételi 
elismervényt írni. 

d) Tudjon jellemzést írni. Tudjon információkérő levelet írni. Kis segítséggel tudjon életrajzot, 
önéletrajzot, feljegyzést írni. 

e) Tudjon önállóan riportot, interjút írni. 
f) Tudjon vegyes műfajú szöveget írni a különböző műfajok (elbeszélés, leírás, jellemzés) megfelelő 

helyen való alkalmazásával. 
g) Tudjon hallott vagy olvasott szöveget vázlatba tömöríteni. Tudjon táviratot megfogalmazni. Legyen 

képes rövid szövegek lényegét jegyzeteléssel, aláhúzással rögzíteni. 
h) Tudjon meghatalmazást, átvételi-átadási elismervényt, nyugtát írni. Segítséggel tudjon kérvényt írni. 
i) Saját fogalmazását tanári visszajelzés után, három adott szempont alapján tudott önállóan javítani. 
j) Ismerje fel és kis segítséggel tudja javítani a tanult nyelvhelyességi hibatípusokat. 

 
 
IV. HELYESEJTÉS 
 

a) A tanuló ne kövessen el spontán beszédben hangsúly- és hanglejtéshibákat. 
b) Tudja a tanult verseket, prózai szövegeket helyesejtési hiba nélkül elmondani. 
c) Kb. 5 versszakos versekben, 5-10 sornyi szövegekben tudja jelölni a hangsúlyt, a hanglejtést, a 

szüneteket önállóan és a beszédfolyamat-változásokat tanítói segítséggel. 
d) Mások felolvasásában, versmondásában és spontán beszédében ismerje föl a helyesejtési hibákat. 
e) Tudja felsorolni és ismerje fel a leggyakoribb beszédhibákat. 

 
 
V. BESZÉDFEJLESZTÉS 
 

a) A tanuló tudjon udvariasan meghívni gyerekeket és felnőtteket rendezvényekre, s a vendégeket tudja 
köszönteni a helyes nyelvi formák alkalmazásával, udvarias testtartással, a helyes hangerő, az 
alkalomhoz illő ruházat és hajviselet megválasztásával. Tudjon ugyanilyen módon válaszolni, ha őt 
hívják meg. 

b) Tudjon társainak, illetve ismerős felnőttnek ünnepi alkalomra szóló köszöntőszöveget összeállítani, és 
tudja ezt elmondani udvarias testtartással, helyes hangerővel, az alkalomhoz illő ruházat és hajviselet 
megválasztásával. Tudjon ugyanezen szempontok szem előtt tartásával ajándékot átnyújtani társainak, 
ismerős felnőtteknek. Tudjon az őt köszöntőnek udvariasan válaszolni. 

c) Tudjon tudakozódni, segítséget kérni vészhelyzetben is, személyes érintkezés során, illetve telefonon. 
Mást tudjon udvariasan, jó kapcsolattartással informálni, útbaigazítani. 

d) Sérelmét, véleményét tudja pontos leíró vagy elbeszélő szövegben kifejteni. 
e) A pedagógus által vezetett vitákban álláspontját tudja érvekkel védeni, mások állításait tudja cáfolni 

anélkül, hogy sérteni a vitatkozó felet, s hogy a témától eltérne. A vitában a szerepcsere szándékát 
jelezze változatosan: testtartással, tekintetváltással, érintéssel, nyelvi formákkal. Legyen képes a vitában 
részt vevő gyerekeket és felnőtteket egyaránt udvariasan, tapintatosan kiigazítani. A pedagógus 
segítségével tudjon vitaindítót tartani. 

f) Tudjon a műfaj szabályainak megfelelő, koherens, expresszív elbeszélést, ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást, jellemzést alkotni. 

g) A pedagógus segítségével tudjon interjút készíteni általa ismert felnőttel. 
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h) A pedagógus segítségével tudjon interjút készíteni ismert személyekkel, jól ismert helyzetről, 
eseményekről. 

i) Tudjon előzetes felkészüléssel 5-10 perces kiselőadást tartani a tananyaghoz kapcsolódó, a pedagógus 
által kijelölt témáról osztálytársainak, illetve ismerős gyerekközönség előtt. 

j) A naponta adódó kommunikációs helyzetekben tudjon a szociális szerepének (különös tekintettel 
életkori-, serdülő-, illetve nemi szerepének) megfelelően viselkedni. 

k) Vegyen részt megemlékezésekben szervezőként vagy előadóként. Tudjon erről a tevékenységéről – 
jegyzet alapján – tervet ismertetni és beszámolni. 

l) Tudja lejegyezni a szöveg kulcsszavait és a számára ismeretlen szavakat. 
m) Tudja saját személyét típusba sorolni a beszéd akusztikuma, a szövegszerkesztés módja, illetve 

kommunikációs szempontok alapján. 
n) Legyen képes elhangzó szövegben a koherenciahibákat észrevenni és azokat javítani. 
o) Tudja saját és mások beszédprodukcióit elemezni a beszélő személy és az általa közvetítettek 

hitelessége szempontjából. 
 
 
VI. KOMMUNIKÁCIÓ 
 

a) A tanuló tudjon saját kommunikációs képességeiről szakszerű elemzést nyújtani a jellemző, az esetleg 
kommunikációs zavart előidéző hibák és a kommunikációs erények megnevezésével. 

b) Ne csak feladathelyzetekben, hanem valóságos szituációkban is ismerje fel a kommunikációs zavart. 
c) Ismerje az eredményes kommunikáció feltételeit, s valóságos szituációkban aktívan vegyen részt a 

megteremtésükben. 
d) Kommunikációs zavar esetén ismerje fel a kommunikáció újraindításának igényét a 2. személy részéről; 

a saját maga által előidézett kommunikációs zavar esetén legyen képes a kommunikáció 
újraszabályozására. 

e) Tudja a nem kívánt kommunikációs szándékot tapintatosan elhárítani. 
f) Legyen képes a kommunikációs zavart tükröző nyelvi és nem nyelvi megnyilvánulásokat 

feladathelyzetekben önállóan felismerni, értelmezni, korrigálásukra, megszüntetésükre javaslatokat 
tenni. 

g) Ismerje fel a kommunikációs zavar által keletkező esetleges humort. 
 
 
VII. NYELVÉSZET 
 

a) A tanuló ismerje fel a címzetthez való eljutás szempontjából tipizált szövegfajtákat: a beszélt szöveget, 
az írott szöveget. Ismerje fel a beszélt szöveg fajtáit: a spontán szöveget, a félreproduktív-produktív 
szöveget. 

b) Ismerje fel a beszélő szándéka szerint tipizált szövegfajtákat: a tartalomközpontú szöveget, a 
formaközpontú szöveget, a felhívásközpontú szöveget. Tudjon ilyeneket alkotni. 

c) Ismerje fel a műfajiság alapján tipizált szövegfajtákat: a kötött szöveget, a kötetlen szöveget. 
d) Ismerje fel a szerzőség szerint tipizált szövegfajtákat: az ismeretlen szerzőjű szöveget, az ismert 

szerzőjű szöveget, az egyszerzőjű szöveget, a többszerzőjű szöveget. 
e) Szövegalkotása során alkalmazza ismereteit. 
f) Tudja jelölni a szövegkoherenciát biztosító grammatikai eszközök közül az anaforát (az előreutalást), a 

kataforát (a visszautalást), a névmásítást, a kihagyást, a névelőket. Két-három hibánál többet ne vétsen. 
g) Tudja jelölni a szövegkoherenciát biztosító jelentéstani eszközök közül az ismétlést, a szinonimát, a 

felsorolást. Két-három hibánál többet ne ejtsen. 
h) Szövegalkotása során alkalmazza a felsorolt grammatikai és jelentéstani koherenciateremtő eszközöket. 
i) Ismerje fel a szöveg mikroszerkezetének elemei közül a mondatszöveget, a mondategészt, a 

mondategységet, a szabad mondatot.  
j) Tudja jelölni a szöveg makroszerkezeti egységeit. Szövegeiben tagolással jelezze a nagyobb szerkezeti 

egységeket. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

8. évfolyam 
 
 

Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 8. évfolyamon 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében az olvasás tanulásának célja a tanulók meglevő hangos és 
néma olvasási képességeinek szinten tartása és tökéletesítése azért, hogy azt eszközként alkalmazni tudják a 
különféle tantárgyak szövegeinek feldolgozása (jegyzetelése, bevésése) során. Az írás, az írásos kommunikáció 
gyakorlásának célja a helyesírási normáknak eleget tevő, az esztétikus egyéni kézírás kialakítása, amely 
eszközszinten lehetővé teszi az írásos kommunikációt. Az írásos kommunikáció gyakoroltatásának további célja 
az írásos műfajok alkalmazásának szinten tartása és továbbfejlesztése, újabb szövegműfajok elsajátítása. Az 
élőbeszéd gyakorlása biztosítja, hogy a tanulók már meglevő beszédtechnikai, szövegalkotási, kommunikációs 
képessége tovább tökéletesedjék, amely segítheti önérvényesítésüket, egyéni továbbtanulási céljaik 
megvalósítását. A hallgató-befogadó szerep gyakorlásának célja, hogy a tanulók figyelmét a másik (a velük 
kommunikatív viszonyban lévő) emberre irányítsa, s ezzel fejlessze a társas-kooperációs képességüket, 
emberismeretüket, a beszédpercepciós képességüket. A stilisztika tanulásának célja, hogy a tanulók olyan 
diszciplínával is megismerkedjenek, amely túlmutat az anyanyelvi ismereteken. Segítséget ad a tanulóknak az 
önálló stilisztikai elemzéshez, tudatosítja a stíluseszközök használatát, igényességre készteti őket az élőszavas és 
írásos kommunikációban, hogy az a célnak és a beszédhelyzetnek megfelelően hatásos és árnyalt legyen. A 
stílusfajták és szövegtípusok tanulása azt a célt szolgálja, hogy a tanulók a különféle írásos és szóbeli 
megnyilvánulások sajátos szóhasználatát, kifejezéskészletét, mondatfűzését, szövegalkotását meg tudják 
különböztetni egymástól. A tanulás célja továbbá, hogy a tanulók gyakorolják a stílusfajták körébe tartozó 
tipikus szövegféleségek alkotását és értelmezését. A stílustörténet tanulásának célja, hogy a tanulók a 
szépirodalmi stílus belső mozgásának, alakulásának, irányának jellegzetességeiről tájékozódjanak, ezáltal 
fejlődjön irodalomértő képességük. A szépirodalmi, valamint a tudományos nyelv, illetve stílus lexikográfiai 
feldolgozása lehetőségeinek megismerése azt a célt szolgálja, hogy általa a tanulók könyv- és könyvtárhasználati 
képességei tovább fejlődjenek, érdeklődésük táguljon. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
A/ KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
I. OLVASÁS  AZ OLVASÁS TANULÁSA     
        
1. Néma értő olvasás, 

gyorsolvasási technikák 
 A néma értő olvasás gyakorlása a 

gyorsolvasási technikák 
alkalmazásával 
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1.1. publicisztikai szövegek 

(rövidhírek, riportok, 
interjúk, recenziók, cikkek), 
interneten elérhető hírek és 
információk 

 publicisztikai szövegek olvasása: 
rövidhírek, riportok, interjúk, 
recenziók, cikkek, interneten 
elérhető hírek és információk 
olvasása 

 Némán el tud olvasni az 
olvasókönyvéből, más 
tankönyvből – vagy a 
pedagógus által kijelölt 
szövegből – legalább 
140–150 szavas 
publicisztikai szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
meg tud oldani  
3–4 adatkeresési, 
lényegkiemelési feladatot 
az elolvasott szöveggel 
összefüggésben. 
Meg tudja nevezni az 
elolvasott szöveg 
témáját. Ismertetni tudja 
röviden a szövegek 
tartalmát előzetesen 
készített vázlata alapján. 

 Némán el tud olvasni 
legalább 200 szavas 
publicisztikai szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
hibátlanul meg tud 
oldani 5 adatkereső és 
lényegkiemelő feladatot 
az elolvasott szöveggel 
összefüggésben. 
Önállóan fel tudja 
dolgozni az 
olvasókönyvében, illetve 
más tankönyvében lévő 
szöveget. 

UNIV 
EU 
FOGY
ORVO
TANU

        
1.2. ismeretterjesztő szövegek 

 
TÉMAKÖRÖK: 
Lásd: A színjátszás 
történetéből és A magyar 
színház történetéből = 
Anyanyelv és 
kommunikáció tanterv,  
7. évfolyam  
(2 évfolyamra készült!). 

 ismeretterjesztő szövegek 
olvasása a magyar színjátszás és 
színház történetéről 

 Némán el tud olvasni az 
olvasókönyvéből, más 
tankönyvből – vagy a 
pedagógus által kijelölt 
szövegből – legalább 
140–150 szavas 
ismeretterjesztő szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
meg tud oldani  
3–4 adatkeresési, 
lényegkiemelési feladatot 
az elolvasott szöveggel 
összefüggésben. 
Meg tudja nevezni az 
elolvasott szöveg 
témáját. Ismertetni tudja 
röviden a szövegek 
tartalmát előzetesen 
készített vázlata alapján. 

 Némán el tud olvasni 
legalább 200 szavas 
ismeretterjesztő szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
hibátlanul meg tud 
oldani 5 adatkereső és 
lényegkiemelő feladatot 
az elolvasott szöveggel 
összefüggésben. 
Önállóan fel tudja 
dolgozni az 
olvasókönyvében, illetve 
más tankönyvében lévő 
szöveget. 

        
1.3. nyelvészeti témájú 

ismeretterjesztő szövegek 
 nyelvészeti ismeretterjesztő 

szövegek (metaszövegek) 
olvasása 

 Némán el tud olvasni 
legalább 140–150 szavas 
nyelvészeti 
ismeretterjesztő szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
meg tud oldani  
3–4 adatkeresési, 
lényegkiemelési feladatot 
az elolvasott szöveggel 
összefüggésben. 
Meg tudja nevezni az 
elolvasott szöveg 
témáját. Ismertetni tudja 
röviden a szövegek 
tartalmát előzetesen 
készített vázlata alapján. 

 Némán el tud olvasni 
legalább 200 szavas 
nyelvészeti 
ismeretterjesztő szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
hibátlanul meg tud 
oldani 5 adatkereső és 
lényegkiemelő feladatot 
az elolvasott szöveggel 
összefüggésben. 
Önállóan fel tudja 
dolgozni az 
olvasókönyvében, illetve 
más tankönyvében lévő 
szöveget. 

        
1.4. szótár- és lexikon-

szócikkek, illetve ezek 
számítógépes programjai 

 szócikkolvasás lexikonból, 
szótárból, illetve számítógépes 
programjai 

 Önállóan tud címszót 
keresni a Magyar 
értelmező kéziszótárban 
vagy az általa ismert 
kézikönyvben. Az 
olvasókönyvében lévő 
szómagyarázatokat 
önállóan értelmezi. 

 Önállóan meg tudja 
keresni a szövegben 
előforduló ismeretlen 
szavak jelentését a 
Magyar értelmező 
kéziszótárban és más 
ismert kézikönyvben. A 
szómagyarázatokat 
segítség nélkül tudja 
értelmezni. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2789 

 
1.5. nem szokványos szedésű és 

tördelésű szövegfoltok: 
katalóguscédula, 
műsorújság, kérdőív, 
nyomtatvány 

 a szokványostól eltérő szedésű és 
tördelésű szövegfoltok olvasása 

 El tudja olvasni némán a 
szokványostól eltérő 
szedésű és tördelésű 
szövegfoltokat. 

 Biztonsággal el tudja 
olvasni némán a 
szokványostól eltérő 
szedésű és tördelésű 
szövegfoltokat. 

        
1.6. tudományos szövegek  tudományos szövegek olvasása  El tud olvasni némán 

legalább 130–140 szavas 
tudományos szöveget 
5 perc alatt. Ez idő alatt 
meg tud oldani legalább 
3 olyan feladatot 
(adatkeresést), amely a 
szöveghez kapcsolódik. 

 El tud olvasni némán 
5 perc alatt kb. 
250 szavas tudományos 
szöveget. Ez idő alatt 
legalább 5 olyan 
adatkereső és 
lényegkiemelési feladatot 
képes megoldani, amely 
a szöveghez kapcsolódik.

        
2. Blattoló hangos olvasás  A felkészülés nélküli hangos 

olvasás gyakorlása 
    

 
2.1. kézírásos szövegek  különböző életkorúak által 

készített, nehezen olvasható 
kézírásos szövegek olvasása 

 Felkészülés nélkül el tud 
olvasni 100 szóból 
(500 betűből) álló 
kézírásos szöveget 
legfeljebb egy perc alatt. 
Olvasás közben a hangos 
olvasási hibák közül 
legfeljebb 4–5 újra- 
kezdési vagy mást 
olvasási hibát követ el. 

 Felkészülés nélkül el tud 
olvasni 150 szóból 
(750 betűből) álló 
kézírásos szöveget 
legfeljebb 1 perc alatt. 
Olvasás közben a hangos 
olvasási hibák közül 
legfeljebb 
1–2 újrakezdési vagy 
mást olvasási hibát követ 
el. 

        
2.2. nyomdahibás szövegek  hibásan gépelt és nyomdahibás 

szövegek olvasása 
 Felkészülés nélkül el tud 

olvasni 100 szóból 
(500 betűből) álló 
hibásan gépelt vagy 
nyomdahibás szöveget 
legfeljebb egy perc alatt. 
Olvasás közben a hangos 
olvasási hibák közül 
legfeljebb 4–5 újra- 
kezdési vagy mást 
olvasási hibát követ el. 

 Felkészülés nélkül el tud 
olvasni 150 szóból 
(750 betűből) álló 
hibásan gépelt vagy 
nyomdahibás szöveget 
legfeljebb 1 perc alatt. 
Olvasás közben a hangos 
olvasási hibák közül 
legfeljebb 1–2 újra- 
kezdési vagy mást 
olvasási hibát követ el. 

        
2.3. távirat  távirat olvasása  Felkészülés nélkül el 

tudja olvasni a 
táviratszöveget. Olvasás 
közben a hangos olvasási 
hibák közül legfeljebb 
újrakezdési vagy mást 
olvasási hibát követ el. 

 Felkészülés nélkül el 
tudja olvasni a 
táviratszöveget. Olvasás 
közben hangos olvasási 
hibát nem követ el. 

        
2.4. plakát, hirdetés  plakát, hirdetés szövegének 

olvasása és értelmezése 
 Felkészülés nélkül el 

tudja olvasni a plakát- és 
hirdetésszöveget. 
Olvasás közben a hangos 
olvasási hibák közül 
legfeljebb újrakezdési 
vagy mást olvasási hibát 
követ el. 

 Felkészülés nélkül el 
tudja olvasni a plakát- és 
hirdetésszöveget. 
Olvasás közben hangos 
olvasási hibát nem követ 
el. 

        
2.5. SMS  SMS küldése és fogadása  Segítséggel küld és 

fogad SMS-t. 
 Önállóan küld és fogad 

SMS-t. 
VÉD 

        
3. Felolvasás  A felolvasás gyakorlása     
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3.1. versek felolvasása 

 
(a művek jegyzékét az 
Irodalom tanterv 
tartalmazza) 

 versolvasás gyakorlása  5 perces felkészülés után 
folyamatosan fel tud 
olvasni legalább 
10 mondat terjedelmének 
megfelelő verset, 
versrészletet. Eközben 
legfeljebb 5 újrakezdési 
és mást olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja az 
időtartam- és a 
hangsúlyhibáit javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondat 
terjedelmének megfelelő 
vers, versrészlet 
felolvasására. Felolvasás 
közben olvasástechnikai 
és helyesejtési hibát nem 
ejt. 

        
3.2. elbeszélések, novellák 

felolvasása 
 rövid elbeszélések, novellák 

felolvasásának gyakorlása 
 5 perces felkészülés után 

folyamatosan fel tud 
olvasni legalább 
10 mondat terjedelmének 
megfelelő elbeszélést, 
novellát. Eközben 
legfeljebb 5 újrakezdési 
és mást olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja az 
időtartam- és a 
hangsúlyhibáit javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondat 
terjedelmének megfelelő 
elbeszélés, novella 
felolvasására. Felolvasás 
közben olvasástechnikai 
és helyesejtési hibát nem 
ejt. 

        
3.3. viccek, anekdoták, 

humoreszkek felolvasása 
 viccek, anekdoták, humoreszkek 

felolvasásának gyakorlása 
 5 perces felkészülés után 

folyamatosan fel tud 
olvasni legalább 
10 mondat terjedelmének 
megfelelő viccet, 
anekdotát. Eközben 
legfeljebb 5 újrakezdési 
és mást olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja az 
időtartam- és a 
hangsúlyhibáit javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondat 
terjedelmének megfelelő 
vicc, anekdota 
felolvasására. Felolvasás 
közben olvasástechnikai 
és helyesejtési hibát nem 
ejt. 

        
3.4. szónoklat felolvasása  szónoklat-szöveg felolvasásának 

gyakorlása 
 5 perces felkészülés után 

folyamatosan fel tud 
olvasni legalább 
10 mondat terjedelmének 
megfelelő szónoklatot. 
Eközben legfeljebb 
5 újrakezdés és más 
olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja az 
időtartam- és a 
hangsúlyhibáit javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondat 
terjedelmének megfelelő 
szónoklat felolvasására. 
Felolvasás közben 
olvasástechnikai és 
helyesejtési hibát nem 
ejt. 

        
3.5. köszöntő felolvasása  köszöntő felolvasásának 

gyakorlása 
 5 perces felkészülés után 

folyamatosan fel tud 
olvasni legalább 
10 mondat terjedelmének 
megfelelő köszöntőt. 
Eközben legfeljebb 
5 újrakezdés és más 
olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja az 
időtartam- és a 
hangsúlyhibáit javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondat 
terjedelmének megfelelő 
köszöntő felolvasására. 
Felolvasás közben 
olvasástechnikai és 
helyesejtési hibát nem 
ejt. 

        
3.6. megemlékezés felolvasása  megemlékezés felolvasásának 

gyakorlása 
 5 perces felkészülés után 

folyamatosan fel tud 
olvasni legalább 
10 mondat terjedelmének 
megfelelő 
megemlékezést. Eközben 
legfeljebb 5 újrakezdés 
és más olvasási hibát ejt. 
Figyelmeztetésre tudja az 
időtartam- és a 
hangsúlyhibáit javítani. 

 Önállóan fel tud készülni 
legalább 15 mondat 
terjedelmének megfelelő 
megemlékezés 
felolvasására. Felolvasás 
közben olvasástechnikai 
és helyesejtési hibát nem 
ejt. 
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4. Könyvolvasási szokások  Könyvolvasási szokások alakítása     
        
4.1. könyvújdonságok figyelése  a megjelenő könyvújdonságok 

figyelése folyóiratok, hetilapok, 
napilapok hirdetéseiben; 
e figyelés alapján tervezett 
könyvvásárlás 

 Alkalmanként figyeli a 
megjelenő 
könyvújdonságokat 
folyóiratok, hetilapok, 
napilapok hirdetéseiben. 
A figyelés alapján 
– segítséggel – meg tudja 
tervezni saját 
könyvvásárlásait. 

 Rendszeresen figyeli a 
megjelenő 
könyvújdonságokat 
folyóiratok, hetilapok, 
napilapok hirdetéseiben. 
A figyelés alapján meg 
tudja tervezni saját 
könyvvásárlásait. 

        
4.2. könyvtárhasználat  rendszeres könyvtárhasználat  Ismeri a könyv- és 

könyvtárhasználat 
normáit, rendszerint be is 
tartja azokat. Gyakran 
látogatja az iskolai 
könyvtárat. 

 Ismeri a könyv- és 
könyvtárhasználat 
normáit és képes 
betartani azokat. 
Rendszeresen látogatja 
az iskolai könyvtárat és a 
települési könyvtárat. 

        
4.3. könyvrendezés  saját könyvek és az 

osztálykönyvtár rendezése 
változó szempontok alapján 

 Kis segítséggel el tudja 
rendezni saját könyveit 
és az osztálykönyvtár 
könyveit megadott 
szempontok alapján. 

 Önállóan el tudja 
rendezni saját könyveit 
és az osztálykönyvtár  
könyveit megadott vagy 
választott szempontok 
alapján. 

        
4.4. az antikvárium megismerése  az antikvárium megismerése  Tudja, mi az akvárium 

rendeltetése. 
 Tudja, mi az akvárium 

rendeltetése. Ha 
lehetősége van rá, 
alkalmanként felkeresi az 
antikváriumot. 

        
4.5. könyvgyűjtés  a könyvgyűjtés szokásának 

megalapozása 
 A könyvújdonság-

figyelés alapján – 
segítséggel – meg tudja 
tervezni saját 
könyvvásárlásait. 

 A könyvújdonság-
figyelés alapján önállóan 
meg tudja tervezni saját 
könyvvásárlásait. 

        
5. Az olvasáskutatás témakörei  Tájékozódás az olvasáskutatás 

témakörei és eredményei körében 
    

        
5.1. az olvasásgyengeség 

tünetei: diszlexia, alexia 
 az olvasásgyengeség tüneteinek 

megismerése 
 Segítséggel fel tudja 

sorolni az 
olvasásgyengeség 
megismert tüneteit. 

 Képes  felsorolni az 
olvasásgyengeség  
megismert tüneteit. 

        
5.2. az olvasásgyengeség 

terápiájának lehetőségei 
 ismeretek tanulása az 

olvasásgyengeség terápiájának 
lehetőségeiről 

 Olvasmányélményei 
alapján – kérdések 
segítségével – rövid 
tájékoztatást tud adni 
érdeklődő társainak az 
olvasásgyengeség 
terápiájának 
lehetőségeiről. 

 Képes figyelmet lekötő 
ismertetést adni 
érdeklődő társainak az 
olvasásgyengeség 
terápiája megismert 
lehetőségeiről. 

        
II. ÍRÁS, ÍRÁSOS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 ÍRÁS, ÍRÁSOS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
TANULÁSA, GYAKORLÁSA 

    

        
1. Írástechnikák  Az írástechnikák elsajátítása     
        
1.1. esztétikus, művelt, egyéni 

kézírás 
 esztétikus, művelt, egyéni kézírás 

kialakítása másolással, 
diktálással, akaratlagos írással 

 Hibátlanul tud másolni, 
írása olvasható. 

 Írása esztétikus. 

        
1.2. szövegszerkesztővel történő 

írás 
 a gépírás megismerése     
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1.2.1. a számítógép klaviatúrája  tájékozódás a gépírás 

technikájáról, a számítógépek 
klaviatúrájának elrendezéséről 

 Ismeri a gépírás 
technikáját, a 
számítógépek 
klaviatúrájának 
elrendezését. 

 A gépírás technikájáról, 
a számítógép 
klaviatúrájának 
elrendezéséről szakszerű 
ismertetést tud adni 
érdeklődő társainak. 

        
1.2.2. gépírás  gépírás kipróbálása ujjrend 

alapján 
 Részt vesz a gépírás 

kipróbálásában. 
 Jártas a gépírásban. 

        
1.3. a gyorsírás  ismerkedés a gyorsírás fonológiai 

és grafematikai alapjaival néhány 
gyorsírásjel rajzolásával 

 Részt vesz a gyorsírásjel 
rajzolásának 
kipróbálásában. 

 Jártas nyolc-tíz 
gyorsírásjel rajzolásában.

        
2. Helyesírás, helyesírási 

elemzés, helyesírási javítás 
 A helyesírás, a helyesírási 

elemzés és a helyesírási 
szempontú szövegjavítás 
gyakorlása 

    

        
2.1. helyesírás és helyesírási 

elemzés 
 a helyesírás és a helyesírási 

elemzés gyakorlása a helyesejtés, 
valamint a nyelvtani és a 
helyesírási ismeretek 
aktualizálásával 

    

        
2.1.1. az időtartam jelölése  az időtartam jelölésének 

gyakorlása 
    

        
2.1.1.1. az időtartam jelölése 

szótövekben 
 az időtartam jelölésének 

gyakorlása toldalék nélküli 
szavak írásakor 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az időtartam-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
időtartam-jelölési hibát 
csak elvétve követ el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az időtartam-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
időtartam-jelölési hibát 
nem követ el. 

        
2.1.1.2. az időtartam jelölése a 

toldalékos szavakban 
 az időtartam jelölésének 

gyakorlása toldalékos szavak 
írásakor 

    

        
2.1.1.2.1. a magánhangzók 

időtartamának jelölése a 
toldalékokban 

 a magánhangzók időtartama 
jelölésének gyakorlása a 
toldalékokban 

    

        
2.1.1.2.1.1. hosszú magánhangzót 

tartalmazó szóelemek 
helyesírása (-ít, -dít, -sít, -ú, 
-ű, -jú, -jű, -tyú, -tyű, -ttyú, 
-ttyű, -ból, -ből, -ról, -ről, 
-tól, -től) 

 a hosszú magánhangzót 
tartalmazó szóelemek 
helyesírásának gyakorlása 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az időtartam-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
időtartam-jelölési hibát 
csak elvétve követ el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az időtartam-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
időtartam-jelölési hibát 
nem  követ el. 

        
2.1.1.2.1.2. rövid magánhangzót 

tartalmazó szóelemek 
helyesírása (az igeképzőt, a 
határozóragot tartalmazó 
szavak, valamint a névutók 
és a határozószók -ul, -ül 
végződése) 

 a rövid magánhangzót tartalmazó 
szóelemek helyesírása 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az időtartam-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
időtartam-jelölési hibát 
csak elvétve követ el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az időtartam-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
időtartam-jelölési hibát 
nem követ el. 

        
2.1.1.2.2. mássalhangzók jelölése a 

toldalékokban 
 a mássalhangzók jelölésének 

gyakorlása a toldalékokban 
    

        
2.1.1.2.2.1. a -képp, -képpen 

határozórag helyesírása 
 a -képp, -képpen határozórag 

helyesírásának gyakorlása 
 Meg tudja nevezni a 

helyesírási problémákat 
az időtartam-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
időtartam-jelölési hibát 
csak elvétve követ el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az időtartam-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
időtartam-jelölési hibát 
nem követ el. 
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2.1.1.2.2.2. a váltakozást mutató 

toldalékok helyesírása 
 a szóvégi magán- és 

mássalhangzók hatására 
váltakozást mutató toldalékok 
helyesírásának gyakorlása 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az időtartam-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
időtartam-jelölési hibát 
csak elvétve követ el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az időtartam-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
időtartam-jelölési hibát 
nem követ el. 

        
2.1.2. a hangkapcsolati törvények 

helyesírása 
 a hangkapcsolati törvényeket 

tartalmazó szavak helyesírásának 
gyakorlása 

    

        
2.1.2.1. az írásban jelölt teljes 

hasonulás helyesírása 
 az írásban jelölt teljes hasonulást 

tartalmazó szavak elemzése és 
írása 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát csak elvétve követ 
el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát nem követ el. 

        
2.1.2.2. az írásban nem jelölt teljes 

hasonulás helyesírása 
 az írásban nem jelölt teljes 

hasonulást tartalmazó szavak 
elemzése és írása 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát csak elvétve követ 
el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát nem követ el. 

        
2.1.2.3. az összeolvadás helyesírása  az összeolvadást tartalmazó 

szavak elemzése és írása 
 Meg tudja nevezni a 

helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát csak elvétve követ 
el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát nem követ el. 

        
2.1.2.4. a részleges hasonulás 

helyesírása 
 a részleges hasonulást tartalmazó 

szavak elemzése és írása 
 Meg tudja nevezni a 

helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát csak elvétve követ 
el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát nem követ el. 

        
2.1.2.5. a mássalhangzó-rövidülés 

helyesírása 
 a mássalhangzó-rövidülést 

tartalmazó szavak helyesírásának 
gyakorlása 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát csak elvétve követ 
el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát nem követ el. 

        
2.1.2.6. a mássalhangzó-kiesés 

helyesírása 
 a mássalhangzó kiesést 

tartalmazó szavak helyesírásának 
gyakorlása 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát csak elvétve követ 
el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
hangkapcsolat-jelölés 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
hangkapcsolat-jelölési 
hibát nem követ el. 

        
2.1.3. a tulajdonnevek helyesírása  a tulajdonnevek helyesírásának 

gyakorlása 
    

 



 
 
 
 
2794 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
2.1.3.1. a személynevek helyesírása  a nagybetűk helyesírásának 

gyakorlása személynevek írásával
 Meg tudja nevezni a 

helyesírási problémákat a 
tulajdonnevek típusai 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
a nagybetűk 
helyesírására vonatkozó 
hibát csak elvétve követ 
el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
tulajdonnevek típusai 
esetében. Hibátlanul 
jelöli a tulajdonneveket. 

        
2.1.3.2. az állatnevek helyesírása  a nagybetűk helyesírásának 

gyakorlása állatnevek írásával 
 Meg tudja nevezni a 

helyesírási problémákat a 
tulajdonnevek típusai 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
a nagybetűk helyesírá-
sára vonatkozó hibát 
csak elvétve követ el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
tulajdonnevek típusai 
esetében. Hibátlanul 
jelöli a tulajdonneveket. 

        
2.1.3.3. a földrajzi nevek helyesírása  a nagybetűk helyesírásának 

gyakorlása földrajzi nevek 
írásával 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
tulajdonnevek típusai 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
a nagybetűk helyesírá-
sára vonatkozó hibát 
csak elvétve követ el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
tulajdonnevek típusai 
esetében. Hibátlanul 
jelöli a tulajdonneveket. 

        
2.1.3.4. a könyv- és folyóiratcímek 

helyesírása 
 a nagybetűk helyesírásának 

gyakorlása könyv- és 
folyóiratcímek írásával 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
tulajdonnevek típusai 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
a nagybetűk 
helyesírására vonatkozó 
hibát csak elvétve követ 
el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
tulajdonnevek típusai 
esetében. Hibátlanul 
jelöli a tulajdonneveket. 

        
2.1.3.5. az intézménynevek 

helyesírása 
 a nagybetűk helyesírásának 

gyakorlása intézménynevek 
írásával 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
tulajdonnevek típusai 
esetében. Diktálás után 
és akaratlagos írás során 
a nagybetűk helyesírá-
sára vonatkozó hibát 
csak elvétve követ el. 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
tulajdonnevek típusai 
esetében. Hibátlanul 
jelöli a tulajdonneveket. 

        
2.1.3.6. a megszólítás helyesírása  a megszólítás helyesírásának 

gyakorlása 
 Rendszerint helyesen 

jelöli a megszólítást. 
 Helyesen jelöli a 

megszólítást. 
        
2.1.3.7. feliratok, táblák helyesírása  az útbaigazító feliratok, 

táblázatok kezdőbetűi jelölésének 
gyakorlása 

 Rendszerint helyesen 
jelöli az útbaigazító 
feliratok, táblázatok 
kezdőbetűit. 

 Helyesen jelöli az 
útbaigazító feliratok, 
táblázatok kezdőbetűit. 

        
2.1.4. az egybeírás-különírás  az egybeírás-különírás gyakorlása     
        
2.1.4.1. a szóismétlések helyesírása  a szóismétlések helyesírásának 

gyakorlása 
 Meg tudja nevezni a 

helyesírási problémákat 
az egybeírás-különírás 
esetében. 

 Ismeri az egybeírás-
különírás szabályait. 
Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
egybeírási-különírási 
hibát nem követ el. 
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2.1.4.2. a mellérendelő 

szókapcsolatok és 
összetételek helyesírása 

 a mellérendelő szókapcsolatok és 
összetételek helyesírásának 
gyakorlása 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az egybeírás-különírás 
esetében. 

 Ismeri az egybeírás-
különírás szabályait. 
Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
egybeírási-különírási 
hibát nem követ el. 

        
2.1.4.3. az ikerszók helyesírása  az ikerszók helyesírásának 

gyakorlása 
 Meg tudja nevezni a 

helyesírási problémákat 
az egybeírás-különírás 
esetében. 

 Ismeri az egybeírás-
különírás szabályait. 
Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
egybeírási-különírási 
hibát nem követ el. 

        
2.1.4.4. az alárendelő 

szókapcsolatok és 
összetételek helyesírása 

 az alárendelő szókapcsolatok és 
összetételek helyesírásának 
gyakorlása 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat 
az egybeírás-különírás 
esetében. 

 Ismeri az egybeírás-
különírás szabályait. 
Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
egybeírási-különírási 
hibát nem követ el. 

        
2.1.4.5. a névutós szószerkezetek 

helyesírása 
 a névutós szószerkezetek 

helyesírásának gyakorlása 
 Meg tudja nevezni a 

helyesírási problémákat 
az egybeírás-különírás 
esetében. 

 Ismeri az egybeírás-
különírás szabályait. 
Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
egybeírási-különírási 
hibát nem követ el. 

        
2.1.4.6. az igekötős igék helyesírása  az igekötős igék helyesírásának 

gyakorlása 
 Meg tudja nevezni a 

helyesírási problémákat 
az egybeírás-különírás 
esetében. Diktálás utáni 
és akaratlagos íráskor az 
igekötős igéket általában 
helyesen írja. 

 Ismeri az egybeírás-
különírás szabályait. 
Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
egybeírási-különírási 
hibát nem követ el. 

        
2.1.5. a hagyományos írásmód  a hagyományos írásmód 

gyakorlása 
    

        
2.1.5.1. régies családnevek 

helyesírása 
 a családnevek helyesírásának 

gyakorlása és a névkincs bővítése 
 Kis segítséggel helyesen 

tudja leírni a régies 
családneveket. 

 Helyesen írja le a 
begyakorolt régies 
családneveket. 

        
2.1.5.2. a j hang kétféle jelölése  a j hang kétféle jelölésének 

gyakorlása szavak írásával 
 Diktálás után helyesen 

írja le a begyakorolt j 
hangot tartalmazó 
szavakat. 

 Helyesen írja le a 
begyakorolt j hangot 
tartalmazó szavakat. 

        
2.1.6. mondatközi és mondatvégi 

írásjelek jelölése 
 a mondatközi és a mondatvégi 

írásjelek gyakorlása mondatok és 
szövegek írásával 

    

        
2.1.6.1. mondatvégi írásjelek 

jelölése 
 a mondatvégi írásjelek 

használatának gyakorlása 
 Meg tudja nevezni a 

helyesírási problémákat a 
mondatvégi írásjel 
esetében. 

 Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
helyesen jelöli a 
mondatközi és a 
mondatvégi írásjeleket. 

        
2.1.6.2. mondatközi írásjelek 

jelölése 
 a mondatközi írásjelek (vessző, 

pontosvessző, kettőspont, 
gondolatjel) használatának 
gyakorlása egyszerű és összetett 
mondatok írásával 

 Meg tudja nevezni a 
helyesírási problémákat a 
tagmondatok közötti 
írásjel, a halmozott 
mondatrészek közötti 
írásjel esetében. 

 Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
helyesen jelöli a 
mondatközi és a 
mondatvégi írásjeleket. 

        
2.1.7. számnevek írása, keltezés  a számnevek és a keltezés 

helyesírásának gyakorlása 
 Diktálás utáni és 

akaratlagos íráskor 
rendszerint helyesen 
jelöli a számneveket és a 
keltezést. 

 Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
helyesen jelöli a 
számneveket és a 
keltezést. 
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2.1.8. rövidítések, mozaikszók 

írása 
 a rövidítések és a mozaikszók 

helyesírásának gyakorlása 
 Diktálás utáni és 

akaratlagos íráskor 
rendszerint helyesen 
jelöli az ismert 
rövidítéseket és a 
mozaikszókat. 

 Diktálás utáni és 
akaratlagos íráskor 
helyesen jelöli a 
rövidítéseket és a 
mozaikszókat. 

        
2.2. a helyesírási szabályzat 

használata 
 a helyesírási szabályzat 

használatának gyakorlása 
 Használni tudja a 

Helyesírási kéziszótárt. 
Ismeri a helyesírási 
szabályzat szerkezetét, 
használatának módját. 

 Biztonságosan tudja 
használni a Helyesírási 
kéziszótárt. Ismeri a 
helyesírási szabályzat 
szerkezetét, 
használatának módját. 

        
3. Helyesírási hibák gyűjtése  Helyesírási hibák gyűjtése     
        
3.1. helyesírási hibák iskola 

feliratokon, 
hirdetményekben 

 helyesírási hibák lejegyzése az 
iskolában található feliratokról, 
hirdetményekből 

 Kis segítséggel 
megtalálja a hibát – ha 
van – az iskolában 
található feliratokon, 
hirdetményeken. 

 Önállóan képes 
helyesírási hibákat 
keresni és lejegyezni az 
iskolában található 
feliratokról, 
hirdetményekből. A talált 
helyesírási hibákat meg 
tudja nevezni. 

        
3.2. helyesírási hibák kiadvá-

nyokban 
 helyesírási hibák gyűjtése 

nyomtatott könyvekből, 
tankönyvekből 

 Kis segítséggel 
megtalálja a hibát – ha 
van – nyomtatott 
könyvekben. 

 Önállóan képes 
helyesírási hibákat 
keresni és lejegyezni 
nyomtatott könyvekből. 
A talált helyesírási 
hibákat meg tudja 
nevezni. 

        
3.3. helyesírási hibák felira-

tokon, hirdetésekben 
 hibás feliratok, hirdetések 

gyűjtése 
 Kis segítséggel 

megtalálja a hibát – ha 
van – feliratokon, 
hirdetéseken, 
reklámokon. 

 Önállóan képes 
helyesírási hibákat 
keresni és lejegyezni 
hibás feliratokból, 
hirdetésekből, 
reklámokból. A talált 
helyesírási hibákat meg 
tudja nevezni. 

        
4. Fogalmazás  A fogalmazás tanulása, 

gyakorlása 
    

        
4.1. a fogalmazás 

segédműveletei 
 a fogalmazás segédműveleteinek 

gyakorlása 
    

        
4.1.1. anyaggyűjtés, jegyzetelés  anyaggyűjtés természetes 

élethelyzetekben – jegyzetelés 
 Segítséggel jegyzetet tud 

készíteni. 
 Jegyzetet tud készíteni. 

        
4.1.2. szövegek kivonatolása, 

cédulázása 
 rövidebb ismeretterjesztő, 

metanyelvi, publicisztikai szöveg 
kivonatolása, cédulázása 

 Segítséggel tud 
cédulázni. 

 Önállóan tud cédulázni. 

        
4.1.3. szövegszerkesztés  a mondanivaló előzetes 

megszerkesztése írásban 
 Kis segítséggel tud 

vázlatot írni. 
 Önállóan tud vázlatot 

írni. 
        
4.1.4. szövegkorrekció  a kész fogalmazás javítása 

helyesírási, formai, műfaji, 
szövegtani, nyelvhelyességi, 
kommunikációs és stilisztikai 
szempontból 

 Saját és mások kész 
fogalmazását segítséggel 
javítani tudja helyesírási, 
formai, műfaji, 
szövegtani, 
nyelvhelyességi, 
kommunikációs és 
stilisztikai szempontból. 

 Saját és mások kész 
fogalmazását önállóan 
tudja javítani helyesírási, 
formai, műfaji, 
szövegtani, 
nyelvhelyességi, 
kommunikációs és 
stilisztikai szempontból. 

        
4.2. írásbeli szövegalkotás  írásbeli szövegalkotás műfajok és 

kommunikációs funkciók szerint 
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4.2.1. tájékoztató jellegű szövegek 
alkotása 

 tájékoztató jellegű szövegek 
alkotásának gyakorlása 

    

        
4.2.1.1. elbeszélés alkotása  az elbeszélésírás gyakorlása: 

a második személy 
megválasztása; 
a választott téma leszűkítése 
címmel; 
az elbeszélés leírása időrendben; 
az eseményben megvalósuló 
szerepcsere jelölése párbeszédes 
formában; 
az elkészült szöveg javítása a  
második  személy, az olvasó 
beavatottsága, az időrendnek 
megfelelő mondatrend 
helyességének szempontjából; 
a témához  nem tartozó mondatok 
törlése, a nem megfelelő szavak, 
szókapcsolatok helyettesítése 

 Tud elbeszélést írni.  
A szövegében nincs 
3 koherenciahibánál, 
2 nyelvhelyességi 
hibánál több hiba. 

 Önállóan tud elbeszélést 
írni. E műfajok 
felhasználásával vegyes 
műfajú szöveget is képes 
írni.  Szövege nem 
tartalmaz 
1 koherenciahibánál, 
1 nyelvhelyességi 
hibánál több hibát. 
Igényesen tud 
alkalmazkodni a műfaji 
jellegzetességekhez. 

        
4.2.1.2. riport, interjú írása  a riport, interjú tanulása: 

a második  személy 
megválasztása; 
a problémák összegyűjtése, a 
kérdések megfogalmazása a 
választott témában; 
a riport, interjú megfogalmazása; 
a riport, interjú javítása 

 Segítséggel riportot tud 
írni. Szövege nem 
tartalmaz 
3 koherenciahibánál, 
2 nyelvhelyességi 
hibánál több hibát. 

 Önállóan tud riportot, 
interjút írni. E műfajok 
felhasználásával vegyes 
műfajú szöveget is tud 
írni. Szövege nem 
tartalmaz 
1 koherenciahibánál, 
1 nyelvhelyességi 
hibánál több hibát. 
Igényesen tud 
alkalmazkodni a műfaji 
jellegzetességekhez. 

        
4.2.1.3. leírás készítése  a szubjektív színezetű, 

mindennapi stílusú leírás 
gyakorlása: 
a második személy 
megválasztása; 
a választott téma leszűkítése 
címmel; 
a leírás szempontja(i)nak 
megválasztása; 
a leírás elkészítése, a tárgy, 
növény, állat, személy, tér 
megismertetése a második 
személlyel; 
a leírás javítása 

 Tud leírást írni. 
A szövegében nincs 
3 koherenciahibánál, 
2 nyelvhelyességi 
hibánál több hiba. 

 Önállóan tud leírást írni. 
Szövege nem tartalmaz 
1 koherenciahibánál, 
1 nyelvhelyességi 
hibánál több hibát. 
Igényesen alkalmazkodik 
a műfaji 
jellegzetességekhez. 

        
4.2.1.4. jellemzés írása  a jellemzés tanulása: 

a 2. személy megválasztása; 
a megismertetésre kiválasztott 
irodalmi hős vagy jól ismert 
személy jellemének bemutatása 
cselekedetei, magatartása alapján; 
a jellemzés javítása 

 Tud jellemzést írni. A 
szövegében nincs 
3 koherenciahibánál, 
2 nyelvhelyességi 
hibánál több hiba. 

 Önállóan tud jellemzést 
írni. Szövege nem 
tartalmaz 
1 koherenciahibánál, 
1 nyelvhelyességi 
hibánál több hibát. 
Igényesen alkalmazkodik 
a műfaji 
jellegzetességekhez. 

        
4.2.1.5. életrajz-írás  életrajz írása-szerkesztése 

megismert jeles személyiségekről 
 Segítséggel életrajzot tud 

írni megismert jeles 
személyiségekről. 
Szövege nem tartalmaz 
3 koherenciahibánál, 
2 nyelvhelyességi 
hibánál több hibát. 

 Önállóan tud életrajzot 
írni megismert jeles 
személyiségekről. 
Szövege nem tartalmaz 
1 koherenciahibánál, 
1 nyelvhelyességi 
hibánál több hibát. 
Igényesen alkalmazkodik 
a műfaji 
jellegzetességekhez. 

        
4.2.1.6. cikk írása  cikk írásának gyakorlása  Segítséggel tud cikket 

írni. 
 Önállóan tud cikket írni. 
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4.2.1.7. önéletrajz írása  önéletrajz írásának gyakorlása  Segítséggel tud 

önéletrajzot írni. 
Szövege nem tartalmaz 
3 koherenciahibánál, 
2 nyelvhelyességi 
hibánál több hibát. 

 Önállóan tud önéletrajzot 
írni.  Szöveg nem 
tartalmaz 
1 koherenciahibánál, 
1 nyelvhelyességi 
hibánál több hibát. 
Igényesen alkalmazkodik 
a műfaji 
jellegzetességekhez. 

        
4.2.1.8. önéletrajz-varázsló  önéletrajz-varázsló használata  Segítséggel használja az 

önéletrajz-varázsló 
programot. 

 Önállóan használja az 
önéletrajz-varázsló 
programot. 

        
4.2.1.9. szakszövegek javítása  ismeretterjesztő jellegű, leíró 

típusú szakszövegek 
fogalmazásának javítása a 
szakszók helyes alkalmazásával 
állatokról, tárgyakról, 
növényekről 

 Segítséggel javítani tudja 
az állatokról, tárgyakról, 
növényekről szóló 
ismeretterjesztő jellegű, 
leíró típusú 
szakszövegeket. 

 Önállóan képes javítani 
az állatokról, tárgyakról, 
növényekről szóló 
ismeretterjesztő jellegű, 
leíró típusú 
szakszövegeket – a 
szakszók helyes 
alkalmazásával. 

        
4.2.1.10. könyvismertetés készítése  a könyvismertetés írásának 

gyakorlása 
 Könyvismertetést tud írni 

általa olvasott 
ismeretterjesztő 
könyvről. 

 Nyelvészeti munkát 
önállóan képes 
recenzálni. 

        
4.2.1.11. följegyzés  írása  a följegyzés írásának tanulása 

mindennapi események kapcsán a 
tárgyszerűség, pontosság írásbeli 
kifejezésének gyakorlása 
érdekében 

 Segítséggel tud 
följegyzést írni. 

 Följegyzést tud írni. 

        
4.2.1.12. tevékenységértékelés,  

-minősítés készítése 
 tapasztalatok alapján saját 

tevékenység vagy csoport 
tevékenységének értékelése-
minősítése 

 Elemzést tud írni a 
pedagógus által megadott 
szempontok alapján saját 
tevékenységéről vagy 
csoport által végzett 
tevékenységről. 

 Elemzést tud írni 
önállóan választott 
szempontok alapján saját 
tevékenységéről vagy 
csoport által végzett 
tevékenységről. 

        
4.2.1.13. szócikk-szerkesztés  szócikkek szerkesztése 

lexikonminták alapján – a 
diáknyelv, a tájnyelv és a 
szakszókincs köréből gyűjtött 
szavakhoz 

 Segítséggel képes 
szócikket szerkeszteni 
lexikonminták alapján a 
gyűjtött diáknyelvi 
szavakhoz. 

 Önállóan képes szócikket 
szerkeszteni 
lexikonminták alapján a 
gyűjtött diáknyelvi, 
tájnyelvi, szakszókincs 
köréhez tartozó 
szavakhoz. 

        
4.2.2. felhívó, kapcsolatteremtő 

típusú szövegek írása 
 felhívó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek írása 
    

        
4.2.2.1. magánlevél írása  magánlevél írásának gyakorlása  Tud magánlevelet írni.  

A szövegében nincs 
3 koherenciahibánál, 
2 nyelvhelyességi 
hibánál több hiba. 

 Magánlevelet tud írni. 

        
4.2.2.2. kérvény írása  kérvény írásának gyakorlása  Segítséggel kérvényt tud 

írni. 
 Kérvényt tud írni. 

        
4.2.2.3. információkérő levél írása  információkérés gyakorlása  Tud információkérő 

levelet írni. A 
szövegében nincs  
3 koherenciahibánál, 
2 nyelvhelyességi 
hibánál több hiba. 

 Tud információkérő 
levelet írni. 
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4.2.2.4. meghatalmazás írása  meghatalmazás írásának 

gyakorlása 
 Segítséggel 

meghatalmazást tud írni. 
 Tud meghatalmazást írni.

        
4.2.2.5. nyugta írása  nyugta írásának gyakorlása  Segítséggel tud nyugtát, 

átvételi elismervényt írni.
 Tud nyugtát, átvételi 

elismervényt írni. 
        
4.2.3. poétikus-emotív típusú 

szövegek 
 poétikus-emotív típusú, írott 

szövegek alkotása 
    

        
4.2.3.1. vers, mese, kispróza írása  vers, mese, kispróza írásának 

gyakorlása 
 Önállóan tud  

8-10 predikatív 
szerkezetből álló leíró 
mesét alkotni. 

 Önállóan képes eredeti 
poétikus-emotív típusú 
szöveget (verset, mesét, 
kisprózát) alkotni. 

        
4.2.3.2. humoreszk írása  humoreszkek írásának gyakorlása  Segítséggel tud  

6-8 predikatív 
szerkezetből álló 
humoreszket írni. 

 Önállóan képes eredeti, 
csattanós humoreszket 
írni. 

        
4.2.3.3. forgatókönyv-készítés  forgatókönyv készítése 

jelenetekhez, video- és 
filmetűdökhöz 

 Rövid jelenethez – kis 
segítséggel – meg tudja 
írni a szöveg 
forgatókönyvét. 

 Filmetűdhöz meg tudja 
írni a szöveg és a 
képváltások 
forgatókönyvét. 

        
4.2.3.4. szövegkönyv-írás  regény- vagy elbeszélésrészletek 

dramatizálása 
 Segítséggel képes 

elbeszélésrészletek 
dramatizálására. 

 Önállóan képes regény- 
vagy elbeszélésrészletek 
dramatizálására. 

        
4.2.4. metanyelvi szövegek  metanyelvi szövegek alkotása     
        
4.2.4.1. nyelvhelyességi, 

szövegszerkesztési 
problémák megfogalmazása 
írásban 

 nyelvhelyességi, 
szövegszerkesztési problémák 
megfogalmazása szakmai 
levélváltás céljából nyelvi 
ismeretterjesztő műsorok és 
folyóirat-rovatok számára 

 Kis segítséggel meg tud 
fogalmazni 
nyelvhelyességi, 
szövegszerkesztési, 
helyesejtési problémákat.

 Önállóan képes  
kommentálni 
nyelvhelyességi, 
szövegszerkesztési, 
helyesejtési problémákat 
írásban. 

        
4.2.4.2. recenziókészítés nyelvészeti 

témákról 
 nyelvészeti ismeretterjesztő 

munkák recenzálása 
 Nyelvészeti 

ismeretterjesztő munkát 
segítséggel képes 
recenzálni. 

 Önállóan tud nyelvészeti 
ismeretterjesztő munkát 
recenzálni. 

        
4.2.4.3. gyűjtött nyelvjárási-, 

diáknyelvi-, szaknyelvi-, 
földrajzinév-anyag 
kommentálása 

 nyelvjárási, diáknyelvi, 
szaknyelvi szavak, és földrajzi 
nevek gyűjtése, elrendezése és 
kommentálása 

 Kis segítséggel 
kommentálni tud egy-két 
általa gyűjtött  
diáknyelvi anyagot. 

 Szakszerűen képes 
kommentálni írásban az 
általa gyűjtött 
nyelvjárási, diáknyelvi 
anyagot. 

        
4.2.4.4. irodalomkritika írása  irodalomkritika írása rövidebb 

terjedelmű olvasott művekről 
 Megkísérel rövidebb 

terjedelmű olvasott 
művekről kritikát írni. 
Próbálkozásait – 
segítséggel – értékelni 
képes. 

 Segítséggel 
irodalomkritikát tud írni. 

        
4.3. nyelvhelyességi és 

szövegtani ismeretek 
 nyelvhelyességi és szövegtani 

ismeretek tanulása 
    

        
4.3.1. alanyváltás, hiányzó alany 

pótlása 
 az alanyváltás hiányának 

felismerése, a hiányzó alany 
pótlásának gyakorlása 

 Segítséggel felismeri az 
alanyváltás hiányát 
megadott szövegben. A 
hiányzó alanyt pótolni 
tudja. 

 Felismeri az alanyváltás 
hiányát saját és mások 
szövegeiben. Az alanyt 
önállóan tudja pótolni. 

        
4.3.2. igeragozás és 

nyelvhelyesség 
 az igeragozással kapcsolatos 

nyelvhelyességi problémák 
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4.3.2.1. a -suk, -sük ragozás  a -suk, -sük ragozás 

használatának gyakorlása 
 Kis segítséggel helyesen 

használja a  -suk, -sük 
ragozást. 

 Helyesen tudja használni 
a  -suk, -sük ragozást. 

        
4.3.2.2. -nák, -nék toldalék feltételes 

módban 
 a -nák, -nék toldalék feltételes 

módban történő használatának 
gyakorlása 

 Kis segítséggel helyesen 
használja a -nák, -nék 
toldalékot. 

 Helyesen tudja használni 
a -nák, -nék toldalékot. 

 
4.3.3. bővítmények és 

nyelvhelyesség 
 a bővítményekkel kapcsolatos 

nyelvhelyességi problémák 
    

        
4.3.3.1. a tárgy és az igei állítmány 

ragozása 
 a tárgy és az igei állítmány 

ragozásának gyakorlása 
 Rendszerint helyesen 

ragozza a tárgyat és az 
igei állítmányt. 

 Helyesen tudja ragozni a 
tárgyat és az igei 
állítmányt. 

        
4.3.3.2. -ba, -be, -ban, -ben, -nál, 

-nél, -kor határozóragok 
használata 

 határozóragok használatának 
gyakorlása: -ba, -be, -ban, -ben, 
-nál, -nél, -kor 

 Rendszerint helyesen 
használja a 
határozóragot. 

 Helyesen tudja használni 
a határozóragot. 

        
4.3.3.3. az árnyaltabb kifejezés 

eszköze: a névutóhasználat 
 a névutóhasználat gyakorlása  Rendszerint helyesen 

használja a névutót. 
 Helyesen tudja használni 

a névutót. 
        
4.3.3.4. a sorszámnév és tőszámnév 

helyes használata 
 a sorszámnév és a tőszámnév 

differenciált alkalmazásának 
gyakorlása 

 Rendszerint helyesen 
használja a sorszámnevet 
és a tőszámnevet. 

 Helyesen tudja használni 
a sorszámnevet és a 
tőszámnevet. 

        
4.3.3.5. a birtokos jelző ragjának 

helyes használata 
 a birtokos jelző ragjának jelölése 

vagy elhagyása 
 Rendszerint helyesen 

használja a birtokos jelző 
ragját. 

 Helyesen tudja használni 
a birtokos jelző ragját. 

        
4.3.4. a névelőhasználat  a névelőhasználat gyakorlása     
        
4.3.4.1. a határozott névelő 

indokolatlan elhagyása 
 a határozott névelő indokolatlan 

elhagyásának felismerése 
 Rendszerint helyesen 

használja a határozatlan 
névelőt. 

 Helyesen tudja használni 
a határozatlan névelőt. 

        
4.3.4.2. a határozatlan névelő hibás 

elhagyása 
 a határozatlan névelő hibás 

elhagyásának felismerése 
 Rendszerint helyesen 

használja a határozatlan 
névelőt. 

 Helyesen tudja használni 
a határozatlan névelőt. 

        
4.3.5. összetett mondatok és 

nyelvhelyesség 
 az összetett mondatokkal 

összefüggő nyelvhelyességi 
problémák megoldásának 
gyakorlása 

    

        
4.3.5.1. az aki, amely, ami 

vonatkozó névmások helyes 
használata 

 az aki, ami, amely… vonatkozó 
névmások alkalmazásának 
gyakorlása  vonatkozó 
mellékmondatokban 

 Rendszerint helyesen 
használja az aki, ami, 
amely… vonatkozó 
névmásokat. 

 Helyesen tudja használni 
az aki, ami, amely… 
vonatkozó névmásokat. 

        
4.3.5.2. a vonatkozó névmások 

egyeztetése 
 a vonatkozó névmások számbeli 

vagy értelmi egyeztetésének 
gyakorlása 

 Rendszerint helyesen 
használja és segítséggel 
egyeztetni tudja a 
vonatkozó névmásokat. 

 Helyesen tudja használni 
és egyeztetni a 
vonatkozó névmásokat. 

        
4.3.5.3. a helyes kötőszóhasználat  a helyes kötőszóhasználat 

gyakorlása 
 Rendszerint helyesen 

használja a kötőszókat. 
 Helyesen tudja használni 

a kötőszókat. 
        
4.3.5.4. többszörösen összetett 

mondatok szerkesztése;  
a mondat-átszövődés 

 a többszörösen összetett 
mondatok helyes szerkesztésének 
gyakorlása 

 Rendszerint helyesen 
szerkeszti a többszörösen 
összetett mondatokat. 

 Helyesen tudja 
szerkeszteni a 
többszörösen összetett 
mondatokat. 

        
4.3.6. szórend és nyelvhelyesség  a szórenddel kapcsolatos 

nyelvhelyességi problémák 
megoldásának gyakorlása 
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4.3.6.1. az állítmány hátravetése  az állítmány-hátravetés 

jelentőségének felismerése a 
szövegalkotás és 
szövegkorrigálás folyamatában 

 Egy adott mondatban 
segítséggel felismeri az 
állítmány hátravetésének 
a funkcióját a 
mondatjelentés 
egyértelműbb 
felfoghatósága, 
dekódolása érdekében. 

 Egy adott mondatban 
önállóan felismeri az 
állítmány hátravetésének 
a funkcióját a 
mondatjelentés 
egyértelműbb 
felfoghatósága, 
dekódolása érdekében. 

        
4.3.6.2. módosítószók, módosító 

értelmű kifejezések 
 a módosítószók, a módosító 

értelmű kifejezések 
elhelyezésének gyakorlása 
mondat- és szövegszinten 

 A módosítószókat, a 
módosító értelmű 
kifejezéseket képes 
önállóan  felidézni, 
jelentésüket megkeresni 
az értelmező 
kéziszótárban. 
Segítséggel képes a 
módosítószók  mondat-, 
illetve  
szövegjelentésben 
játszott szerepének 
"érzékeltetésére" 
szövegalkotás vagy 
szövegkorrigálás során. 

 A módosítószókat, a 
módosító értelmű 
kifejezéseket képes 
önállóan  felidézni, 
jelentésüket megkeresni 
az értelmező 
kéziszótárban. Önállóan 
képes a módosítószók  
mondat-, illetve  
szövegjelentésben 
játszott szerepének 
"érzékeltetésére" 
szövegalkotás vagy 
szövegkorrigálás során. 

        
4.3.7. a bekezdés  a bekezdéssel kapcsolatos 

nyelvhelyességi problémák 
megoldásának gyakorlása 

    

        
4.3.7.1. a tételmondat  tételmondat megkeresése más 

szövegében; 
tételmondat megfogalmazása és 
elhelyezése szóbeli és írásbeli 
közlés kisebb (bekezdésnyi) 
egységeiben 

 Önállóan képes saját 
szövegprodukcióiban a 
tételmondat 
megfogalmazására, 
helyének kijelölésére. 
Mások által alkotott 
szövegben – segítséggel 
– képes a rosszul 
elhelyezett tételmondat 
helyének megkeresésére, 
majd a bekezdésnyi 
szövegek korrigálására. 

 Önállóan képes saját 
szövegprodukcióiban a 
tételmondat 
megfogalmazására, 
helyének kijelölésére. 
Mások által alkotott 
önállóan képes a rosszul 
elhelyezett tételmondat 
helyének megkeresésére, 
majd a bekezdésnyi 
szövegek korrigálására. 

        
4.3.7.2. a mondatok kapcsolódása  a mondatok kapcsolódásának 

felismerése;  
a helytelen kapcsolódások 
korrigálása 

 Segítséggel képes egy 
tetszés szerinti 
szövegben a helytelen 
mondatkapcsolódások 
javítására, a javítás 
módjánál alkalmazott 
döntéseinek indoklására. 

 Önállóan képes egy 
tetszés szerinti 
szövegben a helytelen 
mondatkapcsolódások 
javítására, a javítás 
módjánál alkalmazott 
döntéseinek indoklására. 

        
4.3.7.3. a mondatok sorrendje  a mondatsorrend helyességének, 

valamint helytelenségének 
megállapítása, gyakorlása tetszés 
szerinti szövegeken 

 Segítséggel képes egy 
tetszés szerint 
rendelkezésre bocsátott 
szövegben a mondatok 
sorrendjének helyességét 
(helytelenségét) 
megállapítani. 

 Önállóan képes egy 
tetszés szerint 
rendelkezésre bocsátott 
szövegben a mondatok 
sorrendjének helyességét 
(helytelenségét) 
megállapítani. 
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4.3.8. a szövegkoherencia 

grammatikai mutatói 
 a szövegkoherencia grammatikai 

mutatói 
    

        
4.3.8.1. a határozott névelő  a határozott névelő szerepének 

felismerése 
 Saját maga által alkotott 

szövegben helyesen 
használja a határozott 
névelőket. 

 Saját maga által alkotott 
szövegben helyesen 
használja a határozott 
névelőket. Képes mások 
szövegeiben a hibás 
határozott 
névelőhasználatot 
korrigálni. Korrekciós 
döntéseit indokolni tudja.

        
4.3.8.2. az utalás: visszautalás 

(anafora), előreutalás 
(katafora), jelenre utalás 
(deixia) 

 az utalás: visszautalás (anafora), 
előreutalás (katafora), jelenre 
utalás (deixia) tipikus eseteinek 
felismerése, számbavétele, 
alkalmazása 

 Képes a 
szövegkoherenciát 
biztosító utalástípusok 
alkalmazására saját 
szövegeiben. 

 Képes a 
szövegkoherenciát 
biztosító utalástípusok 
alkalmazására saját 
szövegeiben. Képes más 
szövegeiben a helytelen 
utalások felismerésére és 
korrekciójára. 

        
4.3.8.3. a kihagyás: a hiányos 

mondat (ellipszia) 
 a hiányos mondat (ellipszia) 

felismerése, alkalmazásának 
gyakorlása 

 Képes hiányos mondatok 
alkalmazására a 
redundancia csökkentése 
érdekében, feltételezve 
az olvasó vagy 
hallgatótárs előismereteit 
és a szöveg témájába 
való beavatottságát. 

 Képes hiányos mondatok 
alkalmazására a 
redundancia csökkentése 
érdekében, feltételezve 
az olvasó vagy 
hallgatótárs előismereteit 
és a szöveg témájába 
való beavatottságát. 
Félreértések során – a 
megértetés sikere 
érdekében – képes a 
hiányos mondatot 
kiegészíteni, bővíteni, 
teljessé tenni. 

        
4.3.8.4. a névmásítás  a névmásítás gyakorlása  Hibátlanul ismeri azokat 

a névmásokat, 
amelyeknek szerepük 
lehet a szövegkoherencia 
megteremtésében. Ismeri 
a névmásoknak mint 
szófajoknak a lehetséges 
funkcióit a 
szövegkoherencia 
megteremtése érdekében. 
Önállóan tudja 
alkalmazni a névmásítás 
tipikus "fogásait" a 
sikeres koherencia 
biztosításához. 

 Hibátlanul ismeri azokat 
a névmásokat, 
amelyeknek szerepük 
lehet a szövegkoherencia 
megteremtésében. Ismeri 
a névmásoknak mint 
szófajoknak a lehetséges 
funkcióit a 
szövegkoherencia 
megteremtése érdekében. 
Önállóan tudja 
alkalmazni a névmásítás 
tipikus "fogásait" a 
sikeres koherencia 
biztosításához. Önállóan 
képes mások 
szövegeinek javítására a 
névmások helyettesítő 
funkcióinak helyes 
alkalmazásával. Fel- 
készült a korrekciós dön-
téseinek indoklására is. 

        
4.3.8.5. az egyeztetés  az egyeztetés hibáinak 

felismerése; 
az egyeztetés nyelvhelyességi 
normáinak, alternatíváinak 
felismerése és alkalmazása 

 Ismeri az egyeztetés 
alapvető nyelvhelyességi 
normáit. Önállóan képes 
azokat alkalmazni a 
szóbeli és írásbeli 
szövegprodukcióiban. 

 Ismeri az egyeztetés 
alapvető nyelvhelyességi 
normáit. Önállóan képes 
azokat alkalmazni a szó-
beli és írásbeli 
szövegprodukcióiban. Az 
egyeztetési normák is-
meretében önállóan 
képes más mondatainak 
és szövegeinek javításra. 
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4.3.8.6. a szórend  a szórend jellemzőinek 
felismerése a szövegkoherencia 
szempontjából 

 Ismeri a magyar szórend 
jellemzőit. Segítséggel  
képes az általa alkotott 
szövegekben a helyes 
szórend alkalmazására, a 
hibás szórend javítására. 

 Ismeri a magyar szórend 
jellemzőit. Önállóan  
képes az általa alkotott 
szövegekben a helyes 
szórend alkalmazására, a 
hibás szórend javítására. 

        
4.3.8.7. a mondat aktuális tagolása  a mondat aktuális tagolása; 

a téma-réma szabályainak 
megismerése és alkalmazása 

 Ismeri a mondat aktuális 
tagolására vonatkozó 
szabályokat. Segítséggel 
képes saját és más 
szövegeiben e szabályok 
alkalmazására. 

 Ismeri a mondat aktuális 
tagolására vonatkozó 
szabályokat. Önállóan 
képes saját és más 
szövegeiben e szabályok 
alkalmazására. 

        
4.3.9. a szövegkoherencia 

jelentéstani mutatói 
 a szövegkoherencia jelentéstani 

mutatói 
    

        
4.3.9.1. az ismétlés  az ismétlések szerepének 

felismerése és alkalmazása 
 Segítséggel felismeri 

mások szövegeiben az 
ismétlés jelentéstani, 
valamint pragmatikai 
(másokat befolyásoló, 
másokat meggyőző) 
szerepét. Az ismétlésre 
vonatkozó ismeretei 
birtokában – ugyancsak 
segítséggel – képes saját 
és más szövegeit 
hatásossá, meggyőzővé 
formálni. 

 Felismeri mások 
szövegeiben az ismétlés 
jelentéstani, valamint 
pragmatikai (másokat 
befolyásoló, másokat 
meggyőző) szerepét. Az 
ismétlésre vonatkozó 
ismeretei birtokában 
önállóan képes saját és 
más szövegeit hatásossá, 
meggyőzővé formálni. 

        
4.3.9.2. a szinonimák  a szinonimák szerepének 

felismerése, az alkalmazásukra 
vonatkozó szabályok révén 
gyakorlás a hiteles és meggyőző 
szövegek létrehozásáért 

 Ismeri és kezelni tudja a 
Magyar 
szinonimaszótárt. A 
szótár segítségével 
önállóan képes 
összeállítani egy adott 
téma jellemző 
szinonimáit. Képes 
önállóan – a szininimika 
rejtett szabályainak 
alkalmazásával – árnyalt, 
meggyőző szöveget 
alkotni. 

 Ismeri és kezelni tudja a 
Magyar 
szinonimaszótárt. A 
szótár segítségével 
önállóan képes 
összeállítani egy adott 
téma jellemző 
szinonimáit. Képes 
önállóan – a szininimika 
rejtett szabályainak 
alkalmazásával – árnyalt, 
meggyőző szöveget 
alkotni. Képes más 
szövegeit a szinonimitás 
szempontjaira tekintettel 
javítani, tökéletesebbre 
csiszolni. 

        
4.3.9.3. a poliszémia  egy szó vagy szintagma konkrét 

és elvont jelentésben való 
használatának gyakorlása; 
a poliszémia szabályai 
"megsértésének" felismerése 

 Segítséggel képes a 
poliszémia 
alkalmazására. Más 
szövegeiben felismeri a 
poliszémia szabályainak 
"megsértését". 

 Önállóan képes a 
poliszémia 
alkalmazására. Más 
szövegeiben felismeri a 
poliszémia szabályainak 
"megsértését". Képes 
azok önálló javítására. 

        
4.3.9.4. az ellentét  az ellentét  szerepének 

felismerése és kifejezése 
 Önállóan felismeri  

mások szövegeiben az 
ellentét jelentését és 
jelentőségét. Segítséggel 
képes saját szövegeiben 
az ellentét adekvát nyelvi 
kifejezésére mások 
szövegeiben a hibás, 
inadekvát 
ellentéthasználat – illetve 
-kifejezés – javítására. 

 Önállóan felismeri  
mások szövegeiben az 
ellentét jelentését és 
jelentőségét. Önállóan 
képes saját szövegeiben 
az ellentét adekvát nyelvi 
kifejezésére, mások 
szövegeiben a hibás, 
inadekvát 
ellentéthasználat – illetve 
-kifejezés – javítására. 
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4.3.9.5. a felsorolás  a felsorolás felismerése és 

gyakorlása 
 Ismeri a felsorolás 

(részletezés) 
nyelvhasználati 
lehetőségeit. Képes saját 
szövegeiben a felsorolás 
helyes alkalmazására, a 
témával adekvát tartalom 
meggyőző kifejezésére. 

 Ismeri a felsorolás 
(részletezés) 
nyelvhasználati 
lehetőségeit. Képes saját 
szövegeiben a felsorolás 
helyes alkalmazására,  a 
témával adekvát tartalom 
meggyőző kifejezésére. 
Más szövegeiben képes a 
felsorolási hibák 
(elnagyolások, 
túlbeszélés, kihagyás 
stb.) javítására. 

        
4.3.9.6. a felosztás  a felosztás felismerése és 

gyakorlása 
 Ismeri a felosztás 

nyelvhasználati 
lehetőségeit. Képes saját 
szövegeiben a felosztás 
helyes alkalmazására, 
azáltal, hogy az általa 
alkotott szövegben 
változatos nyelvi 
formában ki tudja fejezni 
a felosztás szempontját 
is. 

 Ismeri a felosztás 
nyelvhasználati 
lehetőségeit. Képes saját 
szövegeiben a felosztás 
helyes alkalmazására, 
azáltal, hogy az általa 
alkotott szövegben 
változatos nyelvi 
formában ki tudja fejezni 
a felosztás szempontját 
is. Más szövegeiben 
képes a felosztási hibák 
javítására. 

        
4.3.9.7. a nemfogalom, fajfogalom  a nemfogalom és a fajfogalom 

megkülönböztetése 
 Segítséggel képes 

felismerni más 
szövegeiben a nem- és a 
fajfogalom 
"kifejeződésének" 
nyelvhasználati 
lehetőségeit. 

 Önállóan képes 
felismerni más 
szövegeiben a nem- és a 
fajfogalom 
"kifejeződésének" 
nyelvhasználati 
lehetőségeit. Más 
szövegeiben felismeri s 
javítani is tudja a nem- és 
fajfogalom témakörébe 
tartozó hibákat. 

        
4.3.9.8. a fokozás  a fokozás jelenségének és 

szerepének felismerése 
 Ismeri a fokozás szerepét 

és jelentőségét, 
nyelvhasználati 
lehetőségeit a második 
személy megnyerése, 
befolyásolása 
szempontjából. 

 Ismeri a fokozás szerepét 
és jelentőségét, 
nyelvhasználati 
lehetőségeit a második 
személy megnyerése, 
befolyásolása 
szempontjából. Képes 
mások szövegét javítani, 
hitelesebbé tenni a 
fokozás szempontjából. 

        
4.3.9.9. a halmozás  a halmozás jelenségének és 

szerepének felismerése 
 Ismeri a halmozás 

szerepét és jelentőségét, 
nyelvhasználati 
lehetőségeit a második 
személy megnyerése, 
befolyásolása 
szempontjából. 

 Ismeri a halmozás 
szerepét és jelentőségét, 
nyelvhasználati 
lehetőségeit a második 
személy megnyerése, 
befolyásolása 
szempontjából. Képes 
mások szövegét javítani, 
hitelesebbé tenni a 
halmozás szempontjából. 

        
4.3.9.10. pragmatikai előfeltevések és 

következtetések 
 pragmatikai előföltevések és 

következtetések felismerése és 
alkalmazása a szövegalkotás 
során 

 Ismeri a pragmatikai 
előföltevés és következ-
tetés lényegét, szerepét a 
kommunikációs helyze- 
tekben. Felismeri azok 
szabályait "kész" 
szövegekben. 
Segítséggel  képes a 
pragmatikai 
előföltevések és 
következtetések 
felfedésére, megfejtésére, 
explicitté tételére. 

 Ismeri a pragmatikai 
előföltevés és következ-
tetés lényegét, szerepét a 
kommunikációs 
helyzetekben. Felismeri 
azok szabályait "kész" 
szövegekben. Önállóan  
képes a a pragmatikai 
előföltevések és 
következtetések 
felfedésére, megfejtésére, 
explicitté tételére. 
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III. AZ ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Helyesejtés  Helyesejtés-tanulás     
        
1.1. beszédhallás- és 

beszédmozgás-fejlesztés 
 a helyesejtési normákhoz igazodó 

beszédhallás és beszédmozgás 
fejlesztése 

    

        
1.1.1. helyesejtési gyakorlatok  helyesejtési gyakorlatok végzése     
        
1.1.1.1. légzéstechnika  a légzéstechnika gyakorlása 

szövegolvasás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg 
mondásával 

 Tudja a légzőgyakorlatok 
végzésének módját, 
ismeri és érti a 
javításukra vonatkozó 
utasításokat. 

 Önállóan képes 
légzőgyakorlatot végezni 
és javítani. 

        
1.1.1.2. ajakartikuláció és ritmus  az ajakartikuláció, a ritmus 

gyakorlása mondókák, versek 
mondásával 

 Tudja az artikulációs és 
ritmusgyakorlatok 
végzésének módját, 
ismeri és érti a 
javításukra vonatkozó 
utasításokat. 

 Önállóan képes 
artikulációs és 
ritmusgyakorlatot 
végezni és javítani. 

        
1.1.1.3. időtartam, hangsúly és 

hanglejtés 
 az időtartam, a hangsúly és a 

hanglejtés gyakorlása 
szövegolvasás közben 

 Tudja az időtartam-, 
hangsúly- és hanglejtés-
gyakorlatok végzésének 
módját, ismeri és érti a 
javításukra vonatkozó 
utasításokat. 

 Önállóan képes 
időtartam-, hangsúly- és 
hanglejtés-gyakorlatot 
végezni és javítani. Nem 
követ el spontán 
beszédben hangsúly- és 
hanglejtéshibákat. 

        
1.1.1.4. beszédfolyamat-váltások  a beszédfolyamat-váltások 

(tempó, hangerő, hangmagasság) 
gyakorlása szövegolvasás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Tudja a tempóváltási, 
hangerőváltási és 
hangmagasságváltási 
gyakorlatok végzésének 
módját, ismeri és érti a 
javításukra vonatkozó 
utasításokat. 

 Önállóan képes 
beszédfolyamat-váltásra 
és a hibás 
beszédfolyamat-váltás 
javítására. 

        
1.1.1.5. beszédszünet  a beszédszünetek megtartásának 

gyakorlása vers- és 
prózarészletek olvasása, valamint 
szövegalkotás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szövegek mondása 
közben 

 Tudja a beszédszünet 
megtartását segítő 
gyakorlatok végzésének 
módját, ismeri és érti a 
javításukra vonatkozó 
utasításokat. 

 Önállóan képes a 
beszédszünetek 
megtartására és a hibás 
beszédszünet javítására. 

        
1.1.2. helyesejtési hibák 

korrekciója 
 helyesejtési típushibák egyéni 

korrekciójának gyakorlása 
 Önállóan tudja javítani a 

hangos olvasás, 
versmondás és spontán 
beszéd közben elkövetett 
artikulációs, időtartam-, 
hangerő- és 
hangsúlyhibákat. 

 Mások felolvasásában, 
versmondásában és 
spontán beszédében 
felismeri és javítani tudja 
a helyesejtési hibákat. 

        
1.2. felolvasás  a felolvasás gyakorlása     
        
1.2.1. a felolvasásra szánt 

szövegek elemzése 
 a felolvasásra szánt szövegek 

elemzése a “szövegépítkezés” 
szempontjából (tételmondat 
helye, a részletezés és kifejtés, 
ellentétek, közbeékelődések, a 
párbeszédek funkciója stb.) 

 Kis segítséggel elemezni 
képes a felolvasásra 
szánt szöveget a 
“szövegépítkezés” 
szempontjából. 

 Önállóan képes elemezni 
a felolvasásra szánt 
szöveget a 
“szövegépítkezés” 
szempontjából. 
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1.2.2. a kapcsolattartás 

megtervezése 
 a felolvasás megtervezése a 

hallgatósággal való 
kapcsolattartás szempontjából 
(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 Kis segítséggel meg 
tudja tervezni a 
felolvasásra szánt 
szöveget a hallgatósággal 
való kapcsolattartás 
szempontjából. 

 Önállóan képes 
megtervezni a 
felolvasásra szánt 
szöveget a hallgatósággal 
való kapcsolattartás 
szempontjából. 

        
1.2.3. a szünettartás és a 

beszédfolyamat-váltások 
megtervezése 

 a beszédszünet, a hangerő-, 
tempó- és magassági váltások 
megtervezése és jelölése az 
elemzett szövegben 

 8–10 soros versekben és 
3–4 soros prózai 
szövegekben jelölni 
tudja a hangsúlyt, a 
ritmust, a szünetet. 

 Jelölni tudja a hangsúlyt, 
a hanglejtést, a 
szüneteket önállóan, a 
beszédfolyamat-
váltásokat pedig tanári 
segítséggel. 

        
1.3. vers- és prózamondás  a vers- és prózamondás 

gyakorlása 
    

        
1.3.1. a szöveg elemzése, 

értelmezése 
 a vers- és prózamondás 

gyakorlása, tekintettel az írói 
üzenetközvetítés szempontjára 

 A tanult verseket és 
prózai szövegeket el 
tudja mondani úgy, hogy  
az írói üzenetközvetítés 
szempontjait is 
rendszerint figyelembe 
veszi. 

 A tanult verseket és 
prózai szövegeket el 
tudja mondani az írói 
üzenetközvetítés 
szempontjára tekintettel. 

        
1.3.2. helyesejtési normák 

megtartása 
 a vers- és prózamondás 

gyakorlása a helyesejtési normák 
megtartásával 

    

        
1.3.2.1. szünetek és levegővételi 

helyek 
 a szünetek és levegővételi helyek 

megtartása 
 A tanult verseket és 

prózai szövegeket el 
tudja mondani helyes 
szünettartással. 

 A tanult verseket és 
prózai szövegeket 
helyesejtési hiba nélkül 
el tudja mondani. 

        
1.3.2.2. ritmus  a ritmus helyes érzékeltetése  A tanult verseket és 

prózai szövegeket el 
tudja mondani helyes 
ritmussal. 

 A tanult verseket és 
prózai szövegeket 
helyesejtési hiba nélkül 
el tudja mondani. 

        
1.3.2.3. fő- és mellékhangsúlyok  a fő- és mellékhangsúlyok 

megtartása 
 A tanult verseket és 

prózai szövegeket el 
tudja mondani helyes 
hangsúllyal és 
hanglejtéssel. 

 A tanult verseket és 
prózai szövegeket 
helyesejtési hiba nélkül 
el tudja mondani. 

        
1.3.2.4. beszédfolyamat-váltások  a beszédfolyamat-váltások helyes 

alkalmazása 
 A tanult versek és prózai 

szövegek elmondásakor 
rendszerint helyesen 
alkalmazza a 
beszédfolyamat-
váltásokat. 

 A tanult verseket és 
prózai szövegeket 
helyesejtési hiba nélkül 
el tudja mondani. 

        
1.3.3. a vers- és prózamondás 

értékelése 
 a vers- és prózamondás értékelése 

az írói üzenet hiteles 
“tolmácsolása” szempontjából 

 Megadott szempontok 
szerint értékelni tudja 
társai versmondását, 
illetve az adott 
helyzetben tanúsított 
viselkedését. 

 Megadott szempontok 
szerint tudja értékelni a 
saját és társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben 
tanúsított viselkedését. 

        
1.4. helyesejtés spontán 

társalgási helyzetekben 
 a helyesejtési normák megtartása 

a spontán társalgási helyzetekben 
 Ritkán követ el 

helyesejtési hibát 
spontán társalgási 
helyzetekben. 

 A helyesejtési normákat 
képes megtartani a 
spontán társalgási 
helyzetekben is. 
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1.5. szónoki beszéd  a szónoki beszéd gyakorlása a 

helyesejtési normák 
megtartásával, a kiemelés 
technikájának alkalmazásával 
előadás, szónoklat, vitaindítás, 
üdvözlés, köszöntő, 
megemlékezés gyakorlásakor 

 Előzetes felkészülés után 
képes rövidebb lélegzetű 
szónoki beszéd 
elmondására a 
helyesejtési normák 
megtartásával. 

 Képes a helyesejtési 
normák megtartásával 
előadást, szónoklatot, 
vitaindítást, üdvözlést, 
köszöntőt, 
megemlékezést mondani 
ismert közönség előtt. 

        
1.6. a beszédet hivatásszerűen 

használók 
beszédsajátosságai 

 tájékozódás a rádió- és 
tévébemondók, a riporterek, a 
színészek, a bábművészek 
beszédének sajátosságairól 

 Ismeri a rádió- és 
tévébemondók, a 
riporterek, a színészek, a 
bábművészek 
beszédének két-három 
sajátosságát. 

 Ismeri és be tudja 
mutatni társainak a rádió- 
és tévébemondók, a 
riporterek, a színészek, a 
bábművészek 
beszédének sajátosságait.

        
2. Az élőbeszéd gyakorlása  Az élőbeszéd gyakorlása     
        
2.1. felkészülés a megszólalásra  a megszólalásra való felkészülés 

gyakorlása 
    

        
2.1.1. a mondanivaló 

megtervezése 
 a mondanivaló megtervezése 

gondolatban vagy írásos vázlattal 
 Kis segítséggel szóbeli 

felelettervet (vázlatot) 
tud készíteni a tantárgyi 
tanulás során megismert 
témákhoz. 

 Önállóan képes szóbeli 
felelettervet (vázlatot) 
készíteni a tantárgyi 
tanulás során megismert 
témákhoz. 

        
2.1.2. a hangerő megválasztása  a hallgatósághoz és a helyzethez 

illő hangerő megválasztása 
 Rendszerint képes 

helyesen megválasztani a 
hallgatósághoz és a 
helyzethez illő hangerőt 
megszólaláskor. 

 Képes helyesen 
megválasztani a 
hallgatósághoz és a 
helyzethez illő hangerőt 
megszólaláskor. 

        
2.1.3. a kapcsolatteremtés és -

tartás megtervezése 
 a kapcsolatteremtő és -tartó 

nyelvi és nem nyelvi elemek 
alkalmazásának mérlegelése 

 Rendszerint használja a 
kapcsolatteremtő és  
-tartó nyelvi és nem 
nyelvi elemeket 
megszólaláskor. 

 Használja a 
kapcsolatteremtő és  
-tartó nyelvi és nem 
nyelvi elemeket 
megszólaláskor. 

        
2.1.4. az alkalomnak megfelelő 

megjelenés megválasztása 
 az alkalomnak megfelelő ruházat, 

frizura megválasztása 
 Ismeri az alkalomhoz illő 

ruházat és hajviselet 
megválasztásának 
szabályait, és általában 
alkalmazni tudja ezeket a 
mindennapokban. 

 Ismeri az alkalomhoz illő 
ruházat és hajviselet 
megválasztásának 
szabályait, és alkalmazni 
tudja ezeket a 
mindennapokban. 

        
2.1.5. a térköz megválasztása  a beszélés helyének, a térköznek 

a megválasztása 
 Rendszerint jól választja 

meg a térközt a 
mindennapi 
beszédhelyzetekben. 

 Önállóan képes felmérni 
és váltani a helyes 
térközt a mindennapi 
beszédhelyzetekben. 

        
2.2. szóbeli szövegalkotás  a szóbeli szövegalkotás (az 

élőbeszéd) gyakorlása különböző 
műfajokban 

    

        
2.2.1. kapcsolatteremtés, -tartás  a kapcsolatteremtés, a 

kapcsolattartás tanulása 
    

        
2.2.1.1. vendégek üdvözlése  az osztályba érkezett (meghívott) 

vendégek üdvözlésének 
gyakorlása 

 Udvariasan meg tud 
hívni ismerős gyerekeket 
és felnőtteket 
rendezvényekre, s a 
vendégeket köszönteni 
tudja a helyes nyelvi 
formák alkalmazásával, 
udvarias testtartással, 
helyes hangerővel. 
Ugyanilyen módon tud 
válaszolni, ha őt hívják 
meg. 

 Udvariasan meg tud 
hívni ismerős gyerekeket 
és felnőtteket 
rendezvényekre, s a 
vendégeket köszönteni 
tudja a helyes nyelvi 
formák alkalmazásával, 
udvarias testtartással, 
helyes hangerővel. 
Ugyanilyen módon tud 
válaszolni, ha őt hívják 
meg. 
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2.2.1.2. köszöntő szövegek 

elmondása 
 névnapi, születésnapi és egyéb 

alkalomra szóló köszöntők 
gyakorlása az osztály tanulói és 
ismerős felnőttek között 

 Ünnepi alkalomra 
(névnapi, születésnapi) 
köszöntőszövegeket tud 
összeállítani kis 
segítséggel, és ezt el 
tudja mondani udvarias 
testtartással, helyes 
hangerővel. Tud 
ajándékot átnyújtani 
társainak, ismerős 
felnőtteknek a helyes 
nyelvi formák 
alkalmazásával, udvarias 
testtartással. 

 Ünnepi alkalomra 
(névnapi, születésnapi) 
köszöntőszövegeket tud 
összeállítani, és ezt el 
tudja mondani udvarias 
testtartással, helyes 
hangerővel. Tud 
ajándékot átnyújtani 
társainak, ismerős 
felnőtteknek a helyes 
nyelvi formák 
alkalmazásával, udvarias 
testtartással. 

        
2.2.2. szándéknyilvánítás  a szándéknyilvánítás tanulása: 

segítségkérés, tudakozódás 
veszélyhelyzetekben 

 Tud tájékozódni, 
segítséget tud kérni 
nehéz helyzetekben is 
személyes érintkezés 
során, illetve telefonon 
keresztül. Mást 
udvariasan, jó 
kapcsolattartással képes 
informálni, útbaigazítani. 

 Tud tájékozódni, 
segítséget tud kérni 
nehéz helyzetekben is 
személyes érintkezés 
során, illetve telefonon 
keresztül. Mást 
udvariasan, jó 
kapcsolattartással képes 
informálni, útbaigazítani. 

        
2.2.3. véleménynyilvánítás  véleménynyilvánítás tanulása     
        
2.2.3.1. véleménynyilvánítás 

mindennapi helyzetekben 
 a vélemény kifejtésének 

gyakorlása mindennapi helyzetek 
kapcsán 

 Véleményét leíró vagy 
elbeszélő szövegben ki 
tudja fejteni. 

 Véleményét pontos leíró 
vagy elbeszélő 
szövegben ki tudja 
fejteni. 

        
2.2.3.2. értékelés  az értékelés gyakorlása  Segítséggel képes saját 

és társai tevékenységeit 
megadott szempontok 
alapján értékelni. 

 Önállóan képes saját és 
társai tevékenységeit 
megadott szempontok 
alapján értékelni. 

        
2.2.3.3. vita  a vita gyakorlása (érvelés, 

indoklás, cáfolás) 
 A pedagógus által 

vezetett vitákban részt 
vesz. 

 A pedagógus 
segítségével  képes 
vitaindítót tartani, a vitát 
levezetni. Vitavezetés 
közben képes a szót 
tapintatosan megvonni. 

        
2.2.3.4. hozzászólás  hozzászólás előzetes 

felkészüléssel vagy spontán 
helyzetben 

 Segítséggel hozzá tud 
szólni kiselőadáshoz, 
előadáshoz, vitához, 
beszámolóhoz, 
tervismertetéshez. 

 Előzetes felkészülés 
alapján, valamint spontán 
helyzetben hozzá tud 
szólni kiselőadáshoz, 
előadáshoz, vitához, 
beszámolóhoz, 
tervismertetéshez. 

        
2.2.4. tájékoztató-ábrázoló 

szövegek 
 tájékoztató-ábrázoló szövegek 

alkotásának gyakorlása 
    

        
2.2.4.1. elbeszélés  elbeszélés élmény és fantázia 

alapján, elbeszélés a tanult 
történelmi eseményekről 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő elbeszélő 
szöveget tud mondani 
élmény és fantázia 
alapján, valamint a tanult 
történelmi eseményekről. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő, koherens, 
expresszív elbeszélést 
tud mondani. 

        
2.2.4.2. leírás és szakszövegalkotás  a leírás gyakorlása a szaktárgyak 

tanulásának segítése érdekében 
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2.2.4.2.1. történelmi helyszín, épület, 

személy, folyamat 
 történelmi helyszínek, épületek, 

személyek, folyamatok leírásának 
gyakorlása 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
épületekről. 

 A  műfaj szabályainak 
megfelelő, koherens, 
expresszív 
ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást tud 
mondani történelmi 
helyszínekről, 
épületekről, 
személyekről, 
folyamatokról. 

        
2.2.4.2.2. földrajzi tér, folyamat  földrajzi tér, folyamatok 

leírásának gyakorlása 
 A műfaj szabályainak 

megfelelő leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
földrajzi térről. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő, koherens, 
expresszív 
ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást tud 
mondani földrajzi térről, 
folyamatokról. 

        
2.2.4.2.3. növény, állat  növények, állatok leírásának 

gyakorlása 
 A műfaj szabályainak 

megfelelő leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
növényekről, állatokról. 

 A  műfaj szabályainak 
megfelelő, koherens, 
expresszív 
ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást tud 
mondani növényekről, 
állatokról. 

        
2.2.4.2.4. műalkotás  műalkotások leírásának 

gyakorlása 
 A műfaj szabályainak 

megfelelő leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
műalkotásokról. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő, koherens, 
expresszív 
ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást tud 
mondani műalkotásokról.

        
2.2.4.2.5. tevékenység  tevékenységek leírásának 

gyakorlása 
 A műfaj szabályainak 

megfelelő leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
tevékenységekről. 

 A  műfaj szabályainak 
megfelelő, koherens, 
expresszív 
ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást tud 
mondani 
tevékenységekről. 

 
2.2.4.2.6. matematikai algoritmus  matematikai algoritmusok leírása  Kis segítséggel leíró 

szöveget tud mondani a 
tanult matematikai 
algoritmusokról. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő, koherens leíró 
szöveget tud mondani a 
tanult matematikai 
algoritmusokról. 

        
2.2.4.2.7. irodalmi hősök jellemzése  irodalmi alkotások hőseinek 

jellemzése 
 A műfaj szabályainak 

megfelelő jellemzést tud 
mondani a közösen 
feldolgozott irodalmi 
művek hőseiről úgy, 
hogy tulajdonságaikat 
cselekedeteik 
elbeszélésével, 
beszédmódjuk, illetve 
mondanivalójuk 
felidézésével támasztja 
alá. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő, koherens, 
expresszív jellemzést tud 
mondani irodalmi 
alkotások hőseiről. 

        
2.2.4.2.8. oksági összefüggések  oksági összefüggések kifejtése a 

történelem, a matematika, a 
földrajz és a biológia tanulása 
kapcsán 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
jelenségekről. 

 A műfaj szabályainak 
megfelelő, koherens, 
expresszív leíró szöveget 
tud mondani a tanult 
jelenségekről. 

        
2.2.4.3. interjúkészítés  az interjúkészítés gyakorlása  Részt vesz 

interjúkészítésben. 
 A pedagógus előzetes 

segítségével interjút tud 
készíteni az iskolába 
meghívott közismert 
felnőttel. 
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2.2.4.4. riportkészítés  a riportkészítés gyakorlása  Részt vesz 

riportkészítésben. 
 Riportot tud készíteni 

ismert személyekkel, 
ismert helyzetről, 
eseményről. 

        
2.2.4.5. tényállás-ismertetés  tényállás ismertetésének 

gyakorlása döntési helyzetek 
előkészítéseként (mindennapi 
konfliktusokban) 

 Mindennapi 
konfliktusokban 
felismeri és segítséggel 
meg tudja fogalmazni a 
konfliktust kiváltó 
okokat. 

 Önállóan képes 
mindennapi 
konfliktushelyzetek 
elemzésére. 

        
2.2.4.6. kiselőadás  kiselőadás gyakorlása az 

osztálytársak előtt 
 Előzetes felkészülés 

alapján osztálytársai  
előtt segítséggel 
kiselőadást tud tartani 
általa jól ismert 
témakörből. 

 Előzetes felkészülés 
alapján osztálytársai előtt 
kiselőadást tud tartani 
általa jól ismert 
témakörből. 

        
2.2.4.7. előadás  előadás gyakorlása  Előzetes felkészülés 

alapján jól ismert 
közönség  előtt 
segítséggel előadást tud 
tartani általa jól ismert 
témakörből. 

 Előzetes felkészülés 
alapján ismerős 
közönség előtt előadást 
tud tartani általa jól 
ismert témakörből. 

        
2.2.4.8. megemlékezés  a megemlékezések előadói, 

szervezői szerepének gyakorlása: 
részvétel megemlékezésekhez 
kapcsolódó műsorokban 

 Részt vesz 
megemlékezésekben 
szervezőként. 

 Részt  vesz 
megemlékezésekben 
szervezőként vagy 
előadóként. Erről a 
tevékenységéről – 
jegyzet alapján – tervet 
tud ismertetni és 
beszámolót tud tartani. 

        
2.2.4.9. szónoklat  szónoklat tartása nagyobb, 

ismerős közönségnek 
 Előzetes felkészülés 

alapján ismerős 
közönség előtt rövid 
lélegzetű szónoklatot  
tud tartani általa jól 
ismert témakörből. 

 Előzetes felkészülés 
alapján ismerős 
közönség előtt 
szónoklatot tud tartani. 

        
2.2.4.10. beszámoló  beszámolók gyakorlása (elvégzett 

munkák ismertetése) 
 Kérdések segítségével 

képes beszámolót tartani 
osztálytársai előtt egy-
egy tantárgy keretében 
elvégzett feladatáról. 

 Önállóan képes 
beszámolót tartani saját 
vagy csoportja elvégzett 
munkáiról. 

        
2.2.4.11. tervismertetés  tervismertetés (előterjesztés) 

gyakorlása: munkaterv, 
tevékenységterv 

 Kérdések segítségével 
képes osztálytársai előtt 
ismertetni egy-egy 
tantárgy keretében 
elvégzendő feladat 
tervét. 

 Önállóan képes 
osztálytársai előtt 
ismertetni egy-egy 
tantárgy keretében 
elvégzendő feladat 
tervét. 

        
2.2.4.12. félreproduktív 

szakszövegalkotás 
 félreproduktív szövegalkotás 

gyakorlása (jegyzet alapján vagy 
anélkül) a szaktárgyak 
tanulásának segítése érdekében: 
szakszók használatának 
gyakorlása szakszövegek alkotása 
révén 

 Az egyes tantárgyak 
keretében tanult témákról 
jegyzet alapján 
félreproduktív szöveget 
képes mondani. 

 Az egyes tantárgyak 
keretében tanult témákról 
jegyzet alapján és 
anélkül félreproduktív 
szöveget képes mondani 
helyes 
szakszóhasználattal. 

        
2.2.4.13. szakszövegek reprodukálása  szakszövegek reprodukálása 

(törvények, meghatározások, 
összefüggések) 

 Az egyes tantárgyak 
keretében tanult 
törvényeket, 
meghatározásokat, 
összefüggéseket 
reprodukálni tudja a 
szakszavak 
alkalmazásával. 

 Az egyes tantárgyak 
keretében tanult 
törvényeket, 
meghatározásokat, 
összefüggéseket 
reprodukálni tudja a 
szakszavak 
alkalmazásával. 
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2.3. kommunikációs normákhoz 

való igazodás 
 az élőbeszéddel azonos időben 

érvényesülő kommunikációs 
normákhoz való igazodás 
gyakorlása (a kapcsolattartás és -
teremtés normái, a tekintettartás, 
a térközszabályozás, a hangerő 
megválasztása stb.) 

 Megszólalásakor 
rendszerint betartja az 
élőbeszéddel azonos 
időben érvényesülő 
kommunikációs 
normákat. 

 Megszólalásakor 
önállóan képes az 
élőbeszéddel azonos 
időben érvényesülő 
kommunikációs 
normákhoz igazodni. 

        
2.4. szociális helyzetekhez és 

szerepekhez való igazodás 
 a szociális szituációhoz és 

szerephez való igazodás 
gyakorlása (vezető–vezetett, 
gyermekszerep, serdülőszerep, 
tanulói szerep, nő- és férfiszerep 
stb.) 

 A naponta adódó 
kommunikációs 
helyzetekben rendszerint 
életkorának, szociális- és 
nemi szerepének 
megfelelően tud 
viselkedni. 

 A naponta adódó 
kommunikációs 
helyzetekben 
életkorának, szociális- és 
nemi szerepének 
megfelelően tud 
viselkedni. 

        
2.5. a beszélés folyamata  tájékozódás a beszélés 

folyamatáról 
    

        
2.5.1. készülés a beszélésre  készülés a beszélésre 

(megszólalásra, nyilatkozásra) 
 Maga által választott 

vagy kijelölt második 
személy számára 
előzetesen – fejben – 
képes összegyűjteni a 
mondanivaló témájára 
vonatkozó 
tételmondatokat. 

 Maga által választott 
vagy kijelölt második 
személy számára 
előzetesen – fejben – 
képes összegyűjteni a 
mondanivaló témájára 
vonatkozó 
tételmondatokat. 
Feladathelyzettől 
függően képes e 
tételmondatok 
sorrendezésére, 
elhagyására, kifejtésére. 

 
2.5.2. a beszélés mint artikulálás  a beszélés mint artikulálás 

gyakorlása 
 Ismeri a szóbeli 

szövegalkotás 
realizálásához szükséges, 
a beszéd 
"megszólaltatására" 
vonatkozó 
beszédtechnikai – 
kitüntetetten 
hangképzés- és 
artikulálás-tani – 
ismereteket. Azokat 
segítséggel alkalmazni 
tudja olyan 
gyakorlatrendszerek 
összeállításához, 
amelyek révén 
tökéletesítheti saját 
beszédprodukcióját, 
növelheti annak 
hitelességét. 

 Ismeri a szóbeli 
szövegalkotás 
realizálásához szükséges, 
a beszéd 
"megszólaltatására" 
vonatkozó 
beszédtechnikai – 
kitüntetetten 
hangképzés- és 
artikulálás-tani – 
ismereteket. Azokat 
önállóan alkalmazni 
tudja olyan 
gyakorlatrendszerek 
összeállításához, 
amelyek révén 
tökéletesítheti saját 
beszédprodukcióját, 
növelheti annak 
hitelességét. 
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2.5.3. a beszélés mint referálás  a beszélés mint referálás 

gyakorlása 
 Képes olyan szóbeli 

beszédprodukció 
létrehozására, amely 
beszédtechnikai jól 
formáltságával hitelesen 
referálja a témát, s 
tájékoztatja hallgatóját az 
első személy témával 
kapcsolatos szándékáról. 

 Képes olyan szóbeli 
beszédprodukció 
létrehozására, amely 
beszédtechnikai jól 
formáltságával hitelesen 
referálja a témát, s 
tájékoztatja hallgatóját az 
első személy témával 
kapcsolatos szándékáról. 
Képes mások szóbeli 
beszédprodukcióiból 
kiemelni azokat a 
hibákat, anomáliákat, 
amelyek elterelnek a 
témáról, s 
félreinformálják a 
közlővel szembenálló 
második személyt a 
közlő tájékoztatási 
szándékairól. 

        
2.5.4. visszajelzés a 

beszédfolyamattal egy 
időben 

 visszajelzés a beszédfolyamattal 
egy időben: saját hang (belső) 
hallása – más hangjának hallása 

 Segítséggel  
(pl. magnetofon 
visszahallgatásával) 
képes saját szóbeli 
produkcióinak 
visszahallására, a 
szükséges korrekciók 
végrehajtására a hiteles 
közlés érdekében. 

 Önállóan képes saját 
szóbeli produkcióinak 
visszahallására, a 
szükséges korrekciók 
végrehajtására a hiteles 
közlés érdekében. 

        
2.5.5. a beszéléshez kapcsolódó 

kifejezés 
 az élőbeszédhez kapcsolódó 

kifejezés gyakorlása 
    

        
2.5.5.1. a beszélés mint kifejezés  a beszélés mint kifejezés 

(másodlagos kód) gyakorlása 
 Segítséggel (pl. 

magnetofon 
visszahallgatásával) 
képes saját szóbeli 
produkcióinak 
visszahallására, a 
szükséges korrekciók 
végrehajtására a hiteles 
kifejezés (a 
kommunikáció ún. 
emotív funkciója) 
érvényesülése érdekében.

 Önállóan képes saját 
szóbeli produkcióinak 
visszahallására, a 
szükséges korrekciók 
végrehajtására a hiteles 
kifejezés (a 
kommunikáció ún. 
emotív funkciója) 
érvényesülése érdekében. 
Ugyancsak képes mások 
szóbeli produkcióiban az 
ún. másodlagos kódok, 
másodlagos üzenetek 
meghallására, azok 
mimézisére, utánzására. 

        
2.5.5.2. a mimika, a gesztus, a 

tekintet, a testtartás 
 az élőbeszédhez kapcsolódó 

kódok: a mimika, a gesztus, a 
tekintet, a testtartás gyakorlása 

 Ismeri az élőbeszédhez 
kapcsolódó kódok sze-
repét és funkcióját. 
Segítséggel képes azok 
kontrolljára, 
tökéletesítésére. 

 Ismeri az élőbeszédhez 
kapcsolódó kódok 
szerepét és funkcióját. 
Önállóan képes azok 
kontrolljára, 
tökéletesítésére. 

        
IV. MÁSOK 

MEGHALLGATÁSA 
 MÁSOK MEGHALLGATÁSA, 

A HALLGATÓ–BEFOGADÓ 
SZEREP GYAKORLÁSA 

    

        
1. Elhangzó információk 

felfogása, szövegértés 
 A beszédet kezdeményező személy 

információinak felfogása, a 
szövegértés gyakorlása 

    

        
1.1. köszöntés, üdvözlés 

fogadása 
 válaszolás köszöntésre, 

üdvözlésre 
 Az őt köszöntőnek 

rendszerint udvariasan 
tud válaszolni. 

 Az őt köszöntőnek 
udvariasan tud 
válaszolni. 
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1.2. részvétel vitában  részvétel vitában – a szerepcsere, 

a tapintatos kiigazítás gyakorlása 
 A pedagógus által 

vezetett vitákban részt 
vesz. 

 A pedagógus 
segítségével képes 
vitaindítót tartani, a vitát 
levezetni. Vitavezetés 
közben képes a szót 
tapintatosan megvonni. 
Előzetes felkészülés 
alapján, valamint spontán 
helyzetben hozzá tud 
szólni a vitához. 

        
1.3. kérdezés  a kérdezés gyakorlása 

tájékoztató-ábrázoló szövegek 
hallgatásakor 

 Általában képes 
beszélgetés közben a 
felnőttek és a gyerekek 
figyelmes 
meghallgatására, tud 
kérdezni. 

 Képes beszélgetés 
közben a felnőttek és a 
gyerekek figyelmes 
meghallgatására, 
releváns kérdésekkel tud 
kérdezni. 

        
1.4. kiegészítés és kiigazítás  a kiegészítés és kiigazodás 

gyakorlása tájékoztató szövegek 
hallgatásakor 

 Segítséggel kiegészítést 
tud fűzni meghallgatott 
tájékoztató szövegekhez. 

 Önállóan képes 
kiegészítést fűzni 
meghallgatott tájékoztató 
szövegekhez, illetve a 
szövegmondó tévedéseit 
kiigazítani. 

        
2. Beszédpercepció  A beszédpercepció fejlesztése     
        
2.1. elhangzó beszéd 

hangsúlyhelyeinek, 
hanghosszúságának, 
hanglejtésének, 
szünethelyeinek meghallása 

 elhangzó beszéd 
hangsúlyhelyeinek, 
hanghosszúságának, 
hanglejtésének, szünethelyeinek 
jelölése írott szövegben 

 Segítséggel képes 
elhangzó beszéd 
hangsúlyhelyeinek, 
hanghosszúságának, 
hanglejtésének, 
szünethelyeinek 
jelölésére írott 
szövegben. 

 Önállóan tudja jelölni 
elhangzó beszéd 
hangsúlyhelyeit, 
hanghosszúságát, 
hanglejtését, 
szünethelyeit írott 
szövegben. 

        
2.2. elhangzó idegen nyelvű 

beszéd fonémáinak 
differenciálása 

 elhangzó idegen nyelvű 
beszédből a magyar nyelv 
hangállományával azonos, illetve 
az attól eltérő fonémák 
kiválogatása 

 Elhangzó idegen nyelvű 
beszédből segítséggel ki 
tud válogatni két-három 
– a magyar nyelv 
hangállományával 
azonos, illetve az attól 
eltérő – fonémát. 

 Elhangzó idegen nyelvű 
beszédből ki tudja 
válogatni a magyar nyelv 
hangállományával 
azonos, illetve az attól 
eltérő fonémákat. 

        
2.3. a magyar nyelvjárási ejtés 

hangjelölése 
 tájékozódás a magyar nyelvjárási 

ejtés főbb dialektusai között a 
nyelvjárási ejtés hangjelölésének 
gyakorlása, nyelvatlaszok 
tanulmányozása révén 

 Segítséggel tájékozódni 
képes a magyar 
nyelvjárási ejtés főbb 
dialektusai között. 

 Önállóan képes 
tájékozódni a magyar 
nyelvjárási ejtés főbb 
dialektusai között. 
Jelölni tud  néhány 
nyelvjárási ejtést 
nyelvatlasz segítségével. 

        
2.4. elhangzó szöveg lexémái  elhangzó szövegben szereplő 

lexémák analízise – az 
ismerősség, az értettség és a 
megértettség szempontjából – a 
szöveg jobb megértése érdekében 

    

        
2.4.1. lejegyzett ismeretlen szavak  ismeretlen szavak lejegyzése 

elhangzó szövegből 
 Elhangzó rövid 

szövegekből  le tud 
jegyezni négy-öt számára 
ismeretlen szót. 

 Le tudja jegyezni az 
elhangzó szövegben 
szereplő számára 
ismeretlen szavakat. 

        
2.4.2. memorizált ismeretlen 

szavak 
 ismeretlen szavak memorizálása 

rövid időre 
 Elhangzó rövid 

szövegből két-három 
ismeretlen szót 
memorizálni képes rövid 
időre. 

 Elhangzó rövid 
szövegből öt-hét 
ismeretlen szót 
memorizálni képes rövid 
időre. 
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2.4.3. kulcsszavak  elhangzó szöveg kulcsszavainak 

lejegyzése, a jegyzetelés tanulása 
 Le tudja jegyezni 

ismerős témáról szóló, 
elhangzó szöveg 
kulcsszavait. 

 Elhangzó rövid szöveg 
lexémáit elemezni tudja 
az ismerősség és a 
megértettség 
szempontjából. Le tudja 
jegyezni a szövegben 
szereplő adatokat, 
összefüggéseket. 

        
2.5. elhangzó szöveg mondatai  elhangzó szöveg mondatainak 

megértése 
    

        
2.5.1. mondategysége azonosítása 

mondatmodellekkel 
 elhangzó szöveg 

mondategységeinek 
azonosításának gyakorlása 
mondatmodellekkel 

 Elhangzó szöveg 
mondategységeit 
segítséggel azonosítani 
képes 
mondatmodellekkel. 

 Elhangzó szöveg 
mondategységeit 
önállóan képes 
azonosítani 
mondatmodellekkel. 

        
2.5.2. tételmondatok kiemelése  elhangzó szöveg 

tételmondatainak lejegyzése, a 
jegyzetelés tanulása 

 Elhangzó szöveg 
tételmondatait 
segítséggel le tudja 
jegyezni. 

 Elhangzó szöveg 
tételmondatait önállóan 
le tudja jegyezni. 

        
2.6. elhangzó szöveg analízise  elhangzó beszéd elemzése a 

szövegkohézió szempontjából a 
szöveg megértése érdekében 

    

        
2.6.1. utaló elemek lejegyzése  előre-, vissza-, és jelenre utaló 

elemek lejegyzése elhangzó 
szövegből 

 Segítséggel képes 
elhangzó szövegből 
lejegyezni az előre- és 
hátrautaló elemeket. 

 Képes elhangzó 
szövegből lejegyezni az 
előre- és hátrautaló 
elemeket. 

        
2.6.2. koherenciahibák kiemelése  a koherenciát zavaró részletek 

kiválasztása elhangzó szövegből; 
e hibák javítása 

 Segítséggel képes 
elhangzó szövegből 
kiemelni a 
koherenciahibákat. 

 Képes elhangzó 
szövegből lejegyezni a 
koherenciahibákat. 
Ezeket javítani tudja. 

        
2.6.3. adatok, összefüggések 

lejegyzése 
 adatok, összefüggések lejegyzése 

elhangzó szövegből a jegyzetelés 
tanulása érdekében 

 Segítséggel képes 
elhangzó szövegből 
adatok, összefüggések 
lejegyezni. 

 Le tudja jegyezni a 
szövegben szereplő 
adatokat, 
összefüggéseket. 

        
3. A beszélő személy és az 

általa közvetített üzenet 
hitelessége 

 A beszélő személy és az általa 
közvetítettek hitelességének 
elemzése 

    

        
3.1. a szöveginformáció 

viszonya a nem nyelvi 
kommunikációs és a 
szövegfonetikai 
eszközökkel 

 elhangzott beszédprodukció 
elemzése abból a szempontból, 
hogy a nem nyelvi 
kommunikációs eszközök és a 
szövegfonetikai eszközök révén 
közvetített üzenet milyen 
viszonyban volt a szöveg 
információival 

 Segítséggel elemezni 
képes visszahallgatott 
saját beszédprodukciói 
esetében a 
beszédfolyamat 
alaptényezőit. 

 Elemezni tudja saját és 
mások beszédprodukciói 
esetében a 
beszédfolyamat 
alaptényezőit. 

        
3.2. a beszélőt befolyásoló 

előzetes információk és 
előfeltevések 

 elhangzó beszédprodukció 
elemzése abból a szempontból, 
hogy a beszélőt milyen előzetes 
információk és előfeltevések 
befolyásolhatták a 
szövegalkotásban 

 Segítséggel elemezni 
képes  saját 
visszahallgatott 
beszédprodukcióit a 
hitelesség 
szempontjából. 

 Elemezni tudja saját és 
mások beszédprodukcióit 
a beszélő személy és az 
általa közvetítettek 
hitelességének 
szempontjából. 

        
B/ NYELVÉSZET  A NYELVÉSZET TANULÁSA     
        
I.  A STÍLUS  ISMERETEK TANULÁSA, 

ÉLMÉNYEK SZERZÉSE A 
STÍLUSRÓL, A STÍLUST 
VIZSGÁLÓ STILISZTIKÁRÓL 
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1. A képes kifejezések fajtái  A képes kifejezések fajtáinak 

áttekintése, felismerésének 
gyakorlása 

 Kifejezéseket fel tud 
osztani nyelvi és nem 
nyelvi szempontok 
alapján. 

 Kifejezésmódokat 
értelmezni tud  
többletjelentésük alapján.
Tud nyelvi és nem nyelvi 
kifejezésmódokat 
alkotni. 

        
2. A szó- és a mondatalakzatok 

fajtái 
 A szó- és mondatalakzatok 

fajtáinak áttekintése, felismerésük 
gyakorlása 

 Fel tudja sorolni a szó- 
és mondatalakzatok 
fajtáit. Segítséggel képes 
azok felismerésére 
megkülönböztető jegyeik 
elkülönítése révén. 

 Fel tudja sorolni a szó- 
és mondatalakzatok 
fajtáit. Önállóan képes 
azok felismerésére 
megkülönböztető jegyeik 
elkülönítése révén. 

        
II. STÍLUSFAJTÁK ÉS 

SZÖVEGTÍPUSOK 
 STÍLUSFAJTÁK ÉS 

SZÖVEGTÍPUSOK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Az írott szövegek jellegzetes 

stílusfajtái 
 Az írott szövegek jellegzetes 

stílusfajtáinak megismerése 
    

        
1.1. a tudományos stílus  a tudományos stílus 

felismerésének gyakorlása 
 Felismeri a tudományos 

stílust. Segítséggel – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a 
tudományos stílus egy-
két jellemzőjét. 

 Felismeri a tudományos 
stílust. Önállóan – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a 
tudományos stílus egy-
két jellemzőjét. Képes 
adott témát tudományos 
stílusban kifejezni vagy 
adott témájú mindennapi 
szöveget tudományos 
stílusban is 
megjeleníteni. 

        
1.2. a hivatalos stílus  a hivatalos stílus felismerésének 

gyakorlása 
 Felismeri a hivatalos 

stílust. Segítséggel – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a hivatalos 
stílus egy-két 
jellemzőjét. 

 Felismeri a hivatalos 
stílust. Önállóan – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a hivatalos 
stílus egy-két 
jellemzőjét. Képes adott 
témát hivatalos stílusban 
kifejezni vagy adott 
témájú mindennapi 
szöveget hivatalos 
stílusban is 
megjeleníteni. 

        
1.3. a publicisztikai stílus  a publicisztikus stílus 

felismerésének gyakorlása 
 Felismeri a publicisztikai 

stílust. Segítséggel – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a 
publicisztikai stílus egy-
két jellemzőjét. 

 Felismeri a publicisztikai 
stílust. Önállóan – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a 
publicisztikai stílus egy-
két jellemzőjét. Képes 
adott témát publicisztikai 
stílusban kifejezni vagy 
adott témájú mindennapi 
szöveget publicisztikai 
stílusban is 
megjeleníteni. 
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1.4. a szépírói stílus  a szépírói stílus felismerésének 

gyakorlása 
 Felismeri a szépírói 

stílust. Segítséggel – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a szépírói 
stílus egy-két 
jellemzőjét. 

 Felismeri a szépírói 
stílust. Önállóan – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a szépírói 
stílus egy-két 
jellemzőjét. Képes adott 
témát szépírói stílusban 
kifejezni vagy adott 
témájú mindennapi 
szöveget szépírói 
stílusban is 
megjeleníteni. 

        
2. Az írott stílusok jellemzői a 

vizuális kép és a nyelvi kép 
szempontjából 

 Az írott stílusok jellemzőinek 
megismerése a vizuális kép, 
valamint a nyelvi kép 
szempontjából 

    

        
2.1. a vizuális kép életre 

hívásának eszközei: a 
tipografizálás, a sajtófotó, a 
karikatúra, az illusztráció, az 
ábrák, modellek 

 ismerkedés a vizuális kép életre 
hívásának, alkotásának 
eszközeivel; kísérlet önálló 
vizuális kép megteremtésére 
kijelölt vagy szabadon választott 
témákban 

 Segítséggel képes adott 
és/vagy szabadon 
választott témára vizuális 
képet komponálni. 

 Önállóan képes adott 
és/vagy szabadon 
választott témára vizuális 
képet komponálni. 

        
2.2. a nyelvi képek 

eredetiségének foka 
 az írott szövegben tetten érhető 

nyelvi képek elemzése 
eredetiségük foka, a képélesség 
mértéke szerint 

    

        
2.2.1. köznyelvi képek  köznyelvi képek elemzése, 

felismerésük gyakorlása 
 Segítséggel felismeri és 

meg tudja nevezni az 
egyszerűbb köznyelvi 
képeket köznyelvi 
szövegművekben. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni a 
köznyelvi képeket 
köznyelvi 
szövegművekben. 

        
2.2.2. exmetaforák  exmetaforák elemzése, 

felismerésük gyakorlása 
 Segítséggel felismeri és 

meg tudja nevezni az 
egyszerűbb 
exmetaforákat  
köznyelvi, továbbá 
irodalmi 
szövegművekben. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni az 
exmetaforákat köznyelvi, 
továbbá irodalmi 
szövegművekben, 
valamint képes ezek 
lényeges jegyeit 
felidézni, konkretizálni. 
Képes saját szövegeiben 
exmetaforák 
"beépítésére". 

        
2.2.3. újszerű, eredeti képek  újszerű, eredeti képek elemzése, 

felismerésük gyakorlása 
 Segítséggel felismeri és 

meg tudja nevezni az 
egyszerűbb újszerű, 
eredeti képeket 
köznyelvi, továbbá 
irodalmi 
szövegművekben. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni az 
újszerű, eredeti képeket 
köznyelvi, továbbá 
irodalmi 
szövegművekben, 
valamint képes ezek 
lényeges jegyeit 
felidézni, konkretizálni. 
Kísérletet tesz adott vagy 
szabadon választott 
témák kifejtése során 
újszerű, eredeti képek 
alkotására. 

        
3. A beszélt szövegek 

jellegzetes stílusfajtái 
 A beszélt szövegek jellegzetes 

stílusfajtáinak felismerése 
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3.1. a társalgási stílus  a társalgási stílus felismerése  Írott és beszélt 

szövegekben felismeri a 
társalgási stílust. 
Segítséggel – konkrét 
szövegen – meg tudja 
nevezni a társalgási stílus 
egy-két jellemzőjét. 

 Írott és beszélt szövegen 
felismeri a társalgási 
stílust. Önállóan – 
konkrét szövegen – meg 
tudja nevezni a társalgási 
stílus egy-két 
jellemzőjét. Képes adott 
témát társalgási stílusban 
kifejezni, illetve 
tudományosnak tűnő 
témát társalgási stílusban 
megjeleníteni. 

        
3.2. a szónoki, előadói stílus  a szónoki, előadói stílus 

felismerése 
 Írott és beszélt 

szövegekben felismeri a 
szónoki, előadói stílust. 
Segítséggel – konkrét 
szövegen – meg tudja 
nevezni a szónoki, 
előadói stílus egy-két 
jellemzőjét. Ugyancsak 
segítséggel képes egy 
adott vagy szabadon 
választott témát szónoki 
stílusban kifejezni 
osztálytársai körében. 

 Írott és beszélt 
szövegekben felismeri a 
szónoki, előadói stílust. 
Önállóan – konkrét 
szövegen – meg tudja 
nevezni a szónoki, 
előadói stílus egy-két 
jellemzőjét. Ugyancsak 
önállóan képes egy adott 
vagy szabadon választott 
témát szónoki stílusban 
kifejezni osztálytársai 
vagy nagyobb létszámú 
csoportok előtt is.  

        
4. A beszélt stílus 

akusztikumának 
jellegzetességei 

 Ismeretek tanulása, élmények 
szerzése a beszélt stílus 
akusztikumának néhány 
jellegzetességéről 

    

        
4.1. a regionális köznyelv  a regionális köznyelv vagy 

nyelvjárásias színezetű beszéd 
megfigyelése az előadói, illetve a 
társalgási stílusban 

 Valóságban elhangzó 
vagy magnón rögzített 
szöveg alapján – 
segítséggel – képes a 
nyelvjárásias színezetű 
beszéd (előadói-szónoki, 
társalgási)  jellemző 
jegyeinek felsorolására. 

 Valóságban elhangzó 
vagy magnón rögzített 
szöveg alapján önállóan 
képes a nyelvjárásias 
színezetű beszéd 
(előadói-szónoki, 
társalgási)  jellemző 
jegyeinek felsorolására. 

        
4.2. az írott szöveg 

megszólaltatásakor 
keletkező akusztikum 

 az írott szöveg 
megszólaltatásakor keletkező 
akusztikum szövegfonetikai 
jellemzőinek megfigyelése 
mechanikus felolvasás, értő 
tolmácsolás, “túljátszás” esetén 

 Segítséggel képes egy 
tetszés szerinti írott 
szöveg 
megszólaltatásakor 
keletkező akusztikum 
szövegfonetikai 
jegyeinek 
összegyűjtésére. Ezen 
jegyek alapján jellemezni 
képes a "megszólaltatás" 
lehetséges változatait. 

 Önállóan képes egy 
tetszés szerinti írott 
szöveg 
megszólaltatásakor 
keletkező akusztikum 
szövegfonetikai 
jegyeinek 
összegyűjtésére. Ezen 
jegyek alapján jellemezni 
képes a "megszólaltatás" 
lehetséges változatait. 

 
4.3. a beszédet hivatásszerűen 

használók 
beszédsajátosságai 

 a riporteri, műsorvezetői beszéd 
akusztikuma szövegfonetikai 
jellemzőinek megfigyelése 

 Segítséggel képes a 
riporteri, műsorvezetői 
szöveg 
megszólaltatásakor 
keletkező akusztikum 
szövegfonetikai 
jegyeinek 
összegyűjtésére. Ezen 
jegyek alapján jellemezni 
képes a "megszólaltatás" 
lehetséges változatait. 

 Önállóan képes a 
riporteri, műsorvezetői 
szöveg 
megszólaltatásakor 
keletkező akusztikum 
szövegfonetikai 
jegyeinek 
összegyűjtésére. Ezen 
jegyek alapján jellemezni 
képes a "megszólaltatás" 
lehetséges változatait. 
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4.4. riportalanyok, nyilatkozók, 

szakértők beszéde 
 riportalanyok, nyilatkozók, 

szakértők beszédének 
megfigyelése 

 Segítséggel képes a 
riportalanyok, 
nyilatkozók, szakértők 
szövegének 
megszólaltatásakor 
keletkező akusztikum 
szövegfonetikai 
jegyeinek 
összegyűjtésére. Ezen 
jegyek alapján jellemezni 
képes a "megszólaltatás" 
lehetséges változatait. 

 Önállóan  képes a 
riportalanyok, 
nyilatkozók, szakértők 
szövegének 
megszólaltatásakor 
keletkező akusztikum 
szövegfonetikai 
jegyeinek 
összegyűjtésére. Ezen 
jegyek alapján jellemezni 
képes a "megszólaltatás" 
lehetséges változatait. 

        
III. STILISZTIKA ÉS 

STÍLUSTÖRTÉNET 
 STILISZTIKA ÉS 

STÍLUSTÖRTÉNET 
    

        
1. A magyar stílusfejlődés 

korszakai 
 Tájékozódás a magyar 

stílusfejlődés jellegzetes 
korszakairól 

    

        
1.1. az irodalmi írásbeliség 

kialakulásától Kazinczy 
stílusreformjáig 

 tájékozódás a stílusfejlődésről az 
irodalmi írásbeliség 
kialakulásától Kazinczy 
stílusreformjáig 

 Fel tudja sorolni a 
stílustörténet korszakait 
az irodalmi írásbeliség 
kialakulásától Kazinczy 
és követőinek 
stílusreformjáig. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustörténeti korszakot 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustörténeti korszak 
jellemző stilisztikai, 
grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a 
stílustörténet korszakait 
az irodalmi írásbeliség 
kialakulásától Kazinczy 
és követőinek 
stílusreformjáig. 
Önállóan képes a fenti 
stílustörténeti korszakot 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustörténeti korszak 
jellemző stilisztikai, 
grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustörténeti 
korszak  nyelvi 
jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
1.2. az irodalmi írásbeliség 

Kazinczy reformjától Petőfi 
és Arany népies 
stílusforradalmáig 

 tájékozódás a stílusfejlődésről 
Kazinczy reformjától Petőfi és 
Arany népies stílusforradalmáig 

 Fel tudja sorolni a 
stílustörténet korszakait 
az irodalmi írásbeliség 
kialakulásától Kazinczy 
és követőinek 
stílusreformjáig. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustörténeti korszakot 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustörténeti korszak 
jellemző stilisztikai, 
grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a 
stílustörténet korszakait 
az irodalmi írásbeliség 
kialakulásától Kazinczy 
és követőinek 
stílusreformjáig. 
Önállóan képes a fenti 
stílustörténeti korszakot 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustörténeti korszak 
jellemző stilisztikai, 
grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustörténeti 
korszak nyelvi jellemzői-
nek felhasználásával. 
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1.3. az irodalmi írásbeliség 

Petőfi és Arany népies 
stílusforradalmától a Nyugat 
stílusújításáig 

 tájékozódás a stílusfejlődésről 
Petőfi és Arany népies 
stílusforradalmától a Nyugat 
stílusújításáig 

 Fel tudja sorolni a 
stílustörténet korszakait 
Petőfi és Arany népies 
stílusforradalmától a 
Nyugat stílusújításáig. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustörténeti korszakot 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustörténeti korszak 
jellemző stilisztikai, 
grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a 
stílustörténet korszakait 
Petőfi és Arany népies 
stílusforradalmától a 
Nyugat stílusújításáig. 
Önállóan képes a fenti 
stílustörténeti korszakot 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustörténeti korszak 
jellemző stilisztikai, 
grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustörténeti 
korszak nyelvi 
jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
1.4. az irodalmi írásbeliség a 

Nyugat újításától napjainkig 
 tájékozódás a stílusfejlődésről a 

Nyugat újításától napjainkig 
 Fel tudja sorolni a 

stílustörténet korszakait a 
Nyugat újításától 
napjainkig. Segítséggel 
képes a fenti 
stílustörténeti korszakot 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustörténeti korszak 
jellemző stilisztikai, 
grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a 
stílustörténet korszakait a 
Nyugat újításától 
napjainkig. Önállóan  
képes a fenti 
stílustörténeti korszakot 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustörténeti korszak 
jellemző stilisztikai, 
grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustörténeti 
korszak nyelvi 
jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
2. Stílustendenciák a 

stílusfejlődési korszakokon 
belül 

 Stílustendenciák felismerése az 
irodalmi stílusfejlődés korszakain 
belül 

    

        
2.1. a reneszánsz stílus  a reneszánsz stílus 

stílustendenciáinak felismerése 
 Fel tudja sorolni a 

reneszánsz stílus 
stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a 
reneszánsz stílus 
stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 
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2.2. a barokk stílus  a barokk stílus 

stílustendenciáinak felismerése 
 Fel tudja sorolni a 

barokk stílus 
stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a 
barokk stílus 
stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
2.3. a klasszicista stílus  a klasszicista stílus 

stílustendenciáinak felismerése 
 Fel tudja sorolni a 

klasszicista stílus 
stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a 
klasszicista stílus 
stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
2.4. a romantikus stílus  a romantikus stílus 

stílustendenciáinak felismerése 
 Fel tudja sorolni a 

romantikus stílus 
stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a 
romantikus stílus 
stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma  kifejezésére a 
nevezett stílustendencia   
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
2.5. a népies stílus  a népies stílus stílustendenciáinak 

felismerése 
 Fel tudja sorolni a népies 

stílus stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni a népies 
stílus stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 
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2.6. az avantgárd stílus  az avantgárd stílus 

stílustendenciáinak felismerése 
 Fel tudja sorolni az 

avantgárd stílus 
stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 

 Fel tudja sorolni az 
avantgárd stílus 
stílustendenciáinak 
jellemző jegyeit. 
Segítséggel képes a fenti 
stílustendenciát 
reprezentáló egy-egy 
szövegen az adott 
stílustendencia jellemző 
stilisztikai, grammatikai, 
lexikológiai jegyeinek 
összegyűjtésére. 
Kísérletet tesz egy-egy 
adott téma kifejezésére a 
nevezett stílustendencia 
nyelvi jellemzőinek 
felhasználásával. 

        
IV. A SZÉPIRODALMI ÉS A 

TUDOMÁNYOS NYELV, 
ILLETVE STÍLUS 
LEXIKOGRÁFIAI 
FELDOLGOZÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI 

 TÁJÉKOZÓDÁS A 
SZÉPIRODALMI, VALAMINT 
A TUDOMÁNYOS NYELV, 
ILLETVE STÍLUS 
LEXIKOGRÁFIAI 
FELDOLGOZÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEIRŐL 

    

        
1. Az írói szótárak fajtái  Írói szótárak fajtáinak 

megismerése 
 Fel tudja sorolni a 

Magyarországon 
megjelent írói szótárakat 
a szerző és a cím pontos 
megjelölésével. 
Segítséggel képes az írói 
szótárak egy-egy 
címszavának olvasására, 
értelmezésére. 

 Fel tudja sorolni a 
Magyarországon 
megjelent írói szótárakat 
a szerző és a cím pontos 
megjelölésével. Önállóan 
képes az írói szótárak 
egy-egy címszavának 
olvasására, 
értelmezésére. Az írói 
szótár felhasználásával 
képes egy-egy író 
stílusfejlődésének, 
stílusváltásainak 
jellemzésére. 

        
2. Szakszótárak  Szakszótárak megismerése  Ismer legalább három 

szakszótárat. Fel tudja 
sorolni szerzőjüket, 
címüket. Tudja, hogy 
egy-egy tantárgy 
tanulásához milyen 
szakszótár nyújt számára 
segítséget. 

 Ismer legalább három 
szakszótárat. Fel tudja 
sorolni szerzőjüket, 
címüket. Tudja, hogy 
egy-egy tantárgy 
tanulásához milyen 
szakszótár nyújt számára 
segítséget. Képes egy-
egy szabadon választott 
vagy kijelölt témára 
vonatkozó, kisebb 
terjedelmű szakmai 
szöveg szakszótári 
feldolgozására. 
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Év végi követelmények 

 
8. évfolyam 

 
 
I. OLVASÁS 
 

a) A tanuló tudjon elolvasni legalább 160-180 szavas szöveget 5 perc alatt. Ez idő alatt tudjon hibátlanul 
megoldani legalább 5 adatkereső és lényegkiemelő feladatot az elolvasott szöveggel összefüggésben. 

b) 5 perces felkészülés után tudjon felolvasni legalább 17-20 mondatos szöveget. Felolvasás közben 
olvasástechnikai hibát ne ejtsen. Hanglejtéshibán kívül más helyesejtési hibát szintén ne ejtsen, a 
hanglejtéshibáját tudja önállóan javítani. 

c) Tudja megkeresni önállóan a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését a Magyar értelmező 
kéziszótárban és más ismert szaklexikonban. A szómagyarázatokkal tudja önállóan értelmezni. 

d) Tudja az olvasókönyvében lévő szöveget önállóan feldolgozni. 
e) Tudjon következtetni bármely könyv témájára a könyv tartalomjegyzékének elolvasása után. 
f) Tudja képről felismerni és megnevezni az olvasókönyvéből megismert kiemelkedő tehetségű és 

teljesítményű magyar színészeket. 
g) Tudjon megnevezni legalább három ókori görög drámaírót. 
h) Tudja felsorolni legalább három Shakespeare-dráma címét. 
i) Tudja megnevezni a Bánk bán, Az ember tragédiája, a Magyar Elektra szerzőjét. 
j) Tudja, hogy a Nemzeti Színház 1837-ben tartotta nyitó előadását, s első igazgatója Bajza József volt. 

 
 
II. ÍRÁS, ÍRÁSOS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

a) A tanuló írása esztétikus legyen. 
b) Minden másolási feladatot hibátlanul oldjon meg. 
c) Rendelkezzék az önellenőrzés képességével és szokásával. Önmaga és a mások által elkövetett 

helyesírási hibákat képes legyen önállóan javítani, ha arra előzetesen a pedagógus felhívja a figyelmét. 
d) Képes legyen a különböző típusú helyesírási problémák megnevezésére, a helyesírási szabály 

megkeresésére és alkalmazására. Képes legyen grammatikai ismeretei segítségével a szakszerű 
helyesírási elemzésre, néhány fontosabb helyesírási szabály felidézésére és alkalmazására. 

 
 
III. FOGALMAZÁS 
 

a) A tanuló tudjon önállóan elbeszélést, leírást, jellemzést, levelet, életrajzot, önéletrajzot, riportot írni. A 
szövegben ne legyen kettőnél több szövegszerkesztési-nyelvhelyességi hiba. 

b) Tudjon önállóan vegyes műfajú szöveget írni. 
c) Tudjon meghatalmazást, nyugtát, átvételi elismervényt írni, nyomtatványokat kitölteni. 
d) Tudjon segítséggel kérvényt, följegyzést, cikket, forgatókönyvet, metanyelvi szövegeket írni. 
e) Tudjon önállóan vázlatot írni, jegyzetet készíteni. Tudjon segítséggel cédulázni. 
f) Szövegeit három megadott szempont szerint önállóan tudja javítani szövegszerkesztési, nyelvhelyességi 

szempontból. 
 
 
IV. HELYESEJTÉS 
 

a) Ne kövessen el spontán beszédben hangsúly- és hanglejtéshibákat. 
b) Tudja a tanult verseket, prózai szövegeket helyesejtési hiba nélkül elmondani. 
c) Kb. 5 versszakos versekben 5-10 sornyi szövegekben tudja jelölni a hangsúlyt, a hanglejtést, a 

szüneteket önállóan és a beszédfolyamat-változásokat tanári segítséggel. 
d) Mások felolvasásában, versmondásában és spontán beszédében ismerje föl a helyesejtési hibákat. 
e) Tudja felsorolni és ismerje fel a leggyakoribb beszédhibákat. 
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V. BESZÉDFEJLESZTÉS 
 

a) Tudjon udvariasan meghívni ismerős gyerekeket és felnőtteket rendezvényekre, s a vendégeket tudja 
köszönteni a helyes nyelvi formák alkalmazásával, udvarias testtartással, helyes hangerővel. 
Ugyanilyen módon tudjon válaszolni, ha őt hívják meg.  

b) Tudjon ünnepi alkalomra (névnapi, születésnapi) köszöntőszövegeket összeállítani, és tudja ezt 
elmondani udvarias testtartással, helyes hangerővel. Tudjon ajándékot átnyújtani társainak, ismerős 
felnőtteknek a helyes nyelvi formák alkalmazásával udvarias testtartással. Tudjon az őt köszöntőnek 
udvariasan válaszolni.  

c) Tudjon tájékozódni, segítséget kérni nehéz helyzetekben is személyes érintkezés során, illetve 
telefonon keresztül. Mást tudjon udvariasan, jó kapcsolattartással informálni, útbaigazítani.  

d) Véleményét tudja pontos, leíró vagy elbeszélő szövegben kifejteni. 
e) A pedagógus által vezetett vitákban álláspontját tudja érvekkel védeni, mások állításait cáfolni anélkül, 

hogy sértené a vitatkozó felet, s hogy a témától eltérne. A vitákban a szerepcsere szándékát jelezze 
változatosan: testtartással, tekintetváltással, érintéssel, nyelvi formákkal. Legyen képes a vitában részt 
vevő gyerekeket és felnőtteket egyaránt udvariasan, tapintatosan kiigazítani. 

f) Tudjon a műfaj szabályainak megfelelő koherens, expresszív elbeszélést, ismeretterjesztő, illetve 
mindennapi leírást, jellemzést mondani. 

g) Tudjon riportot, illetve interjút készíteni ismert személyekkel, ismert helyzetről, eseményről.  
h) Tudjon előzetes felkészüléssel 5-10 perces kiselőadást tartani a tananyaghoz kapcsolódó témáról 

ismerős közönség előtt.  
i) A naponta adódó kommunikációs helyzetekben tudjon életkorának, szociális és nemi szerepének 

megfelelően viselkedni.  
j) Vegyen részt megemlékezésekben szervezőként vagy előadóként. Tudjon erről a tevékenységéről 

– jegyzet alapján – tervet ismertetni és beszámolót tartani. 
k) Tudja elhangzó rövid szöveg lexémáit elemezni ismerősség és megértettség szempontjából. Tudja 

lejegyezni a szövegben szereplő adatokat, összefüggéseket, valamint a számára ismeretlen szavakat. 
l) Tudjon előzetes felkészülés alapján, valamint spontán helyzetben hozzászólni a kiselőadáshoz, 

előadáshoz, vitához, beszámolóhoz, tervismertetéshez. 
m) Legyen képes elhangzó szövegben a koherenciahibákat észrevenni és azokat javítani. 
n) Legyen tájékozott a beszélés folyamatáról. 
o) Tudja saját és mások beszédprodukcióit elemezni a beszélő személy és az általa közvetítettek 

hitelességének szempontjából. 
p) Sajátítsa el az alkalomhoz illő ruházat és hajviselet megválasztásának szabályait, és alkalmazza ezeket a 

mindennapokban. 
 
 

VI. STÍLUS 
 

a) Tudjon kifejezésmódokat értelmezni többletjelentésük alapján. 
b) Tudja felismerni és megnevezni az egyszerűbb stilisztikai formákat köznyelvi, továbbá irodalmi 

szövegművekben: a képes kifejezések fajtáit: hasonlat, költői (festői) jelző; az ismert szóképek 
(trópusok), másképpen névátvitelek közül: metafora, allegória, megszemélyesítés, szimbólum, 
szinesztézia, metonímia, szinekdoché; a szó- és mondatalakzatok fajtái közül: ismétlés, halmozás, 
fokozás, ellentét, felkiáltás, kérdés, megszólítás, párhuzam, szokatlan/fordított szórend, 
elhallgatás/félbeszakítás, irónia, gúny, érzelmileg színező szavak/kifejezések. 

c) A nyelvi kommunikáció legfontosabb stílusfajtáit: az írásos: szépirodalmi, tudományos, publicisztikai, 
hivatalos, levélstílus; a szóbeli: társalgási, szónoki, előadói stílust tudja alkalmazni önállóan szerkesztett 
szövegművekben.  

d) Egybe tudja vetni hasonlóságok és különbségek alapján az írói szótárakat. 
e) Tudjon szerkeszteni 3-4 rövidebb-hosszabb stílusparódiát a mindennapi életből vett helyzet, továbbá 

személy ábrázolására.  
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Javasolt óraszám Anyanyelv és irodalom műveltségi területhez 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
3,5 

 
3 

 
3 

 
3,5 

 
3 

 
3 

 
 
A tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció tanterv a tanulók olvasási tempójának és szövegértési teljesítményének fokozása 
érdekében a gyorsolvasás csaknem minden eljárását tartalmazza. A magyar helyesírás teljes rendszerét 
problémacentrikusan rögzíti. A beszédtechnika teljes gyakorlatrendszere, a valamennyi nyelvi szintre kiterjedő 
nyelvtani tananyag, valamint a helyesírási szabályzat és tanácsadó szótár használatának szorgalmazása 
eredményeként a tanulók biztonságos helyesíróvá válnak. A tanterv gazdag tevékenységrendszert ajánl a szóbeli 
szövegalkotás, a verbális és a nem verbális képességek, az illemtudó viselkedés fejlesztésére. A fogalmazás 
hagyományos műfajai mellett a mindennapi életben és a publicisztikában meghonosodott műfajok (távirat, 
kérvény, meghívó, hír, riport stb.) tanulását is lehetővé teszi. Olyan gyakorlatrendszert tartalmaz, amely 
biztosítja a tanulók művelődési szokásainak megalapozását, fejlesztését (könyv- és könyvtárhasználat). 
 
A 11–12. évfolyam számára összeállított tanterv arra ad lehetőséget, hogy a 11. évfolyamon a nyelvtudomány 
egy másik nyelvleírási modelljét ismerhessék meg a tanulók, a transzformációs generatív grammatikát. A tanterv 
tanulása keretében a tanulók elemi szinten elsajátítják a mondatok generatív elemzését. A tanterv a 
szociolingvisztika néhány témáját is tartalmazza, így a beszédaktusokat, a nyelv és a kultúra összefüggéseit 
taglaló hipotéziseket, valamint a nyelvi változás (kódválasztás, kódváltás, kódkeveredés) jelenségeit. 
A 12. évfolyamon a nyelvtudomány tanulmányozásába vezeti be a tanulókat: a nyelvvizsgálat alapvető 
módszereit, a különböző nyelvleírási modelleket, a nyelvtudomány jelentős alakjait, valamint a nyelvtudomány 
magyarországi intézményesültségét ismerteti meg. Mindezt oly módon teszi, hogy párhuzamosan mód nyíljék az 
érettségi vizsgára és a szakirányú továbbtanulásra való felkészülésre is. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv tanítása elvárja a magyartanártól, hogy fejlett kommunikációs kultúrával rendelkezzen, s nyitott legyen 
a nyelvtudomány (az alkalmazott nyelvészet) új eredményeire. A pedagógiai képességek közül preferálja a 
megosztott figyelmet és a döntési képességet, továbbá a diagnosztizáló képességet, amely a differenciált 
tanulásszervezést, az egyénben való gondolkodni tudást teszi lehetővé. A nevelési stílusok közül pedig a 
kooperatív (együttműködő) magatartást szorgalmazza. 
 
 
A tanterv referenciái 
 

 Az Anyanyelv és kommunikáció tantervre – mint a nyelvi, irodalmi és kommunikációs program részére – 
kiterjed a szellemi termékekre vonatkozó termékvédelem. Az Anyanyelv és kommunikáció tantervet, valamint a 
tantervhez kimunkált pedagógiai segédleteket, taneszközöket megilleti a nyelvi, irodalmi és kommunikációs 
program védjegyének használata. Ez utóbbi egyrészt azt jelenti, hogy a védjegyesített dokumentumok 
mindennemű sokszorosítása, szövegrészeinek hivatkozás nélküli átvétele tilos. Másrészt pedig azt, hogy a 
terméket illetéktelenül vagy kontár módon használóktól a program (NYIK) nevére való hivatkozás megvonható. 
 

 A tanterveket felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek a nyelvi, irodalmi és 
kommunikációs nevelési program bázishelyétől (Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Program Országos Központja – ÉKP Központ – 8500 Pápa, Jókai u. 37.). 
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Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai  
a 9–10. évfolyamon 

 
Az anyanyelv tanulásának célja, hogy általa növekedjék a tanulók – széles értelemben vett – kommunikációs 
kompetenciája, tudatosuljon nyelvi kompetenciájuk. A sikeres anyanyelvtanulás a különböző életkorú tanulók 
érdeklődésére, társas kapcsolataik sikeres működtetésének igényére épít. E globális cél megvalósulása az alábbi 
egymással összerendezett, egymásra épülő és egymást átható képességcsoportok fejlesztése révén történik: 
 
Az olvasástanulás során egyaránt fontos a tanulók információkat befogadó és -közvetítő szerepe. Az olvasási 
képesség ezáltal az élethosszig tartó tanulás elengedhetetlen feltétele is. E célt szolgálja a néma olvasás 
tempójának fokozása mellett a gyorsolvasásnak mint képesség- és szokásrendszernek a tanulása, valamint a 
felolvasás tanulása is. 
 
Az önművelési képességek kialakítása a szokássá és szükségletté fejlesztése lehetővé teszi, hogy a tanulók ne 
csak a kultúra passzív befogadóiként elégítsék ki érdeklődésüket, hanem hogy módjuk legyen önépítésre, 
önfejlesztésre is. Az önművelési tevékenység révén a tanulók átfogó képet kapnak a kultúra szerteágazó 
világáról, annak történetiségéről. Formálódik magyarságképük, nemzeti identitásuk, tágul társadalmi 
világképük. 
 
A szóbeli és írásbeli szövegműfajok, illetve az azokat reguláló helyesejtési, helyesírási, nyelvhelyességi normák 
teljességének korai életkortól történő tanulása garantálja, hogy a tanulók életkoruknak és szociális szerepeiknek 
megfelelően sikeresen vegyenek részt iskolai társas és mindennapi kommunikációs helyzetekben. 
 
A nyelvtan tanulása hozzájárul a korszerű nyelvészeti világkép kialakulásához, biztosítja a beszéd, a fogalmazás, 
a helyesírás tudatosulását, beavatja a tanulókat az anyanyelvi örökség világába. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
9–10. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Hibakeresés 
 Hibajavítás (helyesejtési, 

helyesírási, nyelvhelyességi, 
kommunikációs) 
 Néma olvasás skipping, 

skimming technikával 
 Dinamikus olvasás 

(gyorsaság+megértés+olvasási 
attitűd) 
 Szakszövegek jegyzetelése 
 Kiscsoportos kommunikáció 

(vita, társalgás, megbeszélés, 
kibeszélés, elbeszélés, stb.) 
 Kiselőadás (írók, költők 

életéről, valamely olvasókönyvi 
témáról, stb.) 
 Utánzás minta alapján 

(helyesejtés, kommunikációs 
helyzet megoldása, stb.) 
 Mimetizálás, szerepjátszás 
 Bábos bemutatás 
 Bemutatás (felolvasás, verses, 

prózai alkotások előadása) 
 Megfigyelés (nyelvjárási ejtés, 

kommunikációs hiba, gesztus, 
térközszabályozás) 
 Magyarázat 
 Kérdezés 
 Alkotások létrehozása 

(irodalmi, publicisztikai, stb.) 
 Versenyzés (versmondó, 

prózamondó, helyesírási, egyéb 
tanulmányi, például OKTV, 
stb.) 
 Gyűjtés (tárgyi értékek, pl. 

könyvek, újságcikkek, írók, 
költők arcképei, plakátok, 
műsorfüzetek, stb.) 
 Tanulópárok szerveződése 

bizonyos képességek 
begyakorlására 

 Szóbeli felelés (a tananyag 
reprodukciója) 
 A bevésett, megértett tananyag, 

tankönyvi szöveg, algoritmus, 
stb. előadása különböző 
(elképzelt) második 
személynek, különféle 
műfajokban szóban vagy 
írásban 
 Az olvasási teljesítmény, 

versmondás, szóbeli 
szövegalkotás magnón való 
rögzítése a tanév elején és 
végén 
 Vizsga (tantárgyi házivizsga, 

alapműveltségi vizsga, érettségi 
vizsga) 
 Verseny (versmondó, 

helyesírási, versíró, esszéíró, 
stb.) 
 Témazáró feladatlapok, tesztek 

megoldása 
 Röpdolgozatok írása (aktuálisan 

bevésendő kognitívumok: 
verstani alapfogalmak, 
grammatikai definíciók, 
felosztások, stb.) 
 Iskolai dolgozatok (a 

pedagógus által összeállított 
feladatlapokkal, pl. helyesírási 
képesség, nyelvtani 
elemzőképesség ellenőrzése, 
stb.) 
 Memoriterek kikérdezése a 

pedagógus / diáktársak által 
 Monitor-vizsgálat 

olvasásértésből (sztenderd 
tudásteszt) 
 Egyéni vagy közös alkotás 

létrehozása (iskolaújság 
szerkesztése, versírás, 
műfordítás-készítés, versírás 
adott poétikai témára, stb.) 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról (versmondás 
helyesejtési, kommunikációs 
szempontból; kitalált mese vagy 
fantázia-szülte fiktív történet, 
stb.) 
 Saját tanulói teljesítmény 

(írásos, magnón, képmagnón 
rögzített) elemzése, 
önértékelése a követelmények 
kritériumainak összevetésével 
 A versenyeken a zsűri által 

preferált értékelési kritériumok 
meghallgatása és megértése 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
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A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 
Évfolyam Raktári 

szám 
Cím 

9–10.  Bánréti Zoltán: A lényeg kiolvasható. Szövegértési és olvasási készségfejlesztő 
feladatok középiskolások számára 

  Szende Aladár: A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak 
  Gyakorlatok és feladatok A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak c. 

tankönyvhöz 
9.  Bánréti Zoltán: Kommunikálj! Kommunikációs tréningek középiskolások 

számára 
9–12.  Benkes Zsuzsa – Nagy L. János – Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp 1–2. 

A magyar nyelv és irodalom tanításához a 14–18 éves korosztály számára 
  Homor Tivadar – Mészáros Antal: Az információ és az ember. 

Feladatgyűjtemény az ismeretszerzés gyakorlásához 12–18 éves tanulók részére 
  Homor Tivadar – Mészáros Antal: Az információ és az ember. Segédkönyv az 

ismeretszerzés gyakorlásához 12–18 éves tanulók részére 
 
 

Saját fejlesztésű tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

9–10.  Anyanyelv és kommunikáció. Tantárgyi útmutató. 9–10. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
 

Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében az olvasás, művelődés tanulásának célja, hogy fejlessze a 
tanulók néma értő szakszövegolvasási képességét, amelyet megnövekedett, önálló tanulási teendőik teljesítése 
során alkalmazni képesek. Az élőbeszéd gyakorlása biztosítja, hogy a tanulók beszédtechnikai, szövegalkotási és 
kommunikációs, illetve pragmatikai képességei tökéletesedjenek, amely segíti önérvényesítésüket, egyéni 
boldogulásukat a mindennapi-magánéleti, a nyilvános-közéleti helyzetekben. A fogalmazás gyakoroltatásának 
célja, hogy a tanulók írásos kommunikációs szituációkban hatékonyan ki tudják fejezni önmagukat; ez segíti 
őket a mindennapi helyzetek megoldásában, az iskolai tantárgyi tanulás írásbeli szövegalkotást tételező 
feladatainak kivitelezésében. A sikeres tanulás az újságírói, szakírói szakmák választását orientálhatja. A 
helyesírás gyakorlása lehetőséget biztosít a tanulók tipikus helyesírási hibáinak feltárására, a típushibák 
tudatosítására; a tudatosulás a korrekciót teszi hatékonnyá. A kommunikációról tanult ismeretek aktualizáló 
felidézése azt a célt szolgálja, hogy a tanulók a szakszavakat egyértelműen használják a konkrét 
feladathelyzetekben, s hogy a kommunikációról szerzett ismereteiket strukturálni tudják. Az általános 
nyelvészeti témájú szakszövegek tanulása bevezeti a tanulókat az általános nyelvészeti témák tanulmányozásába, 
amely segítheti a nyelvről való elméleti gondolkodásuk megalapozását. A dialektológiai és nyelvszociológiai 
témájú szakszövegek olvasása, elemzése a tanulók szakszövegolvasó és -értő képességét fejleszti. Tudatosítja, 
hogy a nyelv (minden nyelv) változatok sokaságában létezik, s a változatok szinkronikus lejegyzéstechnikákkal 
megragadhatók, továbbá tudatosítja, hogy a nyelvi sztenderdek használata milyen funkciókat tölt be (identitás-
tükrözés, presztízs-biztosítás) a nyelvet használók életvitelében és értékválasztásában. Mindezek a tanulók 
nyelvhasználattal összefüggő reflektív képességét, toleranciáját erősíthetik. Az írás- és helyesírástörténeti témájú 
szakszövegek olvasásának, értelmezésének tanulása fejleszti a tanulók szakszövegolvasó és -értő képességét, és 
biztosítja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek a magyar írásbeliség és annak normatív szabályozása 
történetében. A beszédkutatás témakörébe tartozó szakszövegek olvasása, értelmezése fejleszti a tanulók 
szakszövegolvasó és -értő képességét, tágítja érdeklődésüket, informáltságukat. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
A/ KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
I. OLVASÁS, MŰVELŐDÉS  AZ OLVASÁS, MŰVELŐDÉS 

TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    

        
1. A néma értő – értelmező 

olvasás gyakorlása 
 A néma olvasás gyakorlása 

szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegek feldolgozása és 
értelmezése révén  

    

        
1.1. Szó szerinti jelentés, 

metaforikus jelentés 
 A szó szerinti és a metaforikus 

jelentés megkülönböztetése, a ki 
nem fejtett tartalmak felismerése 
explicitté tétele 

 Ráismerés szintjén ki 
tudja választani egy 
szöveg szó szerinti és 
metaforikus jelentését. 

 Adott szövegek 
metaforikus jelentését 
meg tudja fogalmazni. 
Képes arra, hogy a ki 
nem fejtett 
szövegtartalmakat 
explicitté tegye. 



 
 
 
 
2830 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
1.2. Vélemények, értelmezések 

összevetése 
 Különböző olvasott vélemények, 

értelmezések összevetése, 
különbségek és hasonlóságok 
felismerése, személyes álláspont 
kialakítása 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
vetni adott szempontok 
alapján. 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
hasonlítani, árnyaltan 
meg tudja fogalmazni a 
közös és az eltérő 
sajátosságokat. 
Személyes 
állásfoglalását, kritikáját 
szóban és írásban 
indokolni is tudja. 

 
1.3. Szövegen belüli 

összefüggések, szövegek 
közötti kapcsolatok 

 Szövegen belüli és szövegek 
közötti kapcsolatok felismerése, 
jelentésbeli egymásra utalások 
megfogalmazása 

 El tud igazodni a 
szövegeken belüli 
szerkezeti, pl. térbeli, 
időbeli, oksági 
viszonyokban. 

 A szövegeken belüli és a 
különböző szövegeket 
összekötő tartalmi, 
gondolati, motivikus 
kapcsolatokat meg tudja 
fogalmazni. 

        
1.4. Szövegek célja, műfaja, 

szerzői szándék, álláspont 
 Írott szövegek céljának, 

műfajának, a szerző szándékának, 
álláspontjának felismerése, 
rekonstruálása 

 Felismeri és megnevezi 
az olvasott szövegek 
műfaját, meg tudja 
fogalmazni a szerzői 
álláspont lényegét. 

 Felismeri a különböző 
olvasott szövegek 
domináns 
kommunikációs 
funkcióját, műnemét, 
műfaját, rekonstruálni 
képes a szerző 
álláspontját és ezt 
indokolni is tudja a 
szöveg alapján. 

        
2. A néma értő olvasás 

gyakorlása, gyorsolvasási 
technikák alkalmazásával 

 A néma értő olvasás gyakorlása a 
gyorsolvasási technikák 
alkalmazásával 
irodalomtörténeti, biográfiai, 
nyelvészet témájú szövegeken 

    

        
2.1. rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója 
 rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója (a 
figyelem összpontosításának 
hiánya, gyakori regresszió stb.) 

 Ismeri saját rossz 
olvasási beidegződését 
és képes arról 
beszámolni kijelölt 
második személy 
számára. 

 Ismeri saját és más tetten 
érhető rossz olvasási 
beidegződését és képes 
arról beszámolni kijelölt 
második személy 
számára. Képes a rossz 
olvasási beidegződést 
korrigáló tanácsok 
megfogalmazására. 

        
2.2. szókincsfejlesztés  szókincsfejlesztés  Ismeri a 

szókincsfejlesztés 
gyakorlatrendszerét, 
önállóan tudja fejleszteni 
szókincsét. 

 Tud szókincsfejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3. szemműködésfejlesztés  szemműködésfejlesztés     
        
2.3.1. szintagmák  szintagmák elolvasása egyetlen 

fixációval 
 Ismeri a 

szemműködésfejlesztés 
gyakorlatrendszerét. 

 Tud 
szemműködésfejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3.2. látószög  látószög növelése  Ismeri a látószögnövelés 

gyakorlatrendszerét, 
önállóan végzi a 
gyakorlatokat. 

 Tud látószögnövelő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3.3. ritmikus szemmozgás  ritmikus szemmozgás 

begyakorlása 
 Ismeri a ritmikus 

szemmozgás 
gyakorlatrendszerét, 
önállóan fejleszti 
szókincsét. 

 Tud ritmikus 
szemmozgást fejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.4. skimming technika  skimming technika alkalmazása  Ismeri a skimming 

technika sajátosságait, 
lépéseit. 

 Alkalmazni tudja a 
skimming technikát. 
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2.5. skipping technika  skipping technika alkalmazása  Ismeri a skipping 

technika sajátosságait, 
lépéseit. 

 Alkalmazni tudja a 
skipping technikát. 

 
3.  Meditatív olvasás  A meditatív olvasás jellemzőinek 

megismerése, a meditatív olvasás 
gyakorlása 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére 
vonatkoztassa. 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére 
vonatkoztassa, valamint 
a szövegek főbb 
gondolatait össze tudja 
kötni korábbi 
ismereteivel. 

        
4. A blattoló (felkészülés 

nélküli) olvasás 
 A blattoló (felkészülés nélküli) 

olvasás gyakorlása 
 Ismeri a blattoló 

(felkészülés nélküli) 
olvasás helyzetekhez 
kötött jellemzőit. A 
helyzet ismeretében – 
segítséggel – képes – 
szöveghű olvasás mellett 
– a kommunikációs 
partnerre is tekintettel 
lenni. 

 Ismeri a blattoló 
(felkészülés nélküli) 
olvasás helyzetekhez 
kötött jellemzőit. A 
helyzet ismeretében 
önállóan képes – 
szöveghű olvasás mellett 
– a kommunikációs 
partnerre is tekintettel 
lenni. 

        
5. A felolvasás  A felolvasás gyakorlása  Segítséggel képes 

felkészülni a hibátlan 
felolvasásra. 

 Képes önállóan 
felkészülni hibátlan 
felolvasásra. 

        
6. Könyvtárhasználat  Könyvtárhasználat gyakorlása     
        
6.1. az egyetemes tizedes 

osztályozás 
 az egyetemes tizedes osztályozás 

felépítésének tanulása 
 Ismeri az egyetemes 

tizedes osztályozás 
főosztályait. 

 Képes könyveket 
besorolni az egyetemes 
tizedes osztályozás 
főosztályai alá. 

        
6.2. katalógushasználat  katalógushasználat gyakorlása  Ismeri a katalógusok 

típusait és azok 
funkcióját. 

 Feladathelyzetben 
használni tudja a 
megfelelő (betűrendes és 
szak-) katalógusokat. 

        
6.3. A számítógépes könyvtári 

katalógusok 
 Számítógépes könyvtári 

katalógusok használata: 
információkeresés iskolai és más 
könyvtárak nyilvános elérésű 
OPAC-jában 

 A könyvtáros 
segítségével képes 
információkat keresni 
könyvtárak OPAC-
jában. 

 Önállóan képes 
információkeresésre a 
könyvtárosok OPAC-
jában. 

        
6.4. irodalmi lexikonok  irodalmi lexikonok megismerése 

és használata 
 Ismeri az irodalmi 

lexikonokat és tudja 
használni azokat. 

 Ismeri az irodalmi 
lexikonokat és tudja 
használni azokat. 
Segítséggel kísérletet 
tesz az irodalmi lexikon 
egy-egy szócikkel való 
bővítésére. 

        
6.5. szótárak, szakszótárak  szótárak, szakszótárak 

megismerése és használata 
 Ismer legalább négy 

szakszótárat. Fel tudja 
sorolni szerzőjüket, 
címüket. Tudja, hogy 
egy-egy tantárgy 
tanulásához milyen 
szakszótár nyújt számára 
segítséget. 

 Ismer legalább öt 
szakszótárat. Fel tudja 
sorolni szerzőjüket, 
címüket. Tudja, hogy 
egy-egy tantárgy 
tanulásához milyen 
szakszótár nyújt számára 
segítséget. Képes egy-
egy szabadon választott 
vagy kijelölt témára 
vonatkozó, kisebb 
terjedelmű szakmai 
szöveg szakszótári 
feldolgozására. 
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6.6. témabibliográfiák  témabibliográfiák összeállítása  Ismer, címszerűen fel 
tud sorolni és ismertetni 
három témabibliográfiát. 

 Ismer, címszerűen fel 
tud sorolni és ismertetni 
három témabibliográfiát. 
Tud témabibliográfiát 
összeállítani. 

        
6.7. nyelvészeti, 

irodalomtudományi, 
irodalmi folyóiratok 

 nyelvészeti, irodalomtudományi, 
irodalmi folyóiratok 
alkalmankénti olvasása 

 Segítséggel képes 
nyelvészeti, 
irodalomtudományi és 
irodalmi folyóiratokban 
tájékozódni, egy-egy 
témához megfelelő 
cikket, tanulmányt 
megtalálni. 

 Segítséggel képes 
nyelvészeti, 
irodalomtudományi és 
irodalmi folyóiratokban 
tájékozódni, egy-egy 
témához megfelelő 
cikket, tanulmányt 
megtalálni. Szokásává 
válik a nyelvészeti, 
irodalomtudományi és 
irodalmi folyóiratokban 
való alkalmi 
tájékozódás. 

        
6.8. nyelvészeti, 

irodalomtudományi 
szakkönyvek és 
ismeretterjesztő könyvek 

 nyelvészeti, irodalomtudományi 
szakkönyvek és ismeretterjesztő 
könyvek alkalmankénti olvasása 

 Segítséggel képes 
nyelvészeti, 
irodalomtudományi 
szak- és ismeretterjesztő 
könyvekben tájékozódni, 
egy-egy témához 
megfelelő fejezetet 
megtalálni, kiválasztani. 

 Segítséggel képes 
nyelvészeti, 
irodalomtudományi 
szak- és ismeretterjesztő 
könyvekben tájékozódni, 
egy-egy témához 
megfelelő fejezetet 
megtalálni, kiválasztani. 
Szokásává válik a 
nyelvészeti, 
irodalomtudományi 
szakkönyvekben és 
ismeretterjesztő 
könyvekben való alkalmi 
tájékozódás. 

        
II. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás     
        
1.1. helyesejtési típushibák  helyesejtési típushibák 

korrekciója: 
helytelen beszédlégzés, henye 
artikuláció, “zárt fogsorral”, 
mozdulatlan ajkakkal való 
beszéd; 
leppegés, pattogás; 
a hangsúlyviszonyok figyelmen 
kívül hagyása; 
monoton (“dallamtalan”) beszéd 

 Tisztában van saját 
helyesejtési 
típushibáival, képes 
azokat javítani. 

 Tisztában van saját 
helyesejtési 
típushibáival, képes 
azokat javítani. 
Észreveszi más 
helyesejtési típushibáit. 
Kész és képes korrigáló, 
tökéletesítő – mások 
számára is hasznosítható 
– gyakorlatok 
összeállítására. 
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1.2. helyesejtési gyakorlatok  helyesejtési gyakorlatok végzése     
        
1.2.1. légzéstechnika  a légzéstechnika gyakorlása 

szövegolvasás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a helyes 
légzéstechnikára 
vonatkozó 
szakkifejezéseket és 
utasításokat. 

 Képes arra, hogy 
másoknak releváns 
instrukciókat adjon 
légzéstechnikájuk 
javítása, tökéletesítése 
érdekében. 

        
1.2.2. artikuláció  az artikuláció gyakorlása: a 

hangképző szervek (ajkak, nyelv, 
állkapocs) pontos, élénk és 
összehangolt működtetése 
szövegek olvasása, reprodukálása 
és félreproduktív szövegek 
mondása közben 

 Ismeri és érti a helyes 
artikulációra vonatkozó 
szakkifejezéseket és 
utasításokat. 

 Képes arra, hogy 
másoknak releváns 
instrukciókat adjon 
artikulációjuk javítása, 
tökéletesítése érdekében. 

 
1.2.3. időtartam, hangsúly, 

hanglejtés 
 az időtartam, a hangsúly és a 

hanglejtés gyakorlása 
szövegolvasás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a helyes 
időtartamra, hangsúlyra, 
hanglejtésre vonatkozó 
szakkifejezéseket és 
utasításokat. 

 Képes arra, hogy 
másoknak releváns 
instrukciókat adjon 
időtartam-, hangsúly- és 
hanglejtéshibájuk 
javítása, tökéletesítése 
érdekében. 

        
1.2.4. beszédfolyamat-váltások 

(tempó, hangerő, 
hangmagasság, hangszín) 

 a beszédfolyamat-váltások 
(tempó, hangerő, hangmagasság, 
hangszín) gyakorlása 
szövegolvasás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a 
beszédfolyamat-
váltásokra  vonatkozó 
szakkifejezéseket és 
utasításokat. 

 Képes arra, hogy 
másoknak releváns 
instrukciókat adjon 
beszédfolyamat-
váltásaik javítása, 
tökéletesítése érdekében. 

        
1.2.5. beszédszünetek  a beszédszünetek megtartásának 

gyakorlása vers- és 
prózarészletek olvasása, valamint 
szövegalkotás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a 
beszédszünet 
megtartására vonatkozó 
szakkifejezéseket és 
utasításokat. 

 Képes arra, hogy 
másoknak releváns 
instrukciókat adjon a 
beszédszünet javítása, 
tökéletesítése érdekében. 

        
1.3. felolvasás  a felolvasás gyakorlása     
        
1.3.1. a felolvasásra szánt 

szövegek elemzése (a 
tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, 
ellentétek, felsorolások, 
közbeékelődések, párbeszéd 
stb.) 

 a felolvasásra szánt szövegek 
elemzése (a tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, közbeékelődések, 
párbeszéd stb.) 

 A felolvasásra történő 
felkészülés során 
segítséggel képes 
megállapítani a 
tételmondat helyét, a 
részletezést és a kifejtést, 
az ellentéteket, a 
felsorolásokat, a 
közbeékelődéseket, a 
párbeszédeket stb. és 
megtervezni ezek 
tolmácsolását. 

 A felolvasásra történő 
felkészülés során képes 
önállóan megállapítani a 
tételmondat helyét, a 
részletezést és a kifejtést, 
az ellentéteket, a 
felsorolásokat, a 
közbeékelődéseket, a 
párbeszédeket stb. és 
megtervezni ezek 
tolmácsolását. 

        
1.3.2. a felolvasás megtervezése 

(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 a felolvasás megtervezése a 
hallgatósággal való 
kapcsolattartás szempontjából 
(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 A felolvasásra történő 
felkészülés során 
segítséggel képes 
megállapítani a 
kapcsolattartás 
érdekében alkalmazott 
kódokat. 

 A felolvasásra történő 
felkészülés során képes 
önállóan megállapítani a 
kapcsolattartás 
érdekében alkalmazott 
kódokat. 

        
1.3.3. beszédszünetek, hangerő, 

tempó, hangszínezet 
 a beszédszünetek, a hangerő, a 

tempó, a hangszínezet 
megtervezése a szövegekben 

 A felolvasásra történő 
felkészülés során 
segítséggel képes 
megállapítani a 
beszédszüneteket. 

 A felolvasásra történő 
felkészülés során képes 
önállóan megállapítani a 
beszédszüneteket. 
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1.4. vers- és prózamondás  vers- és prózamondás a 

helyesejtési normák 
megtartásával 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonidész: A 

termopülei hősök 
sírfelirata 

Horatius: 
Thalliarchushoz 
Ómagyar Mária-siralom 

Petrarca: Ti 
szerencsés füvek 

Shakespeare:  
75. szonett 

Janus Pannonius: 
Búcsú Váradtól; Egy 
dunántúli mandulafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

Rákóczi-nóta 
Továbbá részleteket az 
Odüsszeia, az Antigoné, 
az Aeneis, a Hamlet és a 
Szigeti veszedelem című 
művekből. 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. Mások 
számára élményt nyújtó 
előadásra képes. Elő 
tudja adni a következő 
műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonidész: A 

termopülei hősök 
sírfelirata 

Horatius: 
Thalliarchushoz 
Ómagyar Mária-siralom 

Petrarca: Ti 
szerencsés füvek 

Shakespeare: 
75. szonett 

Janus Pannonius: 
Búcsú Váradtól; Egy 
dunántúli mandulafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

Rákóczi-nóta 
Továbbá részleteket az 
Odüsszeia, az Antigoné, 
az Aeneis, a Hamlet és a 
Szigeti veszedelem című 
művekből. 

        
1.5. vers- és prózamondás 

értékelése 
 a vers- és prózamondás értékelése 

a szöveg üzenetének 
“tolmácsolása” szempontjából 

 Egy-egy megadott 
helyesejtési vagy 
kommunikációs 
szempontból értékelni 
tudja társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben 
tanúsított 
kommunikációs 
viselkedését. 

 Helyesejtési és 
kommunikációs 
szempontból értékelni 
tudja saját és társai 
előadását, és értékelő 
kijelentéseket tud tenni 
annak hitelességéről. 

        
2. A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
 A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
    

        
2.1. kapcsolatteremtés, 

kapcsolattartás 
 a kapcsolatteremtés, 

kapcsolattartás tanulása 
    

        
2.1.1. vendégek fogadása, 

üdvözlése, köszöntése 
 vendégek fogadása, üdvözlése, 

köszöntése, tekintettel az illem 
“előírásaira” 

 Tud üdvözlő, köszöntő 
szövegeket alkotni, s 
azokat illemtudóan elő 
tudja adni. 

 Tud üdvözlő, köszöntő 
szövegeket alkotni, s 
azokat kompetensen és 
elegánsan elő tudja adni. 

        
2.2. véleménynyilvánítás  a véleménynyilvánítás tanulása     
        
2.2.1. értékelés  az értékelés gyakorlása, 

ténykijelentések és 
értékkijelentések 
megkülönböztetése 

 Tapintatosan tudja 
értékelni társai 
feladatmegoldását, 
teljesítményét. 

 Tapintatosan, 
tárgyszerűen tudja 
értékelni társai 
feladatmegoldását, 
teljesítményét, és 
tanácsokat tud adni a 
korrekcióra. 
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2.2.2. vita  a vita (vitaindítás, érvelés, 

indoklás, cáfolás) gyakorlása; 
saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; az eltérő vélemény 
figyelmes és türelmes 
meghallgatása, szükség esetén 
reprodukálása 

 Ismeri a vitában való 
közreműködés 
szabályait. 

 Ismeri a vitában való 
közreműködés 
szabályait. Meg tudja 
tartani azokat a 
szabályokat, amelyek a 
vita során szükségesek. 
Képes vitatémák önálló 
megfogalmazására, viták 
kezdeményezésére és 
lefolytatására. 

        
2.3. szándéknyilvánítás  a szándéknyilvánítás tanulása     
        
2.3.1. rábeszélés  a rábeszélés gyakorlása  Ismeri a rábeszélés 

néhány fogását. 
 A rábeszélés műfaját 

sikeresen tudja 
alkalmazni. 

        
2.3.2. meggyőzés  a meggyőzés gyakorlása; a hibás 

következtetések, megalapozatlan 
ítéletek felismerése 

 Ismeri a meggyőzés 
néhány fogását. 

 A meggyőzés műfaját 
sikeresen tudja 
alkalmazni "face to face" 
helyzetben, 
kiscsoportban, osztály 
előtt, más – nagyobb – 
csoport előtt is. 

        
2.4. tájékoztató-ábrázoló 

szövegek 
 tájékoztató-ábrázoló szövegek 

alkotásának tanulása 
    

        
2.4.1. élmények, események, 

anekdoták elbeszélése 
 élmények, események, anekdoták 

elbeszélésének gyakorlása 
 Képes felkészülés után 

élmények, események, 
anekdoták elbeszélésére. 

 Képes rögtönözve 
élmények, események, 
anekdoták elbeszélésére, 
azok hiteles előadására. 

        
2.4.2. epikus mű cselekményének 

elbeszélése 
 epikus mű cselekményének 

elbeszélésének gyakorlása 
 Képes epikus mű 

cselekményének 
elbeszélésére. 

 Képes élményszerűen, 
koherensen epikus mű 
cselekményének 
elbeszélésére, annak 
hiteles előadására. 

        
2.4.3. szakszövegek reprodukálása  szakszövegek reprodukálásának 

gyakorlása 
 Képes szakszövegek 

reprodukálására. 
 Képes szakszövegek 

koherens 
reprodukálására kisebb 
és nagyobb csoportok 
érdeklődésére és/vagy 
közönyére tekintettel. 

        
2.4.4. félreproduktív szövegek 

alkotása 
 félreproduktív szövegek alkotása 

(szakszövegek) 
 Képes félreproduktív 

szövegek alkotására. 
 Képes félreproduktív 

szövegek koherens 
reprodukálására kisebb 
és nagyobb csoportok 
érdeklődésére és/vagy 
közönyére tekintettel. 

        
2.4.5. leíró szövegek alkotása  leíró szövegek alkotása 

tevékenységekről (algoritmusok) 
 Segítséggel képes 

tevékenységekről 
(algoritmusokról) leíró 
szöveget alkotni. 

 Önállóan képes 
tevékenységekről  
(algoritmusokról) leíró 
szöveget alkotni. 

        
2.4.6. kiselőadás  kiselőadás gyakorlása osztály- és 

iskolatársak előtt, törekvés a 
logikus, gondolatmentes 
következetes megtartására 

 Képes osztálytársai előtt 
kiselőadást tartani. 
Törekszik a testbeszéd, a 
térközszabályozás, a 
szemkontaktus-tartás 
tudatos alkalmazására. 

 Képes koherens, 
élményszerű kiselőadás 
alkotására és hiteles 
előadására osztálytársai 
előtt. 
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III. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Tájékoztató jellegű szövegek  Tájékoztató jellegű szövegek 

alkotása 
    

        
1.1. rövidhír, hirdetés, meghívó 

írása 
 rövidhír, hirdetés, meghívó 

alkotásának gyakorlása 
 Tud rövidhírt, hirdetést, 

meghívót írni. 
 Képes rövidhírt, 

hirdetést, meghívót írni 
adott vagy szabadon 
választott témára. 

        
1.2. recenzió írása  recenzió alkotásának gyakorlása 

irodalmi, irodalomtudományi és 
nyelvészeti témájú könyvek 
recenzálásával  

 Tud recenziót készíteni 
tetszés szerint választott 
irodalmi, 
irodalomtudományi és 
nyelvészeti témájú 
könyvről. 

 Tud recenziót készíteni 
tetszés szerint választott 
és kijelölt irodalmi, 
irodalomtudományi és 
nyelvészeti témájú 
könyvről. 

        
1.3. önéletrajz-írás  önéletrajz írásának gyakorlása  Tud önéletrajzot írni.  Tud önéletrajzot írni 

különböző címzetteket 
figyelembe véve. 

        
2. Felhívó, emotív, 

kapcsolatteremtő típusú 
szövegek 

 Felhívó emotív, kapcsolatteremtő 
típusú szövegek alkotása 

    

        
2.1. a magánlevél és a hivatalos 

levél 
 a magánlevél és a hivatalos levél 

alkotásának gyakorlása 
 Tud a formai 

követelményeknek 
megfelelő magán- és 
szabályos hivatalos 
levelet írni. 

 Tud kommunikációs 
szempontból hiteles 
magán- és szabályos 
hivatalos levelet írni. 

        
2.2. üdvözlés, gratuláció  üdvözlés, gratuláció írása  Tud üdvözlő, gratuláló 

szöveget írni tetszés 
szerint választott 
személynek. 

 Tud üdvözlő, gratuláló 
szöveget írni tetszés 
szerint választott és 
kijelölt személynek 
egyaránt. 

        
3. Az írott szövegek 

korrekciója 
 Az írott szövegek korrekciója az 

alábbi szempontok szerint: 
kommunikáció (a második 
személy figyelembe vétele) 
műfaj 
nyelvhelyesség 
stilisztika 
szerkesztés 

 Az alábbi szempontokra 
tekintettel képes írott 
szöveget korrigálni: 
kommunikáció (a 
második személy 
figyelembe vétele); 
nyelvhelyesség. 

 Az alábbi szempontokra 
tekintettel képes írott 
szöveget korrigálni: 
kommunikáció (a 
második személy 
figyelembe vétele); 
műfaj; 
nyelvhelyesség; 
stilisztika; 
szerkesztés. 

        
4. Poétikus jellegű, 

formaközpontú szövegek 
 Poétikus jellegű, formaközpontú 

szövegek alkotása 
    

        
4.1. verselési ujjgyakorlat 

megadott versritmus alapján 
 verselési ujjgyakorlat végzése 

megadott versritmus alapján 
 Segítséggel tud verselési 

ujjgyakorlatot írni adott 
versritmus alapján. 

 Önállóan tud verselési 
ujjgyakorlatot írni adott 
versritmus alapján. 

        
4.2. poétikus jellegű szöveg 

adott műfaj alapján 
 poétikus jellegű szöveg alkotása 

adott műfaj alapján 
 Segítséggel tud poétikus 

jellegű szövegeket írni 
adott műfaj alapján. 

 Önállóan tud poétikus 
jellegű szövegeket írni 
adott műfaj alapján. 

        
4.3. poétikus jellegű szöveg 

adott téma alapján 
 poétikus jellegű szöveg alkotása 

adott téma alapján 
 Segítséggel tud poétikus 

jellegű szövegeket írni 
adott téma alapján. 

 Önállóan tud poétikus 
jellegű szövegeket írni 
adott téma alapján. 

        
IV. HELYESÍRÁS  A HELYESÍRÁS 

GYAKORLÁSA 
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1. Problémacentrikus 

helyesírásgyakorlás 
tekintettel a típushibákra 

 Problémacentrikus 
helyesírásgyakorlás tekintettel a 
típushibákra 

 Tisztában van helyesírási 
típushibáival, s kész 
azokat önálló 
gyakorlással korrigálni. 

 Helyesírási és 
önkorrekciós képessége 
fejlett, ritkán követ el 
helyesírási hibát. 

        
2. A helyesírás egyéni 

korrekciója a helyesírási 
szabályzat használatának 
gyakorlásával 

 A helyesírás egyéni korrekciója a 
helyesírási szabályzat 
használatának gyakorlásával 

 Egy-egy megadott 
helyesírási probléma 
megoldása érdekében 
tudja használni a 
helyesírási szabályzatot. 

 Tudja használni a 
helyesírási szabályzatot 
problémahelyzetei 
megoldásakor. 

        
B/ NYELVÉSZET  A  NYELVÉSZET TANULÁSA     
        
I. A KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓRÓL 

TANULT ISMERETEK 
AKTUALIZÁLÓ FELIDÉZÉSE 

    

        
1. A kommunikáció tényezői és 

funkciói különböző műfajú 
írott és beszélt szövegekben 

 A kommunikáció tényezőinek és 
funkcióinak felismerése 
különböző műfajú beszélt és írott 
szövegek elemzésekor 

 Képes kommunikációs 
szituációk és 
konfliktusok pontos, 
szakszerű leírására. 

 Képes kommunikációs 
szituációk és 
konfliktusok pontos, 
szakszerű leírására, 
elemzésére és 
értékelésére. 

        
2. A kommunikáció nem nyelvi 

kifejezőeszközei különböző 
valóságos szituációkban, 
továbbá epikus szövegekben 

 A kommunikáció nem nyelvi 
kifejezőeszközeinek felismerése 
különböző valóságos 
szituációkban, továbbá epikus 
szövegekben 

 Fel tudja sorolni a nem 
verbális kommunikációs 
kódokat, s képes 
megfejteni azokat. 

 Fel tudja sorolni a nem 
verbális kommunikációs 
kódokat, s képes 
mimetizálni, majd 
értelmezni és megfejteni 
azokat. 

        
3. A kommunikáció nem nyelvi 

kifejezőeszközeinek 
megjelenítése írott és beszélt 
epikus szövegek alkotása 
során 

 A kommunikáció nem nyelvi 
kifejezőeszközeinek megjelenítése 
írott és beszélt epikus szövegek 
alkotása során 

 Megtalálja az írott és 
beszélt epikus 
szövegekben a nem 
verbális kódokra 
vonatkozó nyelvi 
egységeket. 

 Szóbeli és írásbeli 
szövegalkotásai során 
árnyaltan tud élni a nem 
nyelvi kommunikációs 
eszközök 
megjelenítésével. 

        
4. Az írásjelek, valamint a 

mondat- és szövegfonetikai 
eszközök funkciójának 
kommunikációs szempontú 
elemzése 

 Az írásjelek, valamint a mondat- 
és szövegfonetikai eszközök 
funkciójának kommunikációs 
szempontú elemzése 

 Meg tudja nevezni az 
írásjelek mondat- és 
szövegfonetikai 
funkcióját. 

 Tud élni önálló 
szövegalkotásai során az 
írásjelek árnyalt 
használata révén a 
mondat- és 
szövegfonetikai 
eszközökkel. 

        
5. Szóbeli és írásbeli szövegek 

alkotása 
 Szóbeli és írásbeli szövegek 

alkotása a dominánsan 
referenciális, emotív, konatív, 
fatikus, poétikus és metanyelvi 
funkció megjelenítésére 

 Szóbeli és írott 
szövegekben megtalálja 
a domináns 
kommunikációs 
funkciót. 

 Szövegalkotásai során 
tudatosan érvényesíti a 
megfelelő 
kommunikációs 
funkciókat. 

        
II. ÁLTALÁNOS 

NYELVÉSZETI TÉMÁJÚ 
SZAKSZÖVEGEK 

 ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI 
TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    

        
1. A nyelv és a beszéd fogalma  A nyelv és a beszéd fogalmának, 

különbözőségének megértése 
    

        
1.1. a nyelv mint jelek és 

szabályok rendszere 
 a nyelv mint jelek és szabályok 

rendszerének értelmezése 
 Példák segítségével 

jellemezni tudja a 
nyelvet mint jelek és 
szabályok rendszerét. 

 Ismeri a nyelv 
fogalmának 
legfontosabb tartalmi 
jegyeit. 
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1.2. a beszéd mint a nyelv 

egyéni és aktuális használata 
a kommunikációban 

 a beszéd, mint a nyelv egyéni és 
aktuális használatának 
értelmezése a kommunikációban 

 Példák segítségével 
jellemezni tudja a 
beszédet, mint a nyelv 
egyéni és aktuális 
használatát a 
kommunikáció során. 

 Ismeri a beszéd 
fogalmának 
legfontosabb tartalmi 
jegyeit. 

        
2. A nyelvek összehasonlítása, 

tipizálásuk 
 A nyelvek összehasonlítása, 

tipizálásuk megismerése 
    

        
2.1. nyelvtípus szerint: az 

agglutináló, a flektáló, az 
izoláló nyelvek 
jellegzetességei 

 a nyelvtípusok szerinti 
nyelvösszehasonlítás, -tipizálás 
megismerése 

 Tud néhány példát 
mondania tipikusan 
agglutináló, flektáló és 
izoláló nyelvekre. 

 Egy-egy nyelv mint 
példa kapcsán jellemezni 
tudja az agglutináló, a 
flektáló és az izoláló 
nyelvtípusokat. 

        
2.2. eredet szerint: 

nyelvcsaládok, 
nyelvrokonság 

 az eredet szerinti 
nyelvösszehasonlítás, -tipizálás 
megismerése 

    

        
2.2.1. az uráli nyelvcsalád  az uráli nyelvcsalád megismerése  Reprodukálni tudja az 

uráli nyelvcsalád 
családfáját. 

 Magyarázó–leíró 
szövegben be tudja 
mutatni az uráli 
nyelvcsalád családfáját. 

        
2.2.2. a nyelvrokonság néhány 

bizonyítéka: a szabályos 
hangmegfelelés, szókészleti 
egyezések, grammatikai 
eszközkészlet egyeztetése 

 a nyelvrokonság néhány 
bizonyítékának megismerése 

 Fel tudja sorolni, hogy a 
nyelvrokonsági 
bizonyítékok között 
melyek a mérvadóak. 

 Példákkal tudja 
bizonyítani a szabályos 
hangmegfelelést, a 
szókészleti egyezéseket, 
a grammatikai 
eszközkészlet 
egyezéseit. 

        
III. DIALEKTOLÓGIAI, 

NYELVSZOCIOLÓGIAI, 
SZOCIOLINGVISZTIKAI 
TÉMÁJÚ 
SZAKSZÖVEGEK 

 DIALEKTOLÓGIAI, 
NYELVSZOCIOLÓGIAI, 
SZOCIOLINGVISZTIKAI 
TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSA, ELEMZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    

        
1. A jellegzetes mai magyar 

nyelvjárások 
 A jellegzetes mai magyar 

nyelvjárások megismerése 
szakszövegolvasás, nyelvi tények 
gyűjtése és elemzése révén 

    

        
1.1. a nyelv területi tagolódása  a nyelv területi tagolódása: 

nyelvjárások: a mai magyar 
nyelvjárások földrajzi 
megjelenésének megismerése 

 Fel tudja sorolni és 
térképen körül tudja 
határolni a mai magyar 
nyelvjárások területeit. 

 Fel tudja sorolni és 
térképen körül tudja 
határolni a mai magyar 
nyelvjárások és 
nyelvjárás-szigetek 
területeit. 

        
1.2. a nyelvjárások néhány 

hangtani, alaktani, 
mondattani, szókészletbeli 
sajátossága 

 a nyelvjárások néhány hangtani, 
alaktani, mondattani, 
szókészletbeli sajátosságának 
megfigyelése, elemzése 

 Segítséggel képes 
néhány hangtani, 
alaktani, mondattani és 
szókészletbeli sajátosság 
leírására. 

 Önállóan képes néhány 
hangtani, alaktani, 
mondattani és 
szókészletbeli sajátosság 
leírására. 

        
1.3. különböző nyelvjárási 

területekről származó 
beszélt szövegek 
összevetése a köznyelvi 
megfelelőjükkel 

 különböző nyelvjárási 
területekről származó beszélt 
szövegek összevetése a köznyelvi 
megfelelőjükkel a nyelvjárási 
jelenségek tipikus jegyei 
felismerése végett 

 Segítséggel képes 
különböző nyelvjárási 
területekről származó 
beszélt szövegek tipikus 
jegyeinek felismerésére. 

 Önállóan képes 
különböző nyelvjárási 
területekről származó 
beszélt szövegek tipikus 
jegyeinek felismerésére. 

        
1.4. fonetikai átírással lejegyzett 

szavak olvasása 
 fonetikai átírással lejegyzett 

szavak olvasása a Magyar 
nyelvjárások atlasza vagy más 
regionális nyelvatlaszok 
térképlapjairól 

 Ismeri a Magyar 
nyelvjárások atlaszát. 

 Ismeri és használni tudja 
egy-egy megadott 
probléma megoldásához  
a Magyar nyelvjárások 
atlaszát. 

        
1.5. tájszótárak  tájszótárak megismerése  Ismer legalább egy 

tájszótárat. 
 Ismer legalább három 

tájszótárat 
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2. A köznyelv mint a magyar 

nyelv egységes változata 
 A köznyelv mint a magyar nyelv 

egységes változatának 
megismerése 

 Ismeri a köznyelv 
fogalmát. 

 Ismeri a köznyelv 
fogalmát és a magyar 
köznyelv létrejöttének 
indokoltságát, 
kialakulásának 
történetét. 

        
3. A regionális köznyelvek mint 

a köznyelv területi 
nyelvváltozatai 

 A regionális köznyelvek mint a 
köznyelv területi 
nyelvváltozatainak megismerése 

 Ismeri a regionális 
köznyelv fogalmát. 

 Ismeri a regionális 
köznyelv fogalmát és 
néhány előfordulását, 
megjelenését. 

        
4. A nyelv társadalmi 

rétegződése: szaknyelvek, 
csoportnyelvek 

 A nyelv társadalmi 
rétegződésének (szaknyelveknek, 
csoportnyelveknek) megismerése 

    

        
5. A szociolingvisztika néhány 

témája: a nyelvi változás; 
nyelv és nem; szolidaritás és 
udvariasság; nyelvtervezés; 
diglosszia; kétnyelvűség, 
többnyelvűség stb. 

 A szociolingvisztika néhány 
témájának megismerése, 
szakszövegolvasással, 
kiselőadások tartásával, 
önművelési feladatok 
megoldásával 

 Fel tudja sorolni a 
Magyarországon beszélt 
kisebbségi nyelvészet, a 
kétnyelvűségről, a kettős 
nyelvűségről olvasott 
főbb nézeteket, a 
nyelvpolitika és a 
nyelvtervezés főbb 
típusait. 

 Képes a 
nyelvhasználatot 
társadalmi jelenségként 
is szemlélni, néhány 
nyelvhasználati 
“eseményt” 
szociolingvisztikailag 
interpretálni 

        
5.1. a szaknyelvek 

terminológiája; 
terminológia-alkotás, idegen 
szavak; 
tükörfordítás; 
köznyelvi szó szakszóvá 
válása (jelentésszűkülés) 

 a szaknyelvek terminológiájának 
megismerése; 
terminológia-alkotás, idegen 
szavak tanulmányozása; 
tükörfordítások megfigyelése; 
köznyelvi szó szakszóvá 
válásának (jelentésszűkülés) 
tanulmányozása 

 Fel tudja sorolni, 
példákkal tudja 
illusztrálni azt, hogyan 
rétegződik, tagolódik 
társadalmilag a mai 
magyar nyelv. 

 Fel tudja sorolni, 
példákkal tudja 
illusztrálni azt, hogyan 
rétegződik, tagolódik 
társadalmilag a mai 
magyar nyelv. Példákat 
tud mondani a 
szakkifejezések sajátos 
típusaira. 

        
5.2. a szakszövegek jellemző 

vonásai 
 a szakszövegek jellemző 

vonásainak felismerése tankönyvi 
és más szakszövegekben: 
szenvedő szerkezetek túlsúlya; 
nominális és személytelen 
szerkezetek halmozódása; 
terminológiahasználat 

 Tud szakszövegeket 
elemezni a szaknyelvi 
jellegzetességek 
szempontjából. 

 Tud szakszövegeket 
elemezni és alkotni a 
szaknyelvi 
jellegzetességek 
figyelembevételével. 

        
5.3. az ifjúsági nyelv helyi 

változatai 
 az ifjúsági nyelv helyi 

változatainak feltárása, 
szótárkészítés 

 Közreműködik 
diáknyelvi szavak 
gyűjtésében. 

 Szócikket tud írni 
diáknyelvi szavak, 
szótárak elkészítéséhez. 

        
IV. ÍRÁS- ÉS 

HELYESÍRÁSTÖRTÉNET
I TÉMÁJÚ 
SZAKSZÖVEGEK 

 ÍRÁS- ÉS 
HELYESÍRÁSTÖRTÉNETI 
TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    

        
1. Az írásbeliség jelentősége  Az írásbeliség jelentőségének 

megismerése 
    

 
1.1. a képírástól a betűírásig  az írásbeliség történetének 

megismerése a képírástól a 
betűírásig szövegolvasás, 
ábraelemzés révén 

 Ismeri a képírás és a 
betűírás lényegi 
különbségét. 

 Ismeri a képírás és a 
betűírás lényegi 
különbségét. 
Feladathelyzethez kötve 
képes reprodukálni, 
illetve produkálni 
néhány képírás-típust 
reprezentáló elemet.  

        
1.2. a magyar írásbeliség 

kialakulása 
 ismeretek tanulása a magyar 

írásbeliség kialakulásáról 
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1.2.1. a székely-magyar rovásírás  a székely-magyar rovásírás 

megismerése 
 Képes a székely-magyar 

rovásírás vázlatos 
bemutatására. 

 Képes a székely-magyar 
rovásírás leíró, 
magyarázó bemutatására.

        
1.2.2. a latin betűs írásunk 

kialakulása: 
nyelvemlékeink, művelődés 
nemzeti nyelven 

 a latin betűs írásunk 
kialakulásának megismerése, 
nyelvemlékeink főbb 
jellemzőinek megismerése 

 Képes latin betűs írásunk 
kialakulásának vázlatos 
bemutatására. Ismerje, 
fel tudja sorolni a 
nyelvemlékeket. 

 Képes latin betűs írásunk 
kialakulásának leíró, 
magyarázó bemutatására. 
Be tudja mutatni a 
nyelvemlékeket. 

        
2. A magyar helyesírás 

kialakulása, története, mai 
sajátosságai 

 A magyar helyesírás 
kialakulásának, történetének, mai 
sajátosságainak megismerése 

 Képes a magyar 
helyesírás 
kialakulásának vázlatos 
bemutatására. 

 Képes a magyar 
helyesírás 
kialakulásának leíró, 
magyarázó bemutatására.

        
V. A BESZÉDKUTATÁS 

TÉMAKÖRÉBE 
TARTOZÓ 
SZAKSZÖVEGEK 

 A BESZÉDKUTATÁS 
TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ 
SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    

        
1. A beszéd mint sajátosan 

emberi jelenség 
 A beszéd mint sajátosan emberi 

jelenség tanulmányozása 
    

        
1.1. a beszéd élettana; 

a beszédszervek és 
működésük; 
a beszédhallás 

 a beszéd élettanának 
megismerése; 
a beszédszervek és működésük, 
valamint a beszédhallás 
tanulmányozása 

 Fel tudja sorolni a 
beszédszerveket és azok 
funkcióját a beszédben. 

 Kommunikációs 
helyzetben el tudja 
mondani a beszéd 
élettani működését. 

        
1.2. a magyar fonéma- és 

beszédhangállomány 
 a magyar fonéma- és 

beszédhangállomány áttekintése 
 Feladathelyzetben 

elemezni tud adott 
beszédhangokat a 
magyar fonéma- és 
beszédhangállomány 
szerint. 

 Elemezni tudja a magyar 
fonéma- és 
beszédhangállományt a 
képzés helye, módja, a 
hang időtartama szerint. 

        
1.3. a magyar nyelv 

hangképzési, kiejtési 
“kódexe” 

 a magyar nyelv hangképzési, 
kiejtési “kódexének” 
tanulmányozása 

 Fel tud sorolni néhány, a 
magyar kiejtésre 
vonatkozó normát. 

 Ismertetni tudja a 
magyar kiejtésre 
vonatkozó normákat a 
maguk 
rendszerszerűségében. 

        
1.4. a kiejtés hibái, a 

beszédhibák 
 a kiejtési és beszédhibák  

tanulmányozása 
 Ismeri a kiejtési és a 

beszédhibákat. 
 Ismeri a kiejtési és a 

beszédhibákat. A kiejtési 
hibák javításához 
segítséget tud nyújtani, 
kérésre gyakorlatokat 
tud összeállítani és 
ajánlani. 

 
2. A magyar kiejtési szótár  A magyar kiejtési szótár 

megismerése, használatának 
megtanulása 

 Ismeri és tudja használni 
a magyar kiejtési szótárt. 

 Ismeri és tudja használni 
a magyar kiejtési szótárt. 
Ismeri a magyar kiejtés 
vitatott kérdéseit. 
Toleráns a kiejtési 
normáktól eltérőekkel 
szemben. 
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Év végi követelmények 

 
 

9. évfolyam 
 
I. HANGOS- ÉS NÉMA OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 
 

a) Képes arra, hogy az olvasott szövegek metaforikus jelentését megfogalmazza. 
b) Olvasott véleményeket, értelmezéseket össze tud hasonlítani, a közös és az eltérő sajátosságokat 

árnyaltan meg tudja fogalmazni. 
c) A szövegeken belüli és a különböző szövegeket összekötő tartalmi, gondolat, motivikus kapcsolatokat 

meg tudja fogalmazni. 
d) Felismeri a különböző olvasott szövegek domináns kommunikációs funkcióját, műnemét, műfaját, 

képes rekonstruálni a szerző álláspontját és ezt indokolni is tudja a szöveg alapján. 
e) Alkalmazni tudja a skimming technikát. 
f) Alkalmazni tudja a skipping technikát. 
g) Képes arra, hogy olvasás közben megálljon és az olvasottakat személyére, személyes életére 

vonatkoztassa, valamint a szövegek főbb gondolatait össze tudja kötni korábbi ismereteivel. 
h) Ismeri a blattoló (felkészülés nélküli) olvasás helyzetekhez kötött jellemzőit. A helyzet ismeretében 

önállóan képes – szöveghű olvasás mellett – tekintettel lenni a kommunikációs partnerre is. 
i) Képes önállóan felkészülni hibátlan felolvasásra. 

 
 
II. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
 

a) Feladathelyzetben használni tudja a megfelelő (betűrendes és szak-) katalógusokat. 
b) Önállóan képes információkeresésre a könyvtárosok OPAC-jában. 
c) Ismeri az irodalmi lexikonokat és tudja használni azokat. Segítséggel kísérletet tesz az irodalmi lexikon 

egy-egy szócikkel való bővítésére.  
d) Ismer legalább öt szakszótárat. Fel tudja sorolni szerzőjüket, címüket. Tudja, hogy egy-egy tantárgy 

tanulásához milyen szakszótár nyújt számára segítséget. Képes egy-egy szabadon választott vagy 
kijelölt témára vonatkozó, kisebb terjedelmű szakmai szöveg szakszótári feldolgozására. 

e) Segítséggel képes nyelvészeti, irodalmi folyóiratokban tájékozódni, egy-egy témához megfelelő cikket, 
tanulmányt megtalálni. Szokásává válik a nyelvészeti, irodalomtudományi és irodalmi folyóiratokban 
való alkalmi tájékozódás. 

 
 
III. ÉLŐBESZÉD, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS 
 

a) Tisztában van saját helyesejtési típushibáival, képes azokat javítani. Észreveszi más helyesejtési 
típushibáit. Kész és képes korrigáló, tökéletesítő – mások számára is hasznosítható – gyakorlatok 
összeállítására. 

b) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megállapítani a tételmondat helyét, a 
részletezést és a kifejtést, az ellentéteket, a felsorolásokat, a közbeékelődéseket, a párbeszédeket stb. és 
megtervezni ezek tolmácsolását. 

c) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megtervezni a kapcsolattartás érdekében 
alkalmazott kódokat. 

d) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megtervezni a beszédszünetek helyét, a 
hangerő, tempó, a hangszínezet váltásait. 

e) Tud üdvözlő, köszöntő szövegeket alkotni, s azokat kompetensen és elegánsan elő tudja adni. 
f) Tapintatosan, tárgyszerűen tudja értékelni társai feladatmegoldását, teljesítményét, és tanácsokat tud 

adni a korrekcióra. 
g) Ismeri a vitában való közreműködés szabályait. Meg tudja tartani azokat a szabályokat, amelyek a vita 

során szükségesek. Képes vitatémák önálló megfogalmazására, viták kezdeményezésére és 
lefolytatására. 
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h) A rábeszélés és a meggyőzés műfaját sikeresen tudja alkalmazni “face to face” helyzetben, 

kiscsoportban, osztály előtt, más – nagyobb – csoport előtt is. 
i) Képes rögtönözve élmények, események, anekdoták elbeszélésére, azok hiteles előadására. 
j) Képes élményszerűen, koherensen epikus mű cselekményének elbeszélésére, annak hiteles előadására. 
k) Képes koherensen, élményszerűen kiselőadás alkotására és hiteles előadására osztálytársai előtt. 

 
 
IV. ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS, HELYESÍRÁS 
 

a) Képes rövidhírt, hirdetést, meghívót írni adott vagy szabadon választott témára. 
b) Tud recenziót készíteni tetszés szerint választott és kijelölt irodalmi, irodalomtudományi és nyelvészeti 

témájú könyvről. 
c) Tud önéletrajzot írni különböző címzetteket figyelembe véve. 
d) Tud kommunikációs szempontból hiteles magán- és szabályos hivatalos levelet írni. 
e) Tud üdvözlő, gratuláló szöveget írni tetszés szerint választott és kijelölt személynek egyaránt. 
f) Helyesírási és önkorrekciós képessége fejlett, ritkán követ el helyesírási hibát. 
g) Tudja használni a helyesírási szabályzatot problémahelyzetei megoldásakor. 

 
 
V. NYELVÉSZET, KOMMUNIKÁCIÓ 
 

a) Képes kommunikációs szituációk és konfliktusok pontos, szakszerű leírására, elemzésére és 
értékelésére. 

b) Fel tudja sorolni a nem verbális kommunikációs kódokat, s képes mimetizálni, majd értelmezni és 
megfejteni azokat. 

c) Szóbeli és írásbeli szövegalkotásai során árnyaltan tud élni a nem nyelvi kommunikációs eszközök 
megjelenítésével. 

d) Ismeri a nyelv fogalmának legfontosabb tartalmi jegyeit. 
e) Ismeri a beszéd fogalmának legfontosabb tartalmi jegyeit. 
f) Egy-egy nyelv mint példa kapcsán jellemezni tudja az agglutináló, a flektáló és az izoláló 

nyelvtípusokat. 
g) Magyarázó-leíró szövegben be tudja mutatni az uráli nyelvcsalád családfáját. 
h) Példákkal tudja bizonyítani a szabályos hangmegfelelést, a szókészleti egyezéseket, a grammatikai 

eszközkészlet egyezéseit.  
i) Fel tudja sorolni és térképen körül tudja határolni a mai magyar nyelvjárások és nyelvjárás-szigetek 

területeit. 
j) Önállóan képes különböző nyelvjárási területekről származó beszélt szövegek tipikus jegyeinek 

felismerésére. 
k) Ismeri a köznyelv fogalmát és a magyar köznyelv létrejöttének indokoltságát, kialakulásának történetét. 
l) Képes a nyelvhasználatot társadalmi jelenségként is szemlélni, néhány nyelvhasználati “eseményt” 

szociolingvisztikailag interpretálni. 
m) Fel tudja sorolni, példákkal tudja illusztrálni azt, hogyan rétegződik, tagolódik társadalmilag a mai 

magyar nyelv. Példákat tud mondani a szakkifejezések sajátos típusaira. 
n) Tud szakszövegeket elemezni és alkotni a szaknyelvi jellegzetességek figyelembevételével. 
o) Szócikket tud írni diáknyelvi szavakhoz, szótárak elkészítéséhez. 
p) Képes latin betűs írásunk kialakulásának leíró, magyarázó bemutatására. Be tudja mutatni a 

nyelvemlékeket. 
q) Képes a magyar helyesírás kialakulásának leíró, magyarázó bemutatására. 
r) Elemezni tudja a magyar fonéma- és beszédhang-állományt a képzés helye, módja, a hang időtartama 

szerint. 
s) Ismertetni tudja a magyar kiejtésre vonatkozó normákat a maguk rendszerszerűségében. 
t) Ismeri és tudja használni a magyar kiejtési szótárt. Ismeri a magyar kiejtés vitatott kérdéseit. Toleráns a 

kiejtési normáktól eltérőkkel szemben.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
 

Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében az olvasás, művelődés tanulásának célja, hogy fejlessze a 
tanulók néma értő szakszövegolvasási képességét, amelyet megnövekedett önálló tanulási teendőik teljesítése 
során alkalmazni képesek. Az élőbeszéd gyakorlása biztosítja, hogy a tanulók beszédtechnikai, szövegalkotási és 
kommunikációs, illetve pragmatikai képességei tökéletesedjenek, amelyek segítik a tanulók önérvényesítését, 
egyéni boldogulását a mindennapi-magánéleti, a nyilvános-közéleti helyzetekben. A fogalmazás gyakorlásának 
célja, hogy a tanulók írásos kommunikációs szituációkban hatékonyan ki tudják fejezni önmagukat; ez segíti 
őket a mindennapi helyzetek megoldásában, az iskolai tanulás írásbeli szövegalkotást tételező feladatainak 
kivitelezésében. A sikeres tanulás az újságírói, szakírói szakmák választását orientálhatja. A szókincstani 
ismeretek tanulásának célja, hogy a tanulók belássák: a szókincstani ismeretek aktualizálása nagy mértékben 
hozzájárul mind az iskolai tanulás, mind az iskolák kívüli művelődés keretei között a szakszövegek 
megértéséhez, az azokhoz készített kivonatok, jegyzetek összeállításához. A jelentéstani ismeretek tanulásának 
célja információk szerzése a hazai szemantika kutatások eredményeiről és jelenlegi törekvéseiről. A korábbi 
évfolyamokon tanult alaktani, szófajtani, szószerkezettani, mondattani tudnivalók ismétlésének célja a tanulók 
bevezetése az alkalmazott nyelvészeti gondolkodás szemléletmódjába, továbbá annak beláttatása, hogy a magyar 
nyelv fejlődésében, nyelvváltozatok kialakulásában a spontán fejlődés mellett a beavatkozó “normaadó” 
nyelvművelésnek szerepe van, szerepe lehet. A grammatikai viszonyok kifejezési módjai felismerésének célja a 
tanulók beavatása a komparatív nyelvszemléletbe az általa elsajátított magyar nyelvészeti ismeretek és a tanult 
idegen nyelvek alaktani, mondattani sajátosságait leíró ismereteik felidéztetésével és aktualizáltatásával. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
A/ KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
I. OLVASÁS, MŰVELŐDÉS  AZ OLVASÁS, MŰVELŐDÉS 

TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    

        
1. A néma értő – értelmező 

olvasás gyakorlása 
 A néma olvasás gyakorlása 

szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegek feldolgozása és 
értelmezése révén  

    

        
1.1. Szó szerinti jelentés, 

metaforikus jelentés 
 A szó szerinti és a metaforikus 

jelentés megkülönböztetése, a ki 
nem fejtett tartalmak felismerése 
explicitté tétele 

 Ráismerés szintjén ki 
tudja választani egy 
szöveg szó szerinti és 
metaforikus jelentését. 

 Adott szövegek 
metaforikus jelentését 
meg tudja fogalmazni. 
Képes arra, hogy a ki 
nem fejtett 
szövegtartalmakat 
explicitté tegye. 
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1.2. Vélemények, értelmezések 

összevetése 
 Különböző olvasott vélemények, 

értelmezések összevetése, 
különbségek és hasonlóságok 
felismerése, személyes álláspont 
kialakítása 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
vetni adott szempontok 
alapján. 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
hasonlítani, árnyaltan 
meg tudja fogalmazni a 
közös és az eltérő 
sajátosságokat. 
Személyes 
állásfoglalását, kritikáját 
szóban és írásban 
indokolni is tudja. 

 
1.3. Szövegen belüli 

összefüggések, szövegek 
közötti kapcsolatok 

 Szövegen belüli és szövegek 
közötti kapcsolatok felismerése, 
jelentésbeli egymásra utalások 
megfogalmazása 

 El tud igazodni a 
szövegeken belüli 
szerkezeti, pl. térbeli, 
időbeli, oksági 
viszonyokban. 

 A szövegeken belüli és a 
különböző szövegeket 
összekötő tartalmi, 
gondolati, motivikus 
kapcsolatokat meg tudja 
fogalmazni. 

        
1.4. Szövegek célja, műfaja, 

szerzői szándék, álláspont 
 Írott szövegek céljának, 

műfajának, a szerző szándékának, 
álláspontjának felismerése, 
rekonstruálása 

 Felismeri és megnevezi 
az olvasott szövegek 
műfaját, meg tudja 
fogalmazni a szerzői 
álláspont lényegét. 

 Felismeri a különböző 
olvasott szövegek 
domináns 
kommunikációs 
funkcióját, műnemét, 
műfaját, rekonstruálni 
képes a szerző 
álláspontját és ezt 
indokolni is tudja a 
szöveg alapján. 

        
1.5. Korstílusok, 

stílusirányzatok, nyelvi 
stílusrétegek 

 Különböző korstílusokat, 
stílusirányzatokat, stílusrétegeket 
reprezentáló szövegek 
értelmezése, sajátosságaik 
felismerése 

 Irányítással felismeri a 
különböző korstílusokat, 
stílusirányzatokat, 
stílusrétegeket 
reprezentáló szövegek 
jellemző sajátosságait, és 
értelmezni is tudja 
ezeket a szövegeket. 

 Önállóan képes 
felismerni a különböző 
korstílusokat, 
stílusirányzatokat, 
stílusrétegeket 
reprezentáló szövegek 
jellemző sajátosságait. 
Írásban és szóban képes 
e szövegek 
értelmezésére. 

        
1.6. Régebbi korokból származó 

szövegek 
 Régebbi korokból származó 

szövegek megértésének 
gyakorlása 

 Képes a mai 
nyelvhasználattól eltérő 
(régi, archaizáló) 
szövegek olvasására és 
megadott 
segédeszközökkel 
(jegyzetek, szótárak) 
történő megértésére. 

 Képes a mai 
nyelvhasználattól eltérő 
(régi, archaizáló) 
szövegek olvasására és 
önálló megértésére. A 
megértéshez meg tudja 
keresni könyvtárban a 
szükséges szótárakat. 

        
2. A néma értő olvasás 

gyakorlása, a gyorsolvasási 
technikák alkalmazása 

 A néma értő olvasás gyakorlása a 
gyorsolvasási technikák 
alkalmazásával 
irodalomtörténeti, biográfiai, 
nyelvészeti témájú szövegeken 

    

        
2.1. rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója 
 rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója  
(a figyelem összpontosításának 
hiánya, gyakori regresszió stb.) 

 Ismeri saját rossz 
olvasási beidegződését 
és képes arról 
beszámolni kijelölt 
második személy 
számára. Képes arra, 
hogy figyelem-
összpontosítással 
leküzdje rossz olvasási 
szokásait. 

 Ismeri saját és más tetten 
érhető rossz olvasási 
beidegződését és képes 
arról beszámolni kijelölt 
második személy 
számára. Képes arra, 
hogy figyelem-
összpontosítással 
leküzdje rossz olvasási 
szokásait. Képes továbbá  
a rossz olvasási 
beidegződést korrigáló 
tanácsok 
megfogalmazására. 
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2.2. szókincsfejlesztés  szókincsfejlesztés  Ismeri a 

szókincsfejlesztés 
gyakorlatrendszerét, 
önállóan tudja fejleszteni 
szókincsét. 

 Tud szókincsfejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3. szemműködésfejlesztés  szemműködésfejlesztés     
        
2.3.1. szintagmák felismerése  szintagmák felismerése egyetlen 

fixációval 
 Ismeri a szintagmák 

felismerésének 
gyakorlatrendszerét. 

 Tud szintagmafelismerő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3.2. látószög  látószög növelése  Ismeri a látószögnövelő 

gyakorlatok rendszerét. 
 Tud látószögnövelő 

gyakorlatokat tervezni. 
        
2.3.3. ritmikus szemmozgás  ritmikus szemmozgás gyakorlása  Ismeri a ritmikus 

szemmozgás 
fejlesztésének 
gyakorlatrendszerét. 

 Tud ritmikus 
szemmozgást fejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.4. skimming technika  skimming technika alkalmazása  Segítséggel alkalmazni 

tudja a skimming 
technikát. 

 Önállóan tudja 
alkalmazni a skimming 
technikát. 

        
2.5. skipping technika  skipping technika alkalmazása  Segítséggel alkalmazni 

tudja a skipping 
technikát. 

 Önállóan tudja 
alkalmazni a skipping 
technikát. 

        
3. Meditatív olvasás  A meditatív olvasás jellemzőinek 

megismerése, a meditatív olvasás 
gyakorlása 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére 
vonatkoztassa. 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére 
vonatkoztassa, valamint 
a szövegek főbb 
gondolatait össze tudja 
kötni korábbi 
ismereteivel. 

        
4. A blattoló (felkészülés 

nélküli) olvasás 
 A blattoló (felkészülés nélküli) 

olvasás gyakorlása 
 Ismeri a blattoló 

(felkészülés nélküli) 
olvasás helyzetekhez 
kötött jellemzőit. A 
helyzetek ismeretében – 
segítséggel – képes – 
szöveghű olvasás mellett 
– a kommunikációs 
partnerre is tekintettel 
lenni. 

 Ismeri a blattoló 
(felkészülés nélküli) 
olvasás helyzetekhez 
kötött jellemzőit. A 
helyzetek ismeretében 
önállóan képes – 
szöveghű olvasás mellett 
– a kommunikációs 
partnerre is tekintettel 
lenni. 

        
5. A felolvasás  A felolvasás gyakorlása (lásd: 

helyesejtés-gyakorlás!) 
 Önállóan képes 

felkészülni hibátlan 
felolvasásra. 

 20 perc alatt képes 
felkészülni egy oldalnyi 
szöveg hibátlan 
felolvasására. 

        
6. Általános 

könyvtárhasználati 
ismeretek, többcsatornás 
információszerzés 

 Általános könyvtárhasználati 
ismeretek, többcsatornás 
információszerzés tanulása 

    

        
6.1. A teljes médiatári eszköztár  A teljes médiatári eszköztárra 

épülő önálló információszerzés 
gyakorlása 

 Képes a könyvtár önálló 
használatára. 
Tájékozódni tud az 
iskolai könyvtárban és a 
település 
közkönyvtárában. Az 
iskolaválasztást 
követően képes a 
választott (szak) képző 
intézmény könyvtárának 
igénybevételére. 

 Tanulmányaihoz, egyéni 
problémái 
megoldásához, 
szabadidő-eltöltéséhez 
igénybe tudja venni az 
iskolai könyvtáron kívül 
más könyvtár(ak) 
szolgáltatásait is. Képes 
a teljes médiatári 
eszköztárra épülő önálló 
információszerzésre. 
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6.2. A többcsatornás 

információszerzés 
lehetőségei (színház, mozi, 
tévé, rádió, művelődési 
otthon, múzeum, levéltár) 

 A többcsatornás 
információszerzés lehetőségeinek 
felhasználása a tantárgyi 
tanulásban és az 
önművelődésben: műsorok, 
programok figyelése, 
tájékozódás; szolgáltatások 
igénybevétele; múzeumi, 
levéltári, kutató-gyűjtőmunka 
végzése 

 A többcsatornás 
információszerzés 
lehetőségeit fel tudja 
használni a tantárgyi 
tanulásban és az 
önművelődésben. 

 A többcsatornás 
információszerzés 
lehetőségeit 
rendszeresen 
felhasználja a tantárgyi 
tanulásban és az 
önművelődésben. 

        
7. A tájékozódás-tájékoztatás, 

művelődés dokumentumai 
 A tájékozódás-tájékoztatás, 

művelődés dokumentumainak és 
használatuknak tanulása 

    

 
7.1. Hagyományos és modern 

ismerethordozók 
 A hagyományos és modern 

ismerethordozók 
felhasználásának gyakorlása a 
szaktárgyi ismeretszerzésben és 
az iskolán kívüli képzésben 

 Feladatmegoldáshoz ki 
tudja választani a 
megfelelő 
ismerethordozót (könyv, 
folyóirat, lemez, 
hangkazetta, videó) és 
tud belőle információt 
meríteni. 

 Képes különböző 
dokumentumtípusok 
együttes és célirányos 
használatára. Tudja, 
hogy értékét nem 
elsősorban technikai 
újszerűségük, hanem az 
információszerzésben 
betöltött szerepük 
határozza meg. 

        
7.2. Tömegkommunikációs és 

önművelési csatornák 
 Tömegkommunikációs és 

önművelési csatornák 
használatának gyakorlása 

 Iskolai feladataihoz, 
szabadidő-eltöltéshez 
igénybe tudja venni a 
számára szükséges 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. 

 Iskolai feladataihoz, 
önműveléshez igénybe 
tudja venni a számára 
szükséges 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. 
Képes a megszerzett 
információk kritikai 
kezelésére. 

        
8. A könyvtári tájékozódás 

segédeszközei 
 A könyvtári tájékozódás 

segédeszközeinek tanulása 
    

        
8.1. A teljes médiatári 

információbázis 
 A teljes médiatári 

információbázis használatának 
gyakorlása 

 Önállóan tudja használni 
a legfontosabb 
kézikönyveket (szótár, 
lexikon, enciklopédia, 
adattár, egyszerűbb 
bibliográfia). 
Önműveléshez, 
feladatmegoldáshoz 
tudja használni a 
könyvtár katalógusait és 
a számítógépes 
adatbázist. 

 Meg tudja különböztetni 
a könyvtári 
segédeszközöket 
(kézikönyvek, 
bibliográfiák, 
katalógusok, 
adatbázisok) tartalmuk, 
terjedelmük gyűjtési 
időhatáraik és 
feldolgozási színvonaluk 
alapján. Önállóan tud 
belőlük információt 
meríteni. Önállóan tud 
tartalom szerint 
tájékozódni és anyagot 
gyűjteni. Használni tudja 
a médiatári számítógépes 
adattárolás és információ 
átvétel formáit és 
technikáit. 

        
8.2. A könyv- és művelődéspiac 

tájékoztatói;  
a művelődési, művészeti és 
tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló 
információk 

 Televízió, rádió, sajtó 
reklámjainak, ajánlásainak 
figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, 
művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól, 
programajánlások készítése 

 Alkalmanként 
tájékozódik a könyv- és 
médiapiac újdonságairól, 
a művelődési, művészeti 
és tudományos 
intézmények 
szolgáltatásairól. 

 Tájékozott a könyv- és 
médiapiac valamint a 
művelődési, művészeti 
és tudományos 
intézmények 
szolgáltatásaiban. 
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II. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás     
        
1.1. helyesejtési típushibák 

korrekciója 
 helyesejtési típushibák 

korrekciója: helytelen 
beszédlégzés, henye artikuláció, 
“zárt fogsorral”, mozdulatlan 
ajkakkal való beszéd; 
leppegés, pattogás; 
a hangsúlyviszonyok figyelmen 
kívül hagyása; 
monoton (“dallamtalan”) beszéd 

 Tisztában van 
helyesejtési 
típushibáival, képes 
azokat javítani. 

 Tisztában van 
helyesejtési 
típushibáival, képes 
azokat javítani. 
Észreveszi mások 
helyesejtési típushibáit. 
Kész és képes korrigáló, 
tökéletesítő – mások 
számára is hasznosítható 
– gyakorlatok 
összeállítására. 

        
1.2. helyesejtési gyakorlatok  helyesejtési gyakorlatok végzése     
        
1.2.1. légzéstechnika  a légzéstechnika gyakorlása 

szövegolvasás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Képes arra, hogy mások 
légzéstechnikai hibáit 
meghallja és szakszerűen 
leírja. 

 Törekszik arra, hogy 
spontán beszéd közben 
is megtartsa a helyes 
légzés normáit. 

        
1.2.2. artikuláció: a hangképző 

szervek (ajkak, nyelv, 
állkapocs) pontos, élénk és 
összehangolt működtetése 

 az artikuláció gyakorlása: a 
hangképző szervek pontos, élénk 
és összehangolt működtetésének 
gyakorlása szövegek olvasása, 
reprodukálása, félreproduktív 
szövegek mondása közben 

 Képes arra, hogy mások 
artikulációs hibáit 
meghallja és szakszerűen 
leírja. 

 Törekszik arra, hogy 
spontán beszéd közben 
is megtartsa a helyes 
artikulálás normáit. 

        
1.2.3. időtartam, hangsúly és 

hanglejtés 
 az időtartam, a hangsúly és a 

hanglejtés gyakorlása 
szövegolvasás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Képes arra, hogy mások 
időtartam, hangsúly- és 
hanglejtéshibáit 
meghallja és szakszerűen 
leírja. 

 Törekszik arra, hogy 
spontán beszéd közben 
is megtartsa a helyes  
időtartam, hangsúly és 
hanglejtés normáit. 

        
1.2.4. beszédfolyamat-váltások 

(tempó, hangerő, 
hangmagasság, hangszín) 

 a beszédfolyamat-váltások 
(tempó, hangerő, hangmagasság, 
hangszín) gyakorlása 
szövegolvasás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a 
beszédfolyamat-
váltásokra vonatkozó 
szakkifejezéseket és 
utasításokat. 

 Törekszik arra, hogy 
spontán beszéd közben 
is megtartsa a 
beszédfolyamat-váltások 
normáit. 

        
1.2.5. beszédszünetek megtartása  a beszédszünetek megtartásának 

gyakorlása vers- és 
prózarészletek olvasása, valamint 
szövegalkotás, 
szövegreprodukálás és 
félreproduktív szöveg mondása 
közben 

 Ismeri és érti a 
beszédszünet 
megtartására vonatkozó 
szakkifejezéseket és 
utasításokat. 

 Törekszik arra, hogy 
spontán beszéd közben 
is megtartsa a 
beszédszünetekre 
vonatkozó normáikat. 

        
1.3. felolvasás  a felolvasás gyakorlása     
        
1.3.1. a felolvasásra szánt 

szövegek elemzése 
 a felolvasásra szánt szövegek 

elemzése (a tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, közbeékelődések, 
párbeszédek stb.) 

 Segítséggel képes 
elemezni a felolvasásra 
szánt szöveget a 
tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, 
ellentétek, felsorolások, 
közbeékelődések, 
párbeszédek stb. 
szempontjából. 

 Önállóan képes elemezni 
a felolvasásra szánt 
szöveget a tételmondat 
helye, részletezés és 
kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, 
közbeékelődések, 
párbeszédek stb. 
szempontjából. 
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1.3.2. a felolvasás megtervezése  a felolvasás megtervezése a 
hallgatósággal való 
kapcsolattartás szempontjából 
(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 Segítséggel képes 
elemezni a felolvasásra 
szánt szöveget a 
kapcsolattartás 
szempontjából. 

 Önállóan képes elemezni 
a felolvasásra szánt 
szöveget a 
kapcsolattartás 
szempontjából. 

 
1.3.3. beszédszünetek, hangerő, 

tempó, hangszínezet 
 a beszédszünetek, a hangerő, a 

tempó, a hangszínezet 
megtervezése a szövegekben 

 Segítséggel képes 
elemezni a felolvasásra 
szánt szöveget a 
beszédszünetek, a 
hangerő, a tempó, a 
hangszínezet 
szempontjából. 

 Önállóan képes elemezni 
a felolvasásra szánt 
szöveget a 
beszédszünetek, a 
hangerő, a tempó, a 
hangszínezet 
szempontjából. 

        
1.4. vers- és prózamondás  vers- és prózamondás a 

helyesejtési normák 
megtartásával 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi 
változásokra 

Csokonai: A 
Reményhez 

Hölderlin: Az élet 
felén 

Heine: A dal 
szárnyára veszlek 

Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat 
Petőfi: Szeptember 

végén 
Arany: Kertben; 

Epilógus 
továbbá részletek, 

idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből, Az 
ember tragédiájából. 

 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. Mások 
számára élményt nyújtó 
előadásra képes. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi 
változásokra 

Csokonai: A 
Reményhez; A 
magánossághoz 

Berzsenyi: A közelítő 
tél 

Hölderlin: Az élet 
felén 

 
Heine: A dal 

szárnyára veszlek 
Kölcsey: Himnusz 

Vörösmarty: Szózat; 
A vén cigány 

Petőfi: Szeptember 
végén; Felhők 
(részletek) 

Arany: Kertben; 
Epilógus; Ágnes asszony 

továbbá részletek, 
idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből, Az 
ember tragédiájából. 

        
1.5. a vers- és prózamondás 

értékelése 
 a vers- és prózamondás értékelése 

a szöveg üzenetének hiteles 
”tolmácsolása” szempontjából 

 Egy-egy megadott 
helyesejtési vagy 
kommunikációs 
szempontból értékelni 
tudja társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben 
tanúsított viselkedését. 

 Helyesejtési és 
kommunikációs 
szempontból értékelni 
tudja saját és társai 
előadását, és értékelő 
kijelentéseket tud tenni 
annak hitelességéről is. 
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2. A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
 A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
    

        
2.1. kapcsolatteremtés, 

kapcsolattartás: vendégek 
fogadása, üdvözlése, 
köszöntése 

 a kapcsolatteremtés, 
kapcsolattartás tanulása: 
vendégek fogadása, üdvözlése, 
köszöntése tekintettel az illem 
“előírásaira” 

 Képes illemtudó és 
nyelvileg árnyalt 
kapcsolatteremtésre és 
kapcsolattartásra 
felnőttek, kortársak, 
gyerekek körében. 

 Képes illemtudó és 
nyelvileg árnyalt, 
kompetens, “elegáns” 
kapcsolatteremtésre és 
kapcsolattartásra 
felnőttek, kortársak, 
gyerekek körében. 

 
2.2. véleménynyilvánítás  a véleménynyilvánítás tanulása     
        
2.2.1. értékelés  az értékelés tanulása  Saját teljesítményét 

tárgyszerűen, másokét 
árnyalt tapintattal tudja 
értékelni. 

 Saját teljesítményét 
tárgyszerűen, másokét 
árnyalt tapintattal tudja 
értékelni, és tanácsot tud 
adni a korrekcióra. 

        
2.2.2. vita  a vita (vitaindítás, érvelés, 

indoklás, cáfolás) gyakorlása 
 Meg tudja tartani azokat 

a szabályokat, amelyek a 
vitában való 
közreműködés során 
szükségesek. 

 Tud vitát vezetni. 

        
2.3. szándéknyilvánítás  a szándéknyilvánítás tanulása     
        
2.3.1. rábeszélés  a rábeszélés gyakorlása  Ismeri a rábeszélés 

néhány fogását. 
 Sikeresen tudja 

alkalmazni a rábeszélés 
műfaját. 

        
2.3.2. meggyőzés  a meggyőzés tanulása  Ismeri a meggyőzés 

néhány fogását 
 Sikeresen tudja 

alkalmazni a meggyőzés 
műfaját. 

        
2.4. tájékoztató-ábrázoló 

szövegek 
 tájékoztató-ábrázoló szövegek 

alkotásának tanulása 
    

        
2.4.1. élmények, események, 

anekdoták elbeszélése 
 élmények, események, anekdoták 

elbeszélése, alkotása 
 Képes koherens 

elbeszélések alkotására. 
 Képes élményszerű 

koherens elbeszélések 
alkotására és 
kommunikációs 
feladathelyzethez 
igazodó előadására. 

        
2.4.2. epikus mű cselekményének 

elbeszélése 
 epikus mű cselekményének 

elbeszélése 
 Képes epikus mű 

cselekményének 
koherens elbeszélésére. 

 Képes epikus mű 
cselekményének 
élményszerű koherens 
elbeszélésére és 
kommunikációs 
feladathelyzethez 
igazodó előadására. 

        
2.4.3. szakszövegek reprodukálása  szakszövegek reprodukálása  Képes szakszöveg 

koherens 
reprodukálására. 

 Képes szakszöveg 
koherens 
reprodukálására és 
előadására. 

        
2.4.4. félreproduktív szövegek 

alkotása 
 félreproduktív szövegek alkotása 

(szakszövegek) 
 Képes koherens 

félreproduktív szöveg 
alkotására. 

 Képes koherens 
félreproduktív szöveg 
alkotására és 
kommunikációs 
feladathelyzethez 
igazodó előadására. 

        
2.4.5. leíró szövegek alkotása 

tevékenységekről 
 leíró szövegek alkotása 

tevékenységekről (algoritmusok) 
 Képes koherens leíró 

szövegek alkotására. 
 Képes koherens leíró 

szöveg alkotására és 
kommunikációs 
feladathelyzethez 
igazodó előadására. 
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2.4.6. kiselőadás gyakorlása  kiselőadás gyakorlása osztály- és 

iskolatársak előtt 
 Képes kiselőadás 

tartására. 
 Képes koherens és 

élményszerű kiselőadás 
tartására. 

        
III. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Tájékoztató, érvelő, esszé 

jellegű szövegek 
 Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű 

szövegek alkotása 
    

 
1.1. műelemzés  műelemzés írása  Képes arra, hogy 

megadott szempontok 
alapján műelemzést 
írjon. Ki tudja a 
műalkotások keltette 
hangulatot, élményt 
fejezni. 

 Képes önállóan 
műelemzést, 
műértelmezést írni. 
Élményét, véleményét, 
értékelését ki tudja 
fejezni. 

        
1.2. recenzió  recenzió készítése  Tud recenziót készíteni 

tetszés szerint választott 
irodalmi, 
irodalomtudományi és 
nyelvészeti témájú 
könyvről. 

 Tud recenziót készíteni 
tetszés szerint választott 
és/vagy kijelölt irodalmi, 
irodalomtudományi és 
nyelvészeti témájú 
könyvről. 

        
1.3. esszé  esszé írása megadott témákban  Segítséggel képes rövid 

lélegzetű elemzést, 
érvelést, saját véleményt 
is tartalmazó esszé 
írására. 

 Tud önállóan esszét írni. 
Képes a témák több 
nézőpontú értékelésére, 
önálló vélemény, 
következtetés 
megfogalmazására. 

        
2. Felhívó, 

szándéknyilvántartó, 
kapcsolatteremtő típusú 
szövegek 

 Felhívó, szándéknyilvántartó, 
kapcsolatteremtő típusú szövegek 
alkotása 

    

        
2.1. Hozzászólás, kérvény  Hozzászólás, kérvény írása  Tud a formai 

követelményeknek 
megfelelő hozzászólást, 
kérvényt írni. 

 Tud kommunikációs és 
formai szempontból 
hiteles hozzászólást, 
kérvényt írni. 

        
2.2. pályázat  pályázat írása  Tud a formai 

követelményeknek 
megfelelő pályázatot 
írni. 

 Tud kommunikációs és 
formai szempontból 
hiteles pályázatot írni. 

        
3. Az írott szövegek 

korrekciója 
 Az írott szövegek korrekciója az 

alábbi szempontok szerint: 
kommunikáció (a 2. személy 
figyelembe vétele); műfaj; 
nyelvhelyesség; stilisztika; 
szerkesztés 

 Mások és saját 
szövegeiben a hibák 
megnevezése után képes 
azok önálló javításra. 

 Mások és saját 
szövegeiben a hibákat 
megfelelően tudja 
tipizálni és javítani. 

        
4. Poétikus jellegű, 

formaközpontú szövegek 
 Poétikus jellegű, formaközpontú 

szövegek alkotása 
    

        
4.1. verselési ujjgyakorlatok 

megadott versritmus alapján 
 verselési ujjgyakorlatok végzése 

megadott versritmus alapján 
 Segítséggel tud verselési 

ujjgyakorlatokat írni 
adott versritmus alapján. 

 Önállóan tud verselési 
ujjgyakorlatokat írni 
adott versritmus alapján. 

        
4.2. poétikus jellegű szövegek 

adott műfaj alapján 
 poétikus jellegű szövegek 

alkotása adott műfaj alapján 
 Segítséggel tud poétikus 

jellegű  szövegeket írni 
adott műfaj alapján. 

 Önállóan tud poétikus 
jellegű szövegeket írni 
adott műfaj alapján. 

        
4.3. poétikus jellegű szövegek 

adott téma, stílus, hangnem 
alapján 

 poétikus jellegű szövegek 
alkotása adott téma, stílus, 
hangnem alapján 

 Segítséggel tud poétikus 
jellegű szövegeket írni 
adott téma alapján. 

 Önállóan tud poétikus 
jellegű szövegeket írni 
adott téma, stílus, 
hangnem alapján. 
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4.4. versek, epikus szövegek 

nyersfordítása és 
műfordítása 

 versek, epikus szövegek 
nyersfordításának és 
műfordításának elkészítése 

 Képes nyersfordítást 
készíteni versekről, 
prózarészletekről. 

 Képes nyersfordítást 
készíteni versekről, 
prózarészletekről, majd 
ez alapján képes 
kísérletet tenni a 
műfordításra is. 

 
B/ NYELVÉSZET  A NYELVÉSZET TANULÁSA     
        
I. SZÓKINCSTANI 

ISMERETEK 
 SZÓKINCSTANI ISMERETEK 

TANULÁSA 
SZAKSZÖVEGOLVASÁS, 
SZÖVEGELEMZÉS, 
JEGYZETKÉSZÍTÉS RÉVÉN 

    

        
1. Tájékozódás a magyar nyelv 

szókészletének nagyságáról, 
rétegeiről 

 Tájékozódás a magyar nyelv 
szókészletének nagyságáról, 
rétegeiről 

 Adatszerű 
tájékozottsággal 
rendelkezik a magyar 
szókincs nagyságáról. 
Tudja, milyen 
szempontok szerint 
tagolható a szókincs. 

 Adatszerű 
tájékozottsággal 
rendelkezik a magyar 
szókincs nagyságáról; 
tudja eredet szerint és 
mai rétegződés szerint is 
tagolni a szókincset. 

        
2. A szókincsgyarapodás 

forrásai, módjai 
 A szókincsgyarapodás 

forrásainak, módjainak 
megismerése 

    

        
2.1. szóalkotás: szóképzés, 

szóösszetétel, mozaikszó, 
szóelvonás, szóvegyülés, 
jelentéstapadás 

 szóalkotás: szóképzés, 
szóösszetétel, mozaikszó, 
szóelvonás, szóvegyülés, 
jelentéstapadás megismerése 

 Ismeri a szóalkotás 
módjait. 

 Ismeri a szóalkotás 
módjait. Mindegyiket 
példákkal tudja 
illusztrálni. 

        
2.2. szóátvétel más nyelvekből: 

jövevényszavak; 
idegen szavak, tükörszavak 

 szóátvétel más nyelvekből: 
jövevényszavak; 
idegen szavak, tükörszavak 
megismerése 

 Ismeri a szóátvétellel 
történő 
szókincsgyarapodási 
módot. 

 Ismeri a szóátvétellel 
történő 
szókincsgyarapodási 
módot. A szóátvétel 
típusait példákkal tudja 
illusztrálni. 

        
2.3. belső teremtésű szavak  belső teremtésű szavak 

megismerése 
 Ismeri a belső teremtésű 

szókincsgyarapodás 
módját. 

 Ismeri a belső teremtésű 
szókincsgyarapodás 
módját. Példákkal tudja 
illusztrálni a 
szóteremtést. Maga is 
próbálkozik a 
szóteremtéssel. 

        
3. Etimológiai (szófejtő) 

szótárak 
 Etimológiai (szófejtő) szótárak 

megismerése és használata 
 Ismeri az etimológiai 

szótárakat. Tudja azok 
rendeltetését. 
Segítséggel képes az 
etimológiai szótár egyes 
szócikkeinek 
értelmezésére. 

 Ismeri az etimológiai 
szótárakat. Tudja azok 
rendeltetését. Önállóan 
képes az etimológiai 
szótár egyes 
szócikkeinek 
értelmezésére. 
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II. JELENTÉSTANI 

ISMERETEK 
 JELENTÉSTANI ISMERETEK 

SZERZÉSE SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSÁVAL, 
ÉRTELMEZÉSÉVEL, 
JEGYZETELÉSÉVEL 

    

        
1. A jelentés mint használati 

szabály, mint viszony, mint 
referencia, mint érték 

 A jelentés mint használati 
szabály, mint viszony, mint 
referencia, mint érték 
megismerése 

 El tudja mondani, 
milyen megközelítési 
módok mentén ragadják 
meg a szemantikusok a 
jelentés-problematikát. 

 El tudja mondani, 
milyen megközelítési 
módok mentén ragadják 
meg a szemantikusok a 
jelentés-problematikát. 
Szemantikai tárgyú 
szakszövegek 
olvasásával és 
feldolgozásával képes a 
jelentésértelmezés 
különböző modelljeire 
példákat idézni. 

 
2. Jelentésfajták  Jelentésfajták felismerése     
        
2.1. denotatív jelentés  denotatív jelentés felismerése  Egy tetszés szerinti 

mondatban vagy kisebb 
szövegegységben 
önállóan képes a 
denotatív jelentés 
felismerésére. 

 Egy tetszés szerinti 
mondatban vagy kisebb 
szövegegységben 
önállóan képes a 
denotatív jelentés 
felismerésére. Önállóan 
képes – az  értelmező 
szótárak szócikkeinek 
mint mintáknak az 
igénybe vételével – 
denotatív jelentések 
megállapítására, 
"feltárására". 

        
2.2. szintaktikai jelentés  szintaktikai jelentés felismerése  Egy tetszés szerinti 

mondatban vagy kisebb 
szövegegységben 
segítséggel képes a 
szintaktikai  jelentés 
felismerésére. 

 Egy tetszés szerinti 
mondatban vagy kisebb 
szövegegységben 
önállóan  képes a 
szintaktikai  jelentés 
felismerésére, a 
felismerés 
helyességének példákkal 
történő illusztrálására. 

        
2.3. pragmatikus jelentés  pragmatikus jelentés felismerése  Egy tetszés szerinti 

mondatban vagy kisebb 
szövegegységben 
segítséggel képes a 
pragmatikai jelentés 
felismerésére. 

 Egy tetszés szerinti 
mondatban vagy kisebb 
szövegegységben 
önállóan képes a 
pragmatikai jelentés 
felismerésére, a 
felismerés 
helyességének példákkal 
történő illusztrálására. 

        
2.4. konnotatív jelentés  konnotatív jelentés felismerése  Egy tetszés szerinti 

mondatban vagy kisebb 
szövegegységben 
segítséggel képes a 
konnotatív jelentés 
felismerésére. 

 Egy tetszés szerinti 
mondatban vagy kisebb 
szövegegységben 
önállóan képes a 
konnotatív jelentés 
felismerésére, a 
felismerés 
helyességének példákkal 
történő illusztrálására. 
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2.5. lexikológiai jelentés  lexikológiai jelentés felismerése     
        
2.5.1. egyjelentésű szavak, 

többjelentésű szavak, 
azonos alakú szavak, 
rokonértelmű szavak, 
ellentétes értelmű szavak 

 egyjelentésű szavak, 
többjelentésű szavak, azonos 
alakú szavak, rokonértelmű 
szavak, ellentétes értelmű szavak 
gyűjtése a Magyar értelmező 
kéziszótár, valamint a Magyar 
szinonimaszótár segítségével 

 Helyesen tudja 
használni: a 
többjelentésű szó, az 
egyjelentésű szó, az 
azonos alakú szó, a 
szinonima terminusokat, 
s képes az értelmező 
szótár és a 
szinonimaszótár 
segítségével 
mindegyikre példákat 
mondani. 

 Helyesen tudja 
használni: a 
többjelentésű szó, az 
egyjelentésű szó, az 
azonos alakú szó, a 
szinonima terminusokat. 
Képes az értelmező 
szótár és a 
szinonimaszótár 
segítségével a fenti 
jelentésféleségekre 
szójegyzékeket 
összeállítani. 

        
2.5.2. jelentésmezők  jelentésmezők összeállítása  Egy-egy szó kapcsán tud 

néhány, az adott szó 
jelentésmezőjébe 
sorolható szót gyűjteni. 

 Egy-egy szó kapcsán tud 
néhány, az adott szó 
jelentésmezőjébe 
sorolható szót gyűjteni. 
Segítséggel 
jelentésmezők 
összeállítására tesz 
kísérletet. 

 
2.5.3. a jelentésváltozás  a jelentésváltozás: 

jelentésbővülés, jelentésszűkülés 
nyomon követése néhány példán 

 Példákkal illusztrálva be 
tudja mutatni a 
jelentésbővülés és 
-szűkülés jelenségét. 

 Példákkal illusztrálva be 
tudja mutatni a 
jelentésbővülés és 
-szűkülés jelenségét. 
Képes mind a 
jelentésbővülés, mind 
pedig a jelentésszűkülés 
ma is élő tényére 
szójegyzéket és ahhoz 
kapcsolódó 
értelmezéseket 
összeállítani. 

        
3. A mondatjelentés és az 

előfeltevések (a mondatok 
explicit és implicit jelentése) 

 A mondatjelentés és az 
előfeltevések (a mondatok explicit 
és implicit jelentése) 
tanulmányozása 

 A megfelelő kontextus 
ismeretében  mondatok 
előfeltevéseit meg tudja 
fogalmazni mindennapi 
szövegek esetében. 

 A megfelelő kontextus 
ismeretében mondatok 
előfeltevéseit meg tudja 
fogalmazni mindennapi 
szövegek és 
szakszövegek esetében 
is. 

        
III. A KORÁBBI 

ÉVFOLYAMOKON 
TANULT ALAKTANI, 
SZÓFAJTANI, 
SZÓSZERKEZETTANI, 
MONDATTANI 
TUDNIVALÓK 

 A KORÁBBI 
ÉVFOLYAMOKON TANULT 
ALAKTANI, SZÓFAJTANI, 
SZÓSZERKEZETTANI, 
MONDATTANI TUDNIVALÓK 
ISMÉTLÉSE ALKALMAZOTT 
NYELVÉSZETI ISMERETEK, 
NORMÁK (HELYESÍRÁS, 
NYELVHELYESSÉG, 
STILISZTIKA) 
AKTUALIZÁLÁSÁVAL 

    

        
1. Alaktani ismeretek 

helyesírási és 
nyelvhelyességi szempontú 
áttekintése 

 Alaktani ismeretek helyesírási és 
nyelvhelyességi szempontú 
áttekintése 

 Képes szavakat 
szóelemekre bontani. 
Fel tudja sorolni a 
szóelemek csoportjait. 
A morfémákkal 
összefüggő helyesírási 
normákat helyesen 
alkalmazza. Használni 
tudja a helyesírási 
szabályzatot és a 
Nyelvművelő 
kézikönyvet.  

 Tud szavakat alaktanilag 
elemezni. Be tudja 
mutatni a magyar ige- és 
névszóragozás, -jelezés 
és -képzés rendszerét. 
A morfémákkal 
összefüggő helyesírási 
és nyelvhelyességi 
normákat helyesen 
alkalmazza. Használni 
tudja a helyesírási 
szabályzatot és a 
Nyelvművelő 
kézikönyvet. 
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2. A szófajtani ismeretek 

helyesírási, nyelvhelyességi, 
stilisztikai szempontú 
áttekintése 

 A szófajtani ismeretek 
helyesírási, nyelvhelyességi, 
stilisztikai szempontú áttekintése 

 Tud szófajtani elemzést 
végezni. A szófajok 
osztályozását 
reprodukálni képes. 
A szófajokhoz tartozó 
helyesírási szabályokat 
helyesen alkalmazza. 

 Tud szófajtani elemzést 
végezni. Képes a 
szófajok definícióinak 
szabatos felidézésére, s 
képes a szófajok 
osztályozását 
reprodukálni. 
A szófajokhoz 
kapcsolódó helyesírási 
szabályokat helyesen 
alkalmazza. 

        
3. A szószerkezettani és 

mondattani ismeretek 
helyesírási, nyelvhelyességi 
és stilisztikai szempontú 
áttekintése 

 A szószerkezettani és mondattani 
ismeretek helyesírási, 
nyelvhelyességi és stilisztikai 
szempontú áttekintése 

    

 
3.1. alá- és mellérendelő 

viszonyok 
 alá- és mellérendelő viszonyok 

felismerése a lexéma, a szintagma 
és a mondat szintjén 

 Felismeri az alá- és 
mellérendelő 
viszonyokat a lexéma, a 
szintagma és a mondat 
szintjén. 

 Felismeri az alá- és 
mellérendelő 
viszonyokat a lexéma, a 
szintagma és a mondat 
szintjén.  
E felismerés alapján 
önállóan képes a 
különböző nyelvi 
szinteken tetten érhető 
alá- és mellérendelő 
nyelvi viszonyok 
helytelen alkalmazásait 
helyesírási, 
nyelvhelyességi és 
stilisztikai szempontból 
korrigálni. 

        
3.2. szinteződés, tömbösödés  a szinteződés, a tömbösödés 

megfigyelése, ábrázolása 
egyszerű mondatokban 

 Ábrázolni tudja az 
egyszerű mondatok 
struktúráját a szinteződés 
szerint. 

 Ábrázolni tudja az 
egyszerű mondatok 
struktúráját a szinteződés 
és a tömbösödés szerint. 

        
3.3. az összetett és a 

többszörösen összetett 
mondatok tagmondatai közti 
viszonyok 

 az összetett és a többszörösen 
összetett mondatok tagmondatai 
közti viszonyok felismerése, 
ábrázolása 

 Ábrázolni tudja az 
összetett mondatok 
tagmondatai közötti 
viszonyokat. Önállóan 
képes az összetett, illetve 
a többszörösen összetett 
mondatok 
mondathatárainak 
helyesírási jelölésére. 

 Ábrázolni tudja az 
összetett és a 
többszörösen összetett 
mondatok tagmondatai 
közötti viszonyokat. 
Önállóan képes az 
összetett, illetve a 
többszörösen összetett 
mondatok 
mondathatárainak 
helyesírási jelölésére. 
Ismeri a 
mondategyeztetés 
nyelvhelyességi normáit. 

        
IV. A GRAMMATIKAI 

VISZONYOK HASONLÓ 
ÉS ELTÉRŐ KIFEJEZÉSI 
MÓDJAI 

 A GRAMMATIKAI 
VISZONYOK HASONLÓ ÉS 
ELTÉRŐ KIFEJEZÉSI 
MÓDJAINAK FELISMERÉSE 
AZ ANYANYELV ÉS A 
TANULT IDEGEN NYELV 
ÖSSZEVETÉSE RÉVÉN 

 Képes az általa tanult 
idegen nyelv alaktani, 
szószerkezettani 
sajátosságait anyanyelve 
grammatikájával 
összevetni. 

 Képes az általa tanult 
idegen nyelv alaktani, 
szószerkezettani, 
mondattani, szórendbeli 
és intonációbeli 
sajátosságait anyanyelve 
grammatikájával 
összevetni. 
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Év végi követelmények 

 
10. évfolyam 

 
I. HANGOS- ÉS NÉMA OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 
 

a) Adott szövegek metaforikus jelentését meg tudja fogalmazni. Képes arra, hogy a ki nem fejtett 
szövegtartalmakat explicitté tegye. 

b) Olvasott véleményeket, értelmezéseket össze tud hasonlítani, árnyaltan meg tudja fogalmazni a közös 
és az eltérő sajátosságokat. Személyes állásfoglalását, kritikáját szóban és írásban indokolni is tudja. 

c) A szövegeken belüli és a különböző szövegeket összekötő tartalmi, gondolati, motivikus kapcsolatokat 
meg tudja fogalmazni. 

d) Felismeri a különböző olvasott szövegek domináns kommunikációs funkcióját, műnemét, műfaját, 
rekonstruálni képes a szerző álláspontját és ezt indokolni is tudja a szöveg alapján. 

e) Önállóan képes felismerni a különböző korstílusokat, stílusirányzatokat, stílusrétegeket reprezentáló 
szövegek jellemző sajátosságait. Írásban és szóban képes e szövegek értelmezésére. 

f) Képes a mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek olvasására és önálló megértésére. 
A megértéshez meg tudja keresni könyvtárban a szükséges szótárakat. 

g) Képes arra, hogy olvasás közben megálljon és az olvasottakat személyére, személyes életére 
vonatkoztassa, valamint a szövegek főbb gondolatait össze tudja kötni korábbi ismereteivel. 

h) Ismeri a blattoló (felkészülés nélküli) olvasás helyzetekhez kötött jellemzőit. A helyzetek ismeretében 
önállóan képes – szöveghű olvasás mellett – a kommunikációs partnerre is tekintettel lenni. 

i) 20 perc alatt képes felkészülni egy oldalnyi szöveg hibátlan felolvasására. 
 
 
II. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
 

a) Tanulmányaihoz, egyéni problémái megoldásához, szabadidő-eltöltéséhez igénybe tudja venni az 
iskolai könyvtáron kívül más könyvtár(ak) szolgáltatásait is. Képes a teljes médiatári eszköztárra épülő 
önálló információszerzésre. 

b) A többcsatornás információszerzés lehetőségeit rendszeresen felhasználja a tantárgyi tanulásban és az 
önművelődésben. 

c) Képes különböző dokumentumtípusok együttes és célirányos használatára. Tudja, hogy értékét nem 
elsősorban technikai újszerűségük, hanem az információszerzésben betöltött szerepük határozza meg. 

d) Iskolai feladataihoz, önműveléshez igénybe tudja venni a számára szükséges tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. Képes a megszerzett információk kritikai kezelésére. 

e) Meg tudja különböztetni a könyvtári segédeszközöket (kézikönyvek, bibliográfiák, katalógusok, 
adatbázisok) tartalmuk, terjedelmük gyűjtési időhatáraik és feldolgozási színvonaluk alapján. Önállóan 
tud belőlük információt meríteni. Önállóan tud tartalom szerint tájékozódni és anyagot gyűjteni. 
Használni tudja a médiatári számítógépes adattárolás és információ-átvétel formáit és technikáit. 

f) Tájékozott a könyv- és médiapiac valamint a művelődési, művészeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásaiban.  

 
 
III. ÉLŐBESZÉD, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS 
 

a) Tisztában van helyesejtési típushibáival, képes azokat javítani. Észreveszi mások helyesejtési 
típushibáit. Kész és képes korrigáló, tökéletesítő – mások számára is hasznosítható – gyakorlatok 
összeállítására.  

b) Törekszik arra, hogy spontán beszéd közben is megtartsa a helyes légzés, az artikuláció, az időtartam, a 
hangsúly és a hanglejtés normáit. 

c) Képes illemtudó és nyelvileg árnyalt, kompetens, “elegáns” kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra 
felnőttek, kortársak, gyerekek körében. 

d) Saját teljesítményét tárgyszerűen, másokét árnyalt tapintattal tudja értékelni, és tanácsot tud adni a 
korrekcióra. 
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e) Tud vitát vezetni. 
f) Sikeresen tudja alkalmazni a rábeszélés műfaját. 
g) Sikeresen tudja alkalmazni a meggyőzés műfaját. 
h) Képes élményszerű, koherens elbeszélések alkotására és kommunikációs feladathelyzethez igazodó 

előadására. 
i) Képes epikus mű cselekményének élményszerű, koherens elbeszélésére és kommunikációs 

feladathelyzethez igazodó előadására. 
j) Képes szakszöveg koherens reprodukálására és előadására. 
k) Képes koherens félreproduktív szöveg alkotására és kommunikációs feladathelyzethez igazodó 

előadására. 
l) Képes koherens és élményszerű kiselőadás tartására. 

 
 
IV. ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS, HELYESÍRÁS, NYELVHELYESSÉG 
 

a) Képes önállóan műelemzést, műértelmezést írni. Élményét, véleményét, értékelését ki tudja fejezni. 
b) Tud recenziót készíteni tetszés szerint választott és/vagy kijelölt irodalmi, irodalomtudományi és 

nyelvészeti témájú könyvről. 
c) Tud önállóan esszét írni. Képes a témák több nézőpontú értékelésére, önálló vélemény, következtetés 

megfogalmazására. 
d) Tud kommunikációs és formai szempontból hiteles hozzászólást, kérvényt írni. 
e) Tud kommunikációs és formai szempontból hiteles pályázatot írni. 
f) Megjegyzés: A helyesírásra és nyelvhelyességre vonatkozó követelmények a Nyelvészet: j), k), l) 

pontjai alatt olvashatók. 
 
 

V. NYELVÉSZET 
 

a) Adatszerű tájékozottsággal rendelkezik a magyar szókincs nagyságáról; tudja eredet szerint és mai 
rétegződés szerint is tagolni a szókincset. 

b) Ismeri a szóalkotás módjait. Mindegyiket példákkal tudja illusztrálni. 
c) Ismeri a szóátvétellel történő szókincs-gyarapodási módot. A szóátvétel típusait példákkal tudja 

illusztrálni. 
d) Ismeri a belső teremtésű szókincsgyarapodás módját. Példákkal tudja illusztrálni a szóteremtést. Maga 

is próbálkozik szóteremtéssel. 
e) Ismeri az etimológiai szótárakat. Tudja azok rendeltetését. Önállóan képes az etimológiai szótár egyes 

szócikkeinek értelmezésére. 
f) Helyesen tudja használni: a többjelentésű szó, az egyjelentésű szó, az azonos alakú szó, a szinonima 

terminusokat. Képes az értelmező szótár és a szinonimaszótár segítségével a fenti jelentésféleségekre 
szójegyzékeket összeállítani. 

g) Egy-egy szó kapcsán tud néhány, az adott szó jelentésmezőjébe sorolható szót gyűjteni. Segítséggel 
jelentésmezők összeállítására tesz kísérletet. 

h) Példákkal illusztrálva be tudja mutatni a jelentésbővülés és -szűkülés jelenségét. Képes mind a 
jelentésbővülés, mind pedig a jelentésszűkülés ma is élő tényére szójegyzéket és ahhoz kapcsolódó 
értelmezéseket összeállítani.  

i) A megfelelő kontextus ismeretében mondatok előfeltevéseit meg tudja fogalmazni mindennapi 
szövegek és szakszövegek esetében is. 

j) Tud szavakat alaktanilag elemezni. Be tudja mutatni a magyar ige- és névszóragozás, -jelezés és  
-képzés rendszerét. A morfémákkal összefüggő helyesírási és nyelvhelyességi normákat helyesen 
alkalmazza. Használni tudja a helyesírási szabályzatot és a Nyelvművelő kézikönyvet. 

k) Tud szófajtani elemzést végezni. Képes a szófajok definícióinak szabatos felidézése, s képes a szófajok 
osztályozását reprodukálni. A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási szabályokat helyesen alkalmazza. 

l) Felismeri az alá- és mellérendelő viszonyokat a lexéma, a szintagma és a mondat szintjén. E felismerés 
alapján önállóan képes a különböző nyelvi szinteken tetten érhető alá- és mellérendelő nyelvi 
viszonyok helytelen alkalmazásait helyesírási, nyelvhelyességi és stilisztikai szempontból korrigálni. 

m) Ábrázolni tudja az egyszerű mondatok struktúráját a szinteződés és a tömbösödés szerint. 
n) Ábrázolni tudja az összetett és a többszörösen összetett mondatok tagmondatai közötti viszonyokat. 

Önállóan képes az összetett, illetve a többszörösen összetett mondatok mondathatárainak helyesírási 
jelölésére. Ismeri a mondategyeztetés nyelvhelyességi normáit. 

o) Képes összevetni az általa tanult idegen nyelv alaktani, szószerkezettani, mondattani, szórendbeli és 
intonációbeli sajátosságait anyanyelve grammatikájával. 
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IRODALOM 
 

7–8. évfolyam 
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A tanterv jellemzői 
 
Az Irodalom tanterv változatos tevékenységsort tartalmaz, amely lehetővé teszi az irodalom megkedvelését. E 
tevékenységcsoportok a következők:  versek, mesék dramatikus megjelenítése;  vers- és prózamondás 
(minden tanuló számára);  irodalmi alkotások olvasása, elemzése; ehhez  verstani és poétikai ismeretek 
elsajátítása;  az irodalom életének megismerése: könyv- és könyvtárhasználat; interjúk, kritikák, 
könyvismertetések olvasása; irodalmi műsorok rádióban, televízióban történő figyelése; az irodalom 
ünnepeinek, évfordulóinak a nyomon követése, alkalmanként részvétel írókkal, költőkkel való találkozásokon. 
Az irodalmi anyag az 5. évfolyamon elsősorban XX. századi merítés. A tananyag a műfajok tekintetében széles 
skálájú: a folklór műfajokból megjelennek a mesék különböző fajtái (tündérmesék, csalimesék, állatmesék, 
tréfás mesék), valamint a népdalok, a népballadák, a közmondások, a találós kérdések és a mítoszok. Az epikus 
anyagban megjelennek a verses mesék, az elbeszélő költemények, a mese- és ifjúsági regények. A 6. 
évfolyamtól – az irodalomtörténeti kronológiának megfelelően, de műközpontúan – kezdik meg a tanulók a 
magyar irodalom és a világirodalom tanulmányozását. A tanterv maximálisan épít a tanulók kreativitására, a 
játék és a humor iránti érzékenységére. Megmutatja, hogyan van (és volt) szerepe mindig is a költészetben a 
játéknak. Ráébreszti a tanulókat arra, hogy a vidámság, a csúfolódás vagy akár egy képtelen formai ötlet miként 
lehet versírásra indító alkalom, s hogy a költők univerzumába olyan szerepek is beletartoznak, mint a nevettetőé, 
a clowné, a játékosé. A tanulók maguk is írnak e "minták" nyomán verseket, képverseket, meséket stb. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv tanítása a 7. évfolyamtól magyartanári végzettséget és kompetenciát igényel. Az irodalmat tanító 
pedagógustól elvárja, hogy tájékozott legyen a gyermek- és ifjúsági irodalomban, fejlett kommunikációs 
kultúrával rendelkezzen, "tolerálni tudja", hogy az egyéni recepciók eltérőek lehetnek egymástól, hogy a 
szövegek jelentése a szöveg – befogadó viszonyban teremtődik meg. A pedagógiai képességek közül preferálja a 
megosztott figyelmet és döntési képességet, továbbá a diagnosztizáló képességet, amely a differenciált 
tanulásszervezést, az egyénben való gondolkodni tudást teszi lehetővé. A nevelési stílusok közül pedig a 
kooperatív (együttműködő) magatartást szorgalmazza. 
 
 
A tanterv referenciái 
 

 Az Irodalom tantervet és a hozzá készült taneszközöket másfél évtizedig tartó kísérletezéssel pedagógiai 
kutatók és gyakorló pedagógusok munkálták ki különféle településtípusok iskoláiban.  
 

 A tantervet felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek a nyelvi, irodalmi és 
kommunikációs nevelési program bázishelyétől (Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Program Országos Központja – ÉKP Központ – 8500 Pápa, Jókai u. 37.) 
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Az Irodalom tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 
 
Az irodalom tanulásának célja, hogy biztosítsa az irodalomnak mint művészetnek a tudatos és értő befogadását. 
Ennek érdekében történik korai életkortól kezdve az irodalomelméleti ismeretek szisztematikus tanítása és a 
műelemzés. Az életkorhoz igazodó tananyag épít a tanulók játék-, illetve önkifejezési (alkotó) szükségletére. 
 
Az irodalom tanulása gazdagítja a tanulók irodalmi műveltségét, olvasottságát, irodalomtörténeti tájékozottságát, 
elősegíti a nemzeti kultúrához való kötődésüket. A kiválasztott művek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a 
tanulók fontos emberi, társadalmi témák művészi közvetítése révén tapasztalatot gyűjtsenek az ember 
természetéről, hiányairól, külső-belső konfliktusairól, eszmékről. Ezek fejlesztik világképüket, árnyalják 
világértelmezésüket. 
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
7–8. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Hibakeresés 
 Hibajavítás (helyesejtési, 

helyesírási, nyelvhelyességi, 
kommunikációs) 
 Néma olvasás skipping, 

skimming technikával 
 Dinamikus olvasás 

(gyorsaság+megértés+olvasási 
attitűd) 
 Szakszövegek jegyzetelése 
 Kiscsoportos kommunikáció 

(vita, társalgás, megbeszélés, 
kibeszélés, elbeszélés, stb.)  
 Kiselőadás (írók, költők 

életéről, valamely olvasókönyvi 
témáról, stb.) 
 Utánzás minta alapján 

(helyesejtés, kommunikációs 
helyzet megoldása, stb.) 
 Mimetizálás, szerepjátszás 
 Bábos bemutatás 
 Bemutatás (felolvasás, verses, 

prózai alkotások előadása) 
 Megfigyelés (nyelvjárási ejtés, 

kommunikációs hiba, gesztus, 
térközszabályozás) 
 Magyarázat 
 Kérdezés 
 Alkotások létrehozása 

(irodalmi, publicisztikai, stb.) 
 Versenyzés (versmondó, 

prózamondó, helyesírási, egyéb 
tanulmányi, stb.) 
 Gyűjtés (tárgyi értékek, pl. 

könyvek, újságcikkek, írók, 
költők arcképei, plakátok, 
műsorfüzetek, stb. 
 Tanulópárok szerveződése 

bizonyos képességek 
begyakorlására 

 Szóbeli felelés (a tananyag 
reprodukciója) 
 A bevésett, megértett tananyag, 

tankönyvi szöveg, algoritmus, 
stb. előadása különböző 
(elképzelt) második 
személynek, különféle 
műfajokban szóban vagy 
írásban 
 Az olvasási teljesítmény, 

versmondás, szóbeli 
szövegalkotás magnón való 
rögzítése a tanév elején és 
végén 
 Vizsga (tantárgyi házi vizsga) 
 Verseny (versmondó, 

helyesírási, versíró, esszéíró, 
stb.) 
 Témazáró feladatlapok, tesztek 

megoldása 
 Röpdolgozatok írása (aktuálisan 

bevésendő kognitívumok: 
verstani alapfogalmak, 
grammatikai definíciók, 
felosztások, stb.) 
 Iskolai dolgozatok (a 

pedagógus által összeállított 
feladatlapokkal, pl. helyesírási 
képességek ellenőrzése, 
nyelvtani elemzőképesség 
ellenőrzése, stb.) 
 Memoriterek kikérdezése a 

pedagógus / diáktársak által 
 Monitor-vizsgálat 

olvasásértésből (sztenderd 
tudásteszt) 
 Egyéni vagy közös alkotás 

létrehozása (iskolaújság 
szerkesztése, versírás, 
műfordítás-készítés, versírás 
adott poétikai témára, stb.) 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról (versmondás 
helyesejtési, kommunikációs 
szempontból; kitalált mese vagy 
fantázia-szülte fiktív történet, 
stb.) 
 Saját tanulói teljesítmény 

(írásos, magnón, képmagnón 
rögzített) elemzése, 
önértékelése a követelmények 
kritériumainak összevetésével 
 A versenyeken a zsűri által 

preferált értékelési kritériumok 
meghallgatása és megértése 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
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Saját fejlesztésű taneszköz 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

5. NT/526/1 Zsolnai Józsefné–Zsolnai Anikó: Irodalom. 
6. NT-626/1 Zsolnai Józsefné–Zsolnai Anikó: Irodalom. 
7.  Zsolnai Józsefné–Zsolnai Anikó: Irodalom 
8.  Zsolnai Józsefné–Zsolnai Anikó: Irodalom 

7–8.  Gáncs Andrea:  Könyv a színházról. Olvasókönyv 
 
 
 

Saját fejlesztésű tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

5. NT-83191 Tanítási program. 5. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 
 NT-83192 Feladatgyűjtemény. 5. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 

6. NT-83205 Tanítási program. 6. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 
 NT-83204 Feladatgyűjtemény. 6. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 

7.  Tanítási program. 7. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 
  Feladatgyűjtemény. 7. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 

8.  Tanítási program. 8. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 
  Feladatgyűjtemény. 8. (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program.) 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

7. évfolyam 
 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
Az Irodalom tantárgy keretében a portrévázlatok a magyar irodalomtörténetéből olvasásának, tanulásának célja, 
hogy felkészüljenek a tanulók a magyar irodalom történetében való tájékozódásra, az irodalmi műveltséghez 
tartozó ismeretek elsajátítására. A világirodalom történetében való tájékozódás célja, hogy a tanulók 
elsajátíthassák az irodalmi műveltséghez tartozó ismereteket. Az alkotói művek megismerésének célja, hogy a 
tanulók elmélyülhessenek néhány klasszikus magyar író, költő meghatározó jelentőségű életművének 
tanulmányozásában. Az irodalmi műfajok tanulása hatékonyabbá teszi az irodalmi kifejezésformák megértését, 
ezáltal az irodalmi művek befogadását, értelmezését. Az irodalmi műelemző képesség fejlesztése a tanulók 
irodalomértő olvasói szerepét alapozza meg. Az olvasóközönség történetének és az irodalom terjedésének 
megismerése azt a célt szolgálja, hogy a tanulók az irodalmi szövegek és a szerzők „világa” mellett 
tájékozódhassanak afelől, hogy miként alakult (ki) és változott maga a befogadó, s hogyan, milyen formában 
jutott el hozzá az irodalom. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. PORTRÉVÁZLATOK A 
MAGYAR IRODALOM 
TÖRTÉNETÉBŐL 

 PORTRÉVÁZLATOK 
OLVASÁSA A MAGYAR 
IRODALOM TÖRTÉNETÉBŐL 

    

        
1. Portrék a műelemzés és az 

irodalomtörténeti 
tájékozottság érdekében 
 
• Babits Mihály: 

Örökkék ég a felhők 
mögött; Szerenád; 
Balázsolás; Húsvét 
előtt 

• Juhász Gyula: 
Testamentum; Magyar 
táj, magyar ecsettel; 
Milyen volt… 

• Tóth Árpád: Szent 
őrületben; Körúti 
hajnal; Lélektől lélekig 

• Krúdy Gyula: Az 
Aranykéz utcai szép 
napok előszava 
(részlet); Ifjú évek; A 
hídon 

• Karinthy Frigyes: A 
cirkusz (részlet); A jó 
tanuló felel; A rossz 
tanuló felel, Így írtok ti 

• Kosztolányi Dezső: 
Számadás (III. 
szonett);  
Fürdés; Téli alkony 

 Irodalmi portrék olvasása 
műelemzéssel egybekötve 

 

 Tájékozott a magyar 
irodalom történetéről. 
Fel tudja sorolni a tanult 
írók, költők nevét, 
elemzett műveit.  
8-10 mondatban – 
kijelölt kiscsoport előtt 
be tudja mutatni Babits 
Mihály, Juhász Gyula, 
Tóth Árpád, Krúdy 
Gyula, Karinthy Frigyes 
és Kosztolányi Dezső 
életútját. A tanult 
szempontok alapján 
képes elemezni a fentebb 
felsorolt alkotók tanult 
műveit. 
 

 Tájékozott a magyar 
irodalom történetéről. 
Fel tudja sorolni a tanult 
írók, költők nevét, 
elemzett műveit.  
8-10 mondatban – 
kijelölt kiscsoport előtt 
be tudja mutatni Babits 
Mihály, Juhász Gyula, 
Tóth Árpád, Krúdy 
Gyula, Karinthy Frigyes 
és Kosztolányi Dezső 
életútját. A tanult 
szempontok alapján 
képes elemezni a fentebb 
felsorolt alkotók tanult 
műveit írásos 
műfajokban is. 
 

MÁS 
ÉNKÉP 
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2. A magyar irodalmi 

tájékozottságot szolgáló 
portrévázlatok 
Irodalmi portrék 
• Szabolcska Mihály:  

A Grand Caféban 
• Heltai Jenő: Földrajz: 

A Szahara; Pompéji 
• Dutka Ákos: 

Szántanak 
• Dsida Jenő: Psalmus 

Hungaricus 
• Móra Ferenc: 

Aranykoporsó 
• Gárdonyi Géza:  

A láthatatlan ember 

 A magyar irodalmi 
tájékozottságot szolgáló 
portrévázlatok olvasása 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott portrévázlatok 
alapján a tanult írók, 
költők nevét, elemzett 
műveit kijelölt második 
személy előismereteihez 
igazodva. 

 Be tudja mutatni az 
olvasott portrévázlatok 
alapján a tanult írók, 
költők szellemi portréját, 
elemzett műveit ünnepi 
alkalmakhoz (pl. 
évfordulóhoz, 
emléktábla-avatáshoz, 
kiállításhoz)  igazodva 
osztálytársai vagy 
közönség előtt is. 

        
II. PORTRÉVÁZLATOK A 

VILÁGIRODALOM 
TÖRTÉNETÉBŐL 

 TÁJÉKOZÓDÁS A 
VILÁGIRODALOM 
TÖRTÉNETÉBEN 

    

        
1. A világirodalmi 

tájékozottságot szolgáló 
portrévázlatok 
• Charles Dickens: Twist 

Olivér (részlet) 
• Lev Nyikolajevics 

Tolsztoj: Bál után 
• Anton Pavlovics 

Csehov: Aludni 
szeretnék 

• Heinrich Heine: A dal 
szárnyára veszlek 

• Alekszandr 
Szergejevics Puskin: 
Sírfeliratom; Cigányok 

• Honoré de Balzac: 
Goriot apó (részlet) 

• Victor Hugo: Mert 
minden földi lélek 

 Portrévázlatok olvasása 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott portrévázlatok 
alapján a tanult írók, 
költők nevét, 
nemzetiségét, elemzett 
műveit kijelölt második 
személy előismereteihez 
igazodva. 

 Be tudja mutatni az 
olvasott portrévázlatok 
alapján a tanult írók, 
költők szellemi portréját, 
elemzett műveit ünnepi 
alkalmakhoz (pl. 
évfordulóhoz, 
emléktábla-avatáshoz, 
kiállításhoz)  igazodva 
osztálytársai vagy 
közönség előtt is. 

 

        
III. ALKOTÓI ÉLETMŰVEK 

A MAGYAR 
IRODALOMBÓL 

 ALKOTÓI ÉLETMŰVEK 
MEGISMERÉSE A MAGYAR 
IRODALOMBÓL 

    

        
1. Ady Endre életrajza, költői 

pályája, eszmei öröksége 
Elemzendő művek: 

Hunn, új legenda 
• A magyar Ugaron 
A Tisza-parton 
A Hortobágy poétája 
A Gare de l’Esten 
• Góg és Magóg fia 

vagyok én 
• A föl-földobott kő 
• Nekünk Mohács 

kell 
• Emlékezés egy 

nyár-éjszakára 
• Intés az őrzőkhöz 
• Mert engem 

szeretsz 
• Lédával a bálban 
• Áldásadás a 

vonaton 
• Vallomás a 

szerelemről 
• Őrizem a szemed 
Az Anyám és én 

 Ady Endre életrajzának, költői 
pályájának, eszmei örökségének 
megismerése 

 Be tudja mutatni  
(15–20 mondatban) Ady 
Endre életútját. 
 

 Be tudja mutatni Ady 
Endre életútját. 
Fel tudja sorolni Ady 
Endre elemzett, olvasott 
műveinek címét. 
Elemezni tudja a tanult 
szempontok alapján a 
tanult Ady műveket. 
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2. Móricz Zsigmond életrajza, 
írói pályája 
 
Elemzendő művek: 
• Hét krajcár 
• Légy jó mindhalálig 
• Pillangó 

 Móricz Zsigmond életrajzának, 
írói pályájának megismerése 
 
 

 Be tudja mutatni (15–
20 mondatban) Móricz 
Zsigmond életútját. 

 Be tudja mutatni Móricz 
Zsigmond életútját. 
Fel tudja sorolni Móricz 
elemzett, olvasott 
műveinek címét. 
Elemezni tudja a tanult 
szempontok alapján 
Móricz tanult műveit. 

        
IV. IRODALMI MŰFAJOK ÉS 

MŰFAJI 
JELLEGZETESSÉGEIK 

 ISMERKEDÉS AZ IRODALMI 
MŰFAJOKKAL, MŰFAJI 
JELLEGZETESSÉGEIKKEL 

    

        
1. Lírai műfajok: dal, elégia  Lírai műfajok: dal, elégia 

tanulása 
 Reprodukálni tudja a 

dalról, elégiáról tanult 
ismereteit. 

 Reprodukálni tudja a 
dalról, elégiáról tanult 
ismereteit. Tudásáról 
kiselőadás keretében is 
számot tud adni. 

        
2. Epikai műfajok: novella, 

regény 
 Epikai műfajok: novella, regény 

tanulása 
 Reprodukálni tudja a 

novelláról, regényről  
tanult ismereteit. 

 Reprodukálni tudja a 
novelláról, regényről  
tanult ismereteit. 
Tudásáról kiselőadás 
keretében is számot tud 
adni. 

        
3. A szépirodalom határán álló 

műfajok: paródia, napló, 
aforizma, levél, portré, 
kritika, esszé, tévéjáték, 
rádiójáték 

 A szépirodalom határán álló 
műfajok ( paródia, napló, 
aforizma, levél, portré, kritika, 
esszé, tévéjáték, rádiójáték) 
tanulása 

 Reprodukálni tudja a 
szépirodalom határán 
álló műfajok (paródia, 
napló, aforizma, levél, 
portré, kritika, esszé, 
tévéjáték, rádiójáték) 
jellemző jegyeit. Tanult 
műveken felismeri ezek 
műfaji  jegyeit. 

 Reprodukálni tudja a 
szépirodalom határán 
álló műfajok (paródia, 
napló, aforizma, levél, 
portré, kritika, esszé, 
tévéjáték, rádiójáték) 
jellemző jegyeit. Nem 
tanult műveken is 
felismeri ezek műfaji  
jegyeit. 

        
V. AZ IRODALOMÉRTŐ 

OLVASÓI SZEREP 
MEGALAPOZÁSA A 
MŰELEMZŐ KÉPESSÉG 
FEJLESZTÉSÉVEL 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
MEGALAPOZÁSA A 
MŰELEMZŐ KÉPESSÉG 
FEJLESZTÉSÉVEL 

    

        
1. Lírai művek elemzése  Lírai művek elemzése     
        
1.1. a vers hangszerelése  a vers “hangszerelésének” 

megfigyelése, a jelentést 
fölerősítő hangzás megfejtése 

    

        
1.1.1. a hangok eufóniája  a hangok eufóniájának 

megfigyelése, jelentést felerősítő 
szerepének tisztázása 

 Segítséggel felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást” 

 Önállóan felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást”. 

        
1.1.2. hangzógyakoriság  a hangzógyakoriság 

megfigyelése, jelentést felerősítő 
szerepének tisztázása 

 Segítséggel felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást” Ezt 
indokolni tudja a 
hangzógyakorisággal. 

 Önállóan felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást”. Ezt 
indokolni tudja a 
hangzógyakorisággal. 

        
1.1.3. hangszimbolika  a hangszimbolika megfigyelése, 

jelentést felerősítő szerepének 
tisztázása 

 Segítséggel felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást” Ezt 
indokolni tudja a 
hangszimbolikával. 

 Önállóan felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást”. Ezt 
indokolni tudja a 
hangszimbolikával. 
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1.1.4. rímelés  a rímelés megfigyelése, jelentést 

felerősítő szerepének tisztázása 
 Segítséggel felismeri a 

vers hangszerelésében a 
rímek szerepét. Szintén 
segítséggel képes a 
rímek jelentést felerősítő 
szerepének indoklására. 

 Önállóan felismeri a vers 
hangszerelésében a 
rímek szerepét. Képes a 
rímek jelentést felerősítő 
szerepének indoklására. 

        
1.1.5. alliteráció  az alliteráció megfigyelése, 

jelentést felerősítő szerepének 
tisztázása 

 Segítséggel felismeri a 
vers hangszerelésében az 
alliteráció szerepét. 
Szintén segítséggel 
képes az alliteráció 
jelentést felerősítő 
szerepének indoklására. 

 Önállóan felismeri a vers 
hangszerelésében az 
alliteráció szerepét. 
Képes az alliteráció 
jelentést felerősítő 
szerepének indoklására. 

        
1.1.6. ritmus  a ritmus megfigyelése, jelentést 

felerősítő szerepének tisztázása 
 Segítséggel felismeri a 

vers hangszerelésében a 
ritmus szerepét. Szintén 
segítséggel képes a 
ritmus jelentést 
felerősítő szerepének 
indoklására. 

 Önállóan felismeri a vers 
hangszerelésében a 
ritmus szerepét. Képes a 
ritmus jelentést 
felerősítő szerepének 
indoklására. 

        
1.2. a lírai mű kompozíciója  a lírai mű kompozíciójának 

megfigyelése, elemzése 
    

        
1.2.1. nyelvi szerkezet, képi 

szerkezet 
 nyelvi szerkezet és képi szerkezet 

megfigyelése 
    

        
1.2.1.1. a képzettársítás stiláris 

eszközei 
 a képzettársítás stiláris 

eszközeinek számbavétele 
    

        
1.2.1.1.1. metafora, hasonlat, 

megszemélyesítés, 
metaforikus jelző 

 a metafora, a hasonlat, a 
megszemélyesítés, a metaforikus 
jelző megfigyelése, szerepének 
tisztázása a lírai mű képi 
szerkezetének kialakításában 

 Segítséggel felismeri a 
metaforát, a hasonlatot, a 
megszemélyesítést és a 
metaforikus jelzőt. 
Próbálkozik a költői 
nyelvhasználat 
többletjelentésének 
megfogalmazásával. 

 Önállóan észreveszi a 
költői szövegekben a 
következő költői 
képeket: metafora, 
hasonlat, 
megszemélyesítés, 
metaforikus jelző. Meg 
tudja fogalmazni a költői 
nyelvhasználat 
többjelentését. 

        
1.2.1.1.2. allegória  az allegória megfigyelése, 

szerepének tisztázása a lírai mű 
képi szerkezetének kialakításában

 Segítséggel felismeri az 
allegóriát. Próbálkozik a 
költői nyelvhasználat 
többletjelentésének 
megfogalmazásával. 

 Önállóan észreveszi a 
költői szövegekben az 
allegóriát. Meg tudja 
fogalmazni a költői 
nyelvhasználat 
többjelentését. 

        
1.2.1.1.3. metonímia  a metonímia megfigyelése, 

szerepének tisztázása a lírai mű 
képi szerkezetének kialakításában

 Segítséggel felismeri a 
metonímiát. Próbálkozik 
a költői nyelvhasználat 
többletjelentésének 
megfogalmazásával. 

 Önállóan észreveszi a 
költői szövegekben a 
metonímiát. Meg tudja 
fogalmazni a költői 
nyelvhasználat 
többjelentését. 

        
1.2.1.1.4. szinekdoché  a szinekdoché megfigyelése, 

szerepének tisztázása a lírai mű 
képi szerkezetének kialakításában

 Segítséggel felismeri a 
szinekdoché. 
Próbálkozik a költői 
nyelvhasználat 
többletjelentésének 
megfogalmazásával. 

 Önállóan észreveszi a 
költői szövegekben a 
szinekdochét. Meg tudja 
fogalmazni a költői 
nyelvhasználat 
többjelentését. 

        
1.2.1.2. képrendezés  képrendezés megfigyelése a lírai 

versben 
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1.2.1.2.1. térbeli képrendezés  a térbeli képrendezés 

megfigyelése 
 Segítséggel képes a 

térbeli képrendezés 
"szabályosságainak" 
felismerésére. 

 Önállóan  képes a térbeli 
képrendezés 
"szabályosságainak" 
felismerésére. 
Felismeréséről számot 
tud adni szóban kijelölt 
második személy 
számára. 

        
1.2.1.2.2. időbeli képrendezés  az időbeli  képrendezés 

megfigyelése 
 Segítséggel képes az 

időbeli képrendezés 
"szabályosságainak" 
felismerésére. 

 Önállóan  képes az 
időbeli képrendezés 
"szabályosságainak" 
felismerésére. 
Felismeréséről számot 
tud adni szóban kijelölt 
második személy 
számára. 

        
1.3. értékmozzanatok  értékmozzanatok feltárása a lírai 

versben 
 Önállóan képes 

felismerni a tanult lírai 
művekben a feltárulkozó 
értékmozzanatokat. 

 Önállóan képes 
felismerni a tanult lírai 
művekben a feltárulkozó 
értékmozzanatokat, s 
arról tájékoztató-elemző 
szöveget tud alkotni 
kiscsoport vagy 
osztálytársai előtt. 

        
2. Epikai művek  Epikai művek elemzése     
        
2.1. metonimikus építkezés  metonimikus építkezés 

megfigyelése az elbeszélő műben 
 Segítséggel képes az 

epikai művekben tetten 
érhető metonimikus 
építkezést felismerni. 

 Önállóan  képes az 
epikai művekben tetten 
érhető metonimikus 
építkezést felismerni. 

        
2.2. tér és idő  a tér és az idő megfigyelése az 

elbeszélő műben 
    

        
2.2.1. elbeszélés ideje, történet 

ideje, elbeszélt események 
időtartama 

 az időszerkezet vizsgálata: az 
elbeszélés ideje, a történet ideje, 
az események időtartama 

 Segítséggel képes az 
időszerkezet vizsgálatára 
az alábbi elemző 
kategóriák 
felhasználásával:  
az elbeszélés ideje, a 
történet ideje, az 
elbeszélt események 
időtartama. 

 Önállóan képes az 
időszerkezet vizsgálatára 
az alábbi elemző 
kategóriák 
felhasználásával:  
az elbeszélés ideje, a 
történet ideje, az 
elbeszélt események 
időtartama. 
Megfigyeléseinek 
eredményéről képes 
beszámolni megnevezett 
második személy 
számára. 

        
2.2.2. az elbeszélés tempója  az elbeszélés tempójának, 

váltásainak megfigyelése 
 Segítséggel képes az 

elbeszélés tempóját, 
váltásait kifejező nyelvi 
eszközök felismerésére. 

 Önállóan képes az 
elbeszélés tempóját, 
váltásait kifejező nyelvi 
eszközök felismerésére. 

        
2.3. szereplők és értékek  a mű szereplői és az általuk 

hordozott értékek 
 Önállóan fel tudja 

sorolni az olvasott és 
elemzett epikus művek 
szereplőit. Képes 
jellemezni a 
főszereplőket. 
Segítséggel meg tudja 
nevezni az általuk 
képviselt és 
megtestesített értékeket. 

 Önállóan fel tudja 
sorolni az olvasott és 
elemzett epikus művek 
szereplőit. Képes 
jellemezni a 
főszereplőket. Önállóan 
meg tudja nevezni az 
általuk képviselt és 
megtestesített értékeket. 
Ez utóbbiakról képes 
beszámolni megnevezett 
második személynek. 
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2.4. a narrátor nézőpontja  a narrátor nézőpontja és 

értékrendje 
 Segítséggel képes 

felismerni és 
elkülöníteni epikai 
művekben  a narrátort, 
annak nézőpontját és 
értékrendjét. 

 Önállóan képes 
felismerni és 
elkülöníteni epikai 
művekben a narrátort, 
annak nézőpontját és 
értékrendjét. 
Elemzéséről képes 
beszámolni kijelölt 
második személynek. 

        
VI. AZ OLVASÓKÖZÖNSÉG 

TÖRTÉNETE ÉS AZ 
IRODALOM 
TERJEDÉSÉNEK ÚTJAI 

 ISMERKEDÉS AZ 
OLVASÓKÖZÖNSÉG 
TÖRTÉNETÉVEL ÉS AZ 
IRODALOM TERJEDÉSÉNEK 
ÚTJAIVAL 

 Meg tud nevezni 
legalább egy irodalmi 
társaságot, illetve egy 
irodalmi folyóiratot. 

 Meg tud nevezni egy 
irodalmi társaságot, 
illetve legalább négy 
irodalmi folyóiratot.  

        
VII. VERS- ÉS 

PRÓZAMONDÁS 
 VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS 

GYAKORLÁSA 
 Társai előtt elő tudja 

adni a következő 
műveket: 
 

Babits Mihály: 
Szerenád 

Juhász Gyula: Magyar 
táj, magyar ecsettel 

Kosztolányi Dezső: 
Téli alkony 

Tóth Árpád: Körúti 
hajnal 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én 
A magyar Ugaron 
Őrizem a szemed 

 Társai előtt – s ha az 
alkalom kívánja vagy 
lehetővé teszi: felnőtt 
közönség előtt is – elő 
tudja adni az alábbi 
verseket: 
 

Babits Mihály: 
Szerenád; Örökkék ég a 
felhők mögül (részlet) 

Juhász Gyula: Magyar 
táj, magyar ecsettel; 
vagy Milyen volt… 

Kosztolányi Dezső: 
Téli alkony 

Tóth Árpád: Körúti 
hajnal 

Dsida Jenő: Psalmus 
Hungaricus (részlet). 

Heinrich Heine: A 
dal szárnyára veszlek 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én  

A magyar Ugaron 
Őrizem a szemed 

Lédával a bálban 
 

        
VIII. SZÍNJÁTSZÁS, 

DRÁMAJÁTÉK 
      

        
1. Közös dramatizálás  Mese vagy novella színi 

megjelenítése, azon a 
módszerének megtanulása, 
amelytől leginkább remélhető, 
hogy a játékosok vezetőjükkel 
együtt nem a szóból, hanem a 
mozgásból indítanak a munka 
során (ezt az eljárást a viszonylag 
egyszerű szerkezetű meséktől 
kezdve az összetett történetek 
feldolgozásáig eljutva sajátítják 
el a tanulók); 
a kollektív drámaépítést indító 
némajátékos alapozás gyakorlása 
avégett, hogy ne szakadjon majd 
szét a játék végszavakra, s ne 
tűnjön el a kapcsolat a játékosok 
között 
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1.1. improvizációs 

előgyakorlatok 
 a kiválasztott mű ismerése, a 

szereplő személyek és helyszínek 
rajzos kijelölése; 
az improvizációs 
előgyakorlatokat igénylő 
mozzanatok tanári kiemelése 

 Részt vesz az  
improvizációs 
előgyakorlatok 
végzésében. 

 Ismeri a dramatikus 
improvizáció 
irányításának 
technikáját. Ki tudja 
alakítani a rögtönzést 
indító helyzetet. 
Képes felkelteni 
játékbátorságot. 

        
1.2. a némajátékos 

cselekményvázlat és a néma 
kisjelenetek 

 a némajátékos cselekményvázlat 
alapján a néma kisjelenetek 
eljátszása, eljátszatása 

 Részt vesz a néma 
kisjelenetek 
eljátszásában. 

 Részt vesz a néma 
kisjelenetek 
eljátszásában. Önállóan 
tudja irányítani a néma 
kisjeleneteket. 

        
1.3. a megszólalás fajtái  a tömegjelenetek és a kisjelenetek 

eljátszása közben a játékok 
indításának, a javító játékok 
alkalmazásának, sugalmazásnak, 
a beleszólásnak, a kérdezésnek, a 
szerepvállalásnak – a játék 
előrelendítése technikáinak 
gyakorlása, szabályok betartása 
(Abba ne hagyd!; Légy jelen!; 
Tartsd a szabályokat!; Szólalj 
meg!; Folytasd!; Ne nézz ki!; 
Ügyelj a térre (I-II)!; Építsd e 
cselekményt!; Ne hazudj!; 
Sűríts!) 

 Részt vesz a 
tömegjelenetek és a 
kisjelenetek együttes 
gyakorlásában. 

 Tud szimultán játékot 
irányítani. 
Rögzíteni képes a 
rögtönzés során 
felbukkanó “szerencsés 
variánst”. 
Ismeri a rögtönzés 
lépcsőfokait, azok 
elméleti és gyakorlati 
tudnivalóit. 
Képes különböző 
szabályok betartására. 

        
1.4. jelenet-összefűzés  a kidolgozott jelenetek 

összefűzése a némajátékos 
cselekményvázlat segítségével; 
hiányzó jelenetek pótlása; 
a cselekmény arányainak 
ellenőrzése 

 Részt vesz a kidolgozott 
jelenetek 
összefűzésében. 

 Önállóan képes a 
kidolgozott jelenetek 
összefűzését irányítani, a 
hiányzó jeleneteket 
pótoltatni. 

        
1.5. a „színjáték” akusztikus és 

vizuális síkja 
 a „színjáték” akusztikus és 

vizuális síkjának kidolgozása 
(színek, formák, díszlet, jelmez, 
jelzések, zörejek, zenék, stb.) 

 Részt vesz a „színjáték” 
akusztikus és vizuális 
síkjának kidolgozásában.

 Önállóan képes a 
„színjáték” akusztikus és 
vizuális síkjának 
kidolgozását irányítani. 

        
1.6.  az „előadás”  az „előadás”, 

javítás és rögzítés 
 Részt vesz az „előadás”-

ban. 
 Önállóan képes az 

„előadás rögzítését és 
javítását irányítani. 

 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 

a) A tanuló mutassa be Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, 
Móricz Zsigmond, Tóth Árpád életútját. 

b) Sorolja föl a tanult írók nevét, elolvasott, elemzett műveik címét. 
c) Tudja elemezni a tanult szempontok alapján a tanult irodalom alkotásokat. 
d) Tudja reprodukálni a következő irodalomelméleti alapfogalmakról tanult ismereteket: regény, novella, 

szonett, rím, alliteráció, ritmus, hasonlat, megszemélyesítés. 
e) Tudja előadni a következő műveket: 

Ady Endre:  Góg és Magóg fia vagyok én 
 A magyar Ugaron 
 Őrizem a szemed 
Babits Mihály:  Szerenád 
Dsida Jenő:  Psalmus Hungaricus (részlet) 
Juhász Gyula:  Magyar táj magyar ecsettel; vagy 
 Milyen volt… 
Kosztolányi Dezső:  Téli alkony 
Tóth Árpád:  Körúti hajnal 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
8. évfolyam 

 
Az Irodalom tanulásának céljai a 8. évfolyamon 

 
Az Irodalom tantárgy keretében a portrévázlatok olvasásának célja, hogy a tanulók felkészüljenek a magyar 
irodalom történetében való tájékozódásra; az irodalmi műveltséghez tartozó ismeretek elsajátítására. A 
világirodalom történetében való tájékozódás célja, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen az irodalmi 
műveltséghez tartozó ismeretek elsajátítására. Az alkotói életművek megismerésének célja, hogy a tanulók 
elmélyüljenek néhány klasszikus magyar író, költő meghatározó jelentőségű életművének tanulásában. Az 
irodalmi műfajok tanulása hatékonyabbá teszi az irodalmi kifejezésformák megértését, ezáltal az irodalmi művek 
befogadását, értelmezését. Az irodalmi műelemzőképesség fejlesztése a tanulók irodalomértő olvasói szerepét 
alapozza meg. Az irodalom társadalmi funkciói megismerésének célja a tanulók tájékozottságának bővítése az 
irodalom szociologikumának témakörében. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. PORTRÉVÁZLATOK A 

MAGYAR IRODALOM 
TÖRTÉNETÉBŐL 

 PORTRÉVÁZLATOK 
OLVASÁSA A MAGYAR 
IRODALOM TÖRTÉNETÉBŐL 

    MÁS 
ÉNKÉP 

        
1. Portrék a műelemzés és az 

irodalomtörténeti 
tájékozottság érdekében 
 

Illyés Gyula: A költő 
felel; Puszták népe 
(részletek); Bartók 

Nagy László: Tűz; 
Gyöngyszoknya;  

József Attila; Seb a 
cédruson 

Pilinszky János: Francia 
fogoly; Tilos csillagon; 
Harmadnapon; Vesztőhely 
télen;  

Szabó Lőrinc: A 
Bazilikában zúg a harang; 
Szamártövis; Ima a 
gyermekekért; Ipoly fűzei 

 Tamási Áron: Ábel a 
rengetegben 

 Irodalmi portrék olvasása  
műelemzéssel egybekötve 

 Tájékozott a magyar 
irodalom történetéről. 
Fel tudja sorolni a tanult 
írók, költők nevét, 
elemzett műveit.  
8-10 mondatban  
– kijelölt kiscsoport 
előtt – be tudja mutatni 
Illyés Gyula, Nagy 
László, Pilinszky János, 
Szabó Lőrinc, Tamási 
Áron életútját. A tanult 
szempontok alapján 
képes elemezni a fentebb 
felsorolt alkotók tanult 
műveit.  

 Tájékozott a magyar 
irodalom történetéről. 
Fel tudja sorolni a tanult 
írók, költők nevét, 
elemzett műveit.  
8-10 mondatban  
– kijelölt kiscsoport 
előtt – be tudja mutatni 
Illyés Gyula, Nagy 
László, Pilinszky János, 
Szabó Lőrinc, Tamási 
Áron életútját. A tanult 
szempontok alapján 
képes elemezni a fentebb 
felsorolt alkotók tanult 
műveit írásos 
műfajokban is. 

        
2. Irodalmi portrék és 

szemelvények a magyar 
irodalomból 
 

Kassák Lajos: Számozott 
költemények 86.; 
Képköltemények 
(Romboljatok); Bartók Béla 

Déry Tibor: A Dunánál 
Márai Sándor: Halotti 

beszéd 
Nemes Nagy Ágnes: Fák; 
Napló (részlet); Ekhnáton az 
égben 

 Irodalmi portrék és szemelvények 
olvasása a magyar irodalomból 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott portrék és 
szemelvények alapján a 
tanult írók, költők nevét, 
elemzett műveit kijelölt 
második személy 
előismereteihez 
igazodva. 

 Be tudja mutatni az 
olvasott portrék és 
szemelvények alapján a 
tanult írók és költők 
szellemi életútját, 
elemzett műveit ünnepi 
alkalmakhoz  
(pl. évfordulóhoz, 
emléktábla-avatáshoz, 
kiállításhoz) igazodva, 
osztálytársai vagy 
közönség előtt is. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2869 

 
 Németh László: Csábítás 

munkára 
Örkény István: Tóték 

(részlet); Rendőrkézen az 
angol vonatrabló; Mi 
mindent kell tudni 

Szilágyi Domokos: 
Héjjasfalva felé 
      Tersánszky J. Jenő: 
Kakuk Marci ifjúsága. 
Bevezetés 

      

        
II. TÁJÉKOZÓDÁS A 

VILÁGIRODALOM 
TÖRTÉNETÉBEN 

 TÁJÉKOZÓDÁS A 
VILÁGIRODALOM 
TÖRTÉNETÉBEN 

    

        
1. A világirodalmi 

tájékozottságot szolgáló 
portrévázlatok és 
szemelvények 
 

Guillaume Apollinaire: 
A Mirabeu híd; Búcsú 

Mihail Afanaszjevics 
Bulgakov: Végzetes tojások 

Fukadzava Hicsiró: 
Zarándokének (részlet) 
William Golding: A 

legyek ura (részlet) 
Thomas Mann: Tonio 

Kröger (részlet) 
George Orwell: 

Állatfarm (részlet) 
Arthur Rimbaud: 

Kóborlásaim 
Paul Verlaine: 

Költészettan 
Gabriel Garcia 

Márquez: Száz év magány 
(részlet) 

 Irodalmi portrék és szemelvények 
olvasása a világirodalomból 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott portrék és 
szemelvények alapján a 
tanult írók, költők nevét, 
nemzetiségét, elemzett 
műveit kijelölt második 
személy előismereteihez 
igazodva. Segítséggel ki 
tudja emelni az elemzett 
irodalmi alkotások főbb 
üzeneteit. 

 Be tudja mutatni az 
olvasott portrék és 
szemelvények alapján a 
tanult írók és költők 
szellemi életútját, 
elemzett műveit ünnepi 
alkalmakhoz (pl. 
évfordulóhoz, 
emléktábla-avatáshoz, 
kiállításhoz) igazodva, 
osztálytársai vagy 
közönség előtt is. 

        
III. ALKOTÓI ÉLETMŰVEK 

A MAGYAR 
IRODALOMBÓL 

 ALKOTÓI ÉLETMŰVEK 
MEGISMERÉSE A MAGYAR 
IRODALOMBÓL 

    

        
1. József Attila életrajza, költői 

pályája 
 
Elemzendő művek: 

Ime, hát megleltem 
hazámat 

Szegényember balladája 
Szép nyári este van 
Tiszta szívvel 
Ringató 
Klárisok 
Betlehem 
Curriculum vitae 
Levegőt! 
Kései sirató 
Karóval jöttél 
 

 József Attila életrajzának, költői 
pályájának megismerése 

 15-20 mondatban be 
tudja mutatni József 
Attila életútját. 
Segítséggel ki tudja 
emelni az elemzett 
József Attila művek főbb 
üzeneteit.  

 Be tudja mutatni József 
Attila  életútját. Fel tudja 
sorolni József Attila 
olvasott, elemzett 
műveinek címét. 
Elemezni tudja megadott 
szempontok alapján a 
tanult József Attila 
műveket. Osztálytársai 
előtt be tudja mutatni a 
József Attila életművét 
összegző monográfiákat, 
életműkiadásokat. 
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2. Radnóti Miklós életrajza, 

költői pályája 
 
Elemzendő művek: 

Ikrek hava (részletek) 
Himnusz a békéről 
Első ecloga 
Két karodban 
Nem tudhatom… 
Papírszeletek 
Töredék 
Hetedik ecloga 
Razglednicák 

 Radnóti Miklós életrajzának, 
költői pályájának megismerése 
 

 

 15-20 mondatban be 
tudja mutatni Radnóti 
Miklós életútját. 
Segítséggel ki tudja 
emelni az elemzett 
Radnóti Miklós művek 
főbb üzeneteit.  

 Be tudja mutatni Radnóti 
Miklós életútját. Fel 
tudja sorolni Radnóti 
Miklós olvasott, 
elemzett műveinek 
címét. Elemezni tudja 
megadott szempontok 
alapján a tanult Radnóti 
Miklós műveket. 
Osztálytársai előtt be 
tudja mutatni a Radnóti 
Miklós életművét 
összegző monográfiákat, 
életműkiadásokat. 

        
3. Weöres Sándor életrajza, 

költői pályája 
 
Elemzendő művek: 

Lidércnyomás 
A kő és az ember 
Az éjszaka csodái 
Tavaszi virradat 
Rongyszőnyeg 
Magyar etűdök 
Egysoros versek 

 Weöres Sándor életrajzának, 
költői pályájának megismerése 
 

 

 15-20 mondatban be 
tudja mutatni Weöres 
Sándor életútját. 
Segítséggel ki tudja 
emelni az elemzett 
Weöres Sándor művek 
főbb üzeneteit.  

 Be tudja mutatni Weöres 
Sándor életútját. Fel 
tudja sorolni Weöres 
Sándor olvasott, 
elemzett műveinek 
címét. Elemezni tudja 
megadott szempontok 
alapján a tanult Weöres 
Sándor műveket. 
Osztálytársai előtt be 
tudja mutatni a Weöres 
Sándor életművét 
összegző monográfiákat, 
életműkiadásokat. 

        
IV. IRODALMI MŰFAJOK   

ÉS MŰFAJI 
JELLEGZETESSÉGEIK 

 ISMERKEDÉS AZ IRODALMI 
MŰFAJOKKAL, AZOK  
MŰFAJI 
JELLEGZETESSÉGEIVEL 

    

        
1. Lírai műfajok: dal, ekloga  Lírai műfajok: dal, ekloga 

tanulása 
 Képes reprodukálni a 

lírai műnemekről tanult 
ismereteket. 

 Képes reprodukálni a 
lírai műnemekről tanult 
ismereteket. Tud azokról 
ismeretterjesztő jelleggel 
kiselőadást tartani. 
Mondandóját a tanult 
irodalmi művek 
idézésével tudja 
hitelesíteni. 

        
2. Epikai műfajok: novella, 

regény 
 Epikai műfajok: novella, regény 

tanulása 
 Képes reprodukálni az 

epikai műnemekről 
tanult ismereteket. 

 Képes reprodukálni az 
epikai műnemekről 
tanult ismereteket. Tud 
azokról ismeretterjesztő 
jelleggel kiselőadást 
tartani. Mondandóját a 
tanult irodalmi művek 
idézésével tudja 
hitelesíteni. 

        
3. Drámai műfajok: tragédia, 

komédia, színmű, vígjáték, 
tragikomédia 

 Drámai műfajok ( tragédia, 
komédia, színmű, vígjáték, 
tragikomédia) tanulása 

 Képes reprodukálni a 
drámai műnemekről 
tanult ismereteket. 

 Képes reprodukálni a 
drámai műnemekről 
tanult ismereteket. Tud 
azokról ismeretterjesztő 
jelleggel kiselőadást 
tartani. Mondandóját a 
tanult irodalmi művek 
idézésével tudja 
hitelesíteni. 

        
4. A szépirodalom határán álló 

műfajok: szociográfia, 
műfordítás 

 A szépirodalom határán álló 
műfajok (szociográfia, 
műfordítás) tanulása 

 Képes reprodukálni a 
szociográfiáról és a 
műfordításról tanult 
ismereteket. 

 Képes reprodukálni a 
szociográfiáról és a 
műfordításról tanult 
ismereteket. Képes 
legalább egy kisebb 
terjedelmű szociográfia 
elkészítésére, továbbá 
egy mű lefordítására. 
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V. AZ IRODALOMÉRTŐ 

OLVASÓI SZEREP 
 AZ IRODALOMÉRTŐ 

OLVASÓI SZEREP 
MEGALAPOZÁSA A 
MŰELEMZŐ KÉPESSÉG 
FEJLESZTÉSÉVEL 

    

        
1. Lírai művek elemzése  Lírai művek elemzése     
        
1.1. a vers hangszerelése  a vers “hangszerelésének” 

megfigyelése, a jelentést 
fölerősítő hangzás megfejtése 

    

        
1.1.1. a hangok eufóniája  a hangok eufóniájának 

megfigyelése, jelentést felerősítő 
szerepének tisztázása 

 Segítséggel felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást”. 

 Önállóan felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást”. 

        
1.1.2. hangzógyakoriság  a hangzógyakoriság 

megfigyelése, jelentést felerősítő 
szerepének tisztázása 

 Segítséggel felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást” Ezt 
indokolni tudja az 
észrevett 
hangzógyakorisággal. 

 Önállóan felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást”. Ezt 
indokolni tudja az 
észrevett 
hangzógyakorisággal. 

        
1.1.3. hangszimbolika  a hangszimbolika megfigyelése, 

jelentést felerősítő szerepének 
tisztázása 

 Segítséggel felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást” Ezt 
indokolni tudja az 
észrevett 
hangszimbolikával. 

 Önállóan felismeri a 
költői szövegekben az 
ún. “széphangzást” Ezt 
indokolni tudja az 
észrevett 
hangszimbolikával. 

        
1.1.4. rímelés  a rímelés megfigyelése, jelentést 

felerősítő szerepének tisztázása 
 Segítséggel felismeri a 

vers hangszerelésében a 
rímek szerepét. Szintén 
segítséggel képes a 
rímek jelentést felerősítő 
szerepének indoklására. 

 Önállóan felismeri a vers 
hangszerelésében a 
rímek szerepét. Képes a 
rímek jelentést felerősítő 
szerepének indoklására. 

        
1.1.5. alliteráció  az alliteráció megfigyelése, 

jelentést felerősítő szerepének 
tisztázása 

 Segítséggel felismeri a 
vers hangszerelésében az 
alliteráció szerepét. 
Szintén segítséggel 
képes az alliteráció 
jelentést felerősítő 
szerepének indoklására. 

 Önállóan felismeri a vers 
hangszerelésében az 
alliteráció szerepét. 
Képes az alliteráció 
jelentést felerősítő 
szerepének indoklására. 

        
1.1.6. ritmus  a ritmus megfigyelése, jelentést 

felerősítő szerepének tisztázása 
 Segítséggel felismeri a 

vers hangszerelésében a 
ritmus szerepét. Szintén 
segítséggel képes a 
ritmus jelentést 
felerősítő szerepének 
indoklására. 

 Önállóan felismeri a vers 
hangszerelésében a 
ritmus szerepét. Képes a 
ritmus jelentést 
felerősítő szerepének 
indoklására. 

        
1.2. a lírai mű kompozíciója  a lírai mű kompozíciójának 

megfigyelése, elemzése 
    

 
1.2.1. nyelvi szerkezet, képi 

szerkezet 
 nyelvi szerkezet és képi szerkezet 

megfigyelése 
    

        
1.2.1.1. a képzettársítás stiláris 

eszközei 
 a képzettársítás stiláris 

eszközeinek számbavétele 
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1.2.1.1.1. metafora, hasonlat, 

megszemélyesítés, 
metaforikus jelző 

 a metafora, a hasonlat, a 
megszemélyesítés, a metaforikus 
jelző megfigyelése, szerepének 
tisztázása a lírai mű képi 
szerkezetének kialakításában 

 Segítséggel felismeri a 
metaforát, a hasonlatot, a 
megszemélyesítést és a 
metaforikus jelzőt. 
Próbálkozik a költői 
nyelvhasználat 
többletjelentésének 
megfogalmazásával. 

 Önállóan észreveszi a 
költői szövegekben a 
következő költői 
képeket: metafora, 
hasonlat, 
megszemélyesítés, 
metaforikus jelző. Meg 
tudja fogalmazni a költői 
nyelvhasználat 
többjelentését. 

        
1.2.1.1.2. szimbólum  szimbólum megfigyelése, 

szerepének tisztázása a lírai mű 
képi szerkezetének kialakításában

 Segítséggel felismeri a 
szimbólumot. 
Próbálkozik a költői 
nyelvhasználat 
többletjelentésének 
megfogalmazásával. 

 Önállóan észreveszi a 
költői szövegekben a 
szimbólumot. Meg tudja 
fogalmazni a költői 
nyelvhasználat 
többjelentését. 

        
1.2.1.1.3. allegória  az allegória megfigyelése, 

szerepének tisztázása a lírai mű 
képi szerkezetének kialakításában

 Segítséggel felismeri az 
allegóriát. Próbálkozik a 
költői nyelvhasználat 
többletjelentésének 
megfogalmazásával. 

 Önállóan észreveszi a 
költői szövegekben az 
allegóriát. Meg tudja 
fogalmazni a költői 
nyelvhasználat 
többjelentését. 

        
1.2.1.1.4. szinesztézia  az allegória megfigyelése, 

szerepének tisztázása a lírai mű 
képi szerkezetének kialakításában

 Segítséggel felismeri a 
szinesztéziát. 
Próbálkozik a költői 
nyelvhasználat 
többletjelentésének 
megfogalmazásával. 

 Önállóan észreveszi a 
költői szövegekben a 
szinesztéziát. Meg tudja 
fogalmazni a költői 
nyelvhasználat 
többjelentését. 

        
1.2.1.1.5. metonímia  a metonímia megfigyelése, 

szerepének tisztázása a lírai mű 
képi szerkezetének kialakításában

 Segítséggel felismeri a 
metonímiát. Próbálkozik 
a költői nyelvhasználat 
többletjelentésének 
megfogalmazásával. 

 Önállóan észreveszi a 
költői szövegekben a 
metonímiát. Meg tudja 
fogalmazni a költői 
nyelvhasználat 
többjelentését. 

        
1.2.1.1.6. szinekdoché  a szinekdoché megfigyelése, 

szerepének tisztázása a lírai mű 
képi szerkezetének kialakításában

 Segítséggel felismeri a 
szinekdoché. 
Próbálkozik a költői 
nyelvhasználat 
többletjelentésének 
megfogalmazásával. 

 Önállóan észreveszi a 
költői szövegekben a 
szinekdochét. Meg tudja 
fogalmazni a költői 
nyelvhasználat 
többjelentését. 

        
1.2.1.2. képrendezés  képrendezés megfigyelése a lírai 

versben 
    

        
1.2.1.2.1. térbeli képrendezés  a térbeli képrendezés 

megfigyelése 
 Segítséggel képes a 

térbeli képrendezés 
"szabályosságainak" 
felismerésére. 

 Önállóan  képes a térbeli 
képrendezés 
"szabályosságainak" 
felismerésére. 
Felismeréséről számot 
tud adni szóban kijelölt 
második személy 
számára. 

        
1.2.1.2.2. időbeli képrendezés  az időbeli  képrendezés 

megfigyelése 
 Segítséggel képes az 

időbeli képrendezés 
"szabályosságainak" 
felismerésére. 

 Önállóan képes az 
időbeli képrendezés 
"szabályosságainak" 
felismerésére. 
Felismeréséről számot 
tud adni szóban kijelölt 
második személy 
számára. 
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1.3. értékmozzanatok  értékmozzanatok feltárása a lírai 

versben 
 Önállóan képes 

felismerni a tanult lírai 
művekben a feltárulkozó 
értékmozzanatokat. 

 Önállóan képes 
felismerni a tanult lírai 
művekben a feltárulkozó 
értékmozzanatokat, s 
arról tájékoztató-elemző 
szöveget tud alkotni 
kiscsoport vagy 
osztálytársai előtt. 

        
2. Epikai művek elemzése  Epikai művek elemzése     
        
2.1. szerkezet  az epikai művek szerkezetének 

megfigyelése 
    

        
2.1.1. metonimikus építkezés  a metonimikus építkezés 

megfigyelése  az elbeszélő műben
 Segítséggel képes az 

epikai művekben tetten 
érhető metonimikus 
építkezést felismerni. 

 Önállóan képes az epikai 
művekben tetten érhető 
metonimikus építkezést 
felismerni. 

        
2.1.2. metaforikus építkezés  a metaforikus építkezés 

megfigyelése az elbeszélő műben 
 Segítséggel képes az 

epikai művekben tetten 
érhető metaforikus 
építkezést felismerni. 

 Önállóan képes az epikai 
művekben tetten érhető 
metaforikus építkezést 
felismerni. 

        
2.2. tér és idő  a tér és az idő megfigyelése az 

epikai műben 
    

        
2.2.1. az időszerkezet: az 

elbeszélés ideje, a történet 
ideje, az elbeszélt 
események időtartama 

 az időszerkezet vizsgálata: az 
elbeszélés ideje, a történet ideje, 
az elbeszélt események 
időtartama 

 Segítséggel képes az 
időszerkezet vizsgálatára 
az alábbi elemző 
kategóriák 
felhasználásával: az 
elbeszélés ideje, a 
történet ideje, az 
elbeszélt események 
időtartama. 

 Önállóan képes az 
időszerkezet vizsgálatára 
az alábbi elemző 
kategóriák 
felhasználásával: az 
elbeszélés ideje, a 
történet ideje, az 
elbeszélt események 
időtartama. 
Megfigyelésének 
eredményéről képes 
beszámolni megnevezett 
második személy 
számára. 

        
2.2.2. az elbeszélés tempója  az elbeszélés tempójának, 

váltásainak megfigyelése 
 Segítséggel képes az 

elbeszélés tempóját, 
váltásait kifejező nyelvi 
eszközök felismerésére. 

 Önállóan képes az 
elbeszélés tempóját, 
váltásait kifejező nyelvi 
eszközök felismerésére. 

        
2.3. az epikai mű szereplői és az 

általuk hordozott értékek 
 az epikai mű szereplői és az 

általuk hordozott értékek 
felismerése 

 Önállóan fel tudja 
sorolni az olvasott és 
elemzett epikai művek 
szereplőit. Képes 
jellemezni a 
főszereplőket. 
Segítséggel meg tudja 
nevezni az általuk 
képviselt és 
megtestesített értékeket. 

 Önállóan fel tudja 
sorolni az olvasott és 
elemzett epikai művek 
szereplőit. Képes 
jellemezni a 
főszereplőket. 
Segítséggel meg tudja 
nevezni az általuk 
képviselt és 
megtestesített értékeket. 
Elemzéséről képes 
beszámolni kijelölt 
második személynek. 

        
2.4. az író és a narrátor 

nézőpontja és értékrendje 
 az író és a narrátor nézőpontjának 

és értékrendjének felismerése és 
elemzése 

 Segítséggel képes 
felismerni és 
elkülöníteni epikai 
művekben az író, 
valamint a narrátor 
nézőpontját és 
értékrendjét. 

 Segítséggel képes 
felismerni és 
elkülöníteni epikai 
művekben az író, 
valamint a narrátor 
nézőpontját és 
értékrendjét. 
Elemzéséről képes 
beszámolni kijelölt 
második személynek. 
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3. Drámai művek elemzése  Drámai művek elemzése     
        
3.1. a dráma és a színjáték 

viszonya 
 a dráma és a színjáték 

viszonyának tisztázása egy 
megtekintett színházi előadás 
alapján 

 Egy megtekintett 
színházi előadás alapján 
– segítséggel – fel tudja 
sorolni a dráma és a 
színjáték azonos és 
különböző vonásait. 

 Egy megtekintett 
színházi előadás alapján 
önállóan fel tudja sorolni 
a dráma és a színjáték 
azonos és különböző 
vonásait. 

        
3.2. a drámai műben felidézett 

valóság rétegei 
 a drámai műben felidézett 

valóság rétegeinek elkülönítése 
    

        
3.2.1. a cselekvés és a cselekmény  a cselekvés és a cselekmény 

számbavétele 
 Drámai művekben – 

segítséggel – képes a 
cselekvés és a 
cselekmény azonos és 
megkülönböztető 
vonásainak 
számbavételére. 

 Drámai művekben 
önállóan képes a 
cselekvés és a 
cselekmény azonos és 
megkülönböztető 
vonásainak 
számbavételére. 

        
3.2.2. az idő és a tér  az idő és a tér megfigyelése  Egy elolvasott drámában 

és ugyanannak színpadra 
állított változatában – 
segítséggel – képes az 
idő és a tér eltérő 
megjelenítődéseinek 
számbavételére. 

 Egy elolvasott drámában 
és ugyanannak színpadra 
állított változatában 
önállóan képes az idő és 
a tér eltérő 
megjelenítődéseinek 
számbavételére. 

        
3.2.3. a szöveg, a beszéd és a 

metakommunikáció 
 a szöveg, a beszéd és a 

metakommunikáció megfigyelése 
 Egy megtekintett 

színházi előadást 
elemezve segítséggel 
képes a színpadi beszéd 
és az azt kísérő 
metakommunikáció 
elemzésére és 
értékelésére. 

 Egy megtekintett 
színházi előadást 
elemezve önállóan képes 
a színpadi beszéd és az 
azt kísérő 
metakommunikáció 
elemzésére és 
értékelésére. 

        
VI. IRODALOM A 

TÁRSADALOMBAN 
 TÁJÉKOZÓDÁS AZ 

IRODALOM ÉLETÉRŐL 
    

        
1. Írók csoportosulásai: 

irodalmi programok 
(Írószövetség, irodalmi 
folyóiratok) 

 Írók csoportosulásainak 
(irodalmi programok 
(Írószövetség, irodalmi 
folyóiratok) megismerése 

 Meg tud nevezni két-két 
irodalmi társaságot és 
irodalmi folyóiratot. 

 Meg tud nevezni két 
irodalmi társaságot és 
négy-öt irodalmi 
folyóiratot. 

        
2. Írói célkitűzések: ars 

poeticák 
 Írói célkitűzések: ars poeticák 

megismerése 
 Ismer és reprodukálni is 

képes legalább két írói 
ars poeticát. 

 Ismer és reprodukálni is 
képes legalább öt írói ars 
poeticát. 
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VII. VERS- ÉS 

PRÓZAMONDÁS 
 VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS 

GYAKORLÁSA 
 Társai előtt elő tudja 

adni az alábbi verseket: 
Illyés Gyula: A 

költő felel (a 4 részből 
legalább egyet) 

József Attila: Tiszta 
szívvel; Ringató; 
Karóval jöttél, vagy Íme 
hát  megleltem hazámat 

Pilinszky János: 
Harmadnapon 

Radnóti Miklós: Két 
karodban; Hetedik 
ecloga, vagy Töredék, 
vagy Himnusz a békéről; 
Razglednicák 

Weöres Sándor: 
Tavaszi virradat 

 Társai előtt – s ha az 
alkalom kívánja vagy 
lehetővé teszi: felnőtt 
közönség előtt is – elő 
tudja adni az alábbi 
verseket: 

Illyés Gyula: A 
költő felel (a 4 részből 
legalább egyet) 

József Attila: Tiszta 
szívvel; Ringató; 
Karóval jöttél, vagy Íme 
hát  megleltem hazámat 

Nagy László: József 
Attila, vagy Tűz 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; Tilos 
csillagon 

Radnóti Miklós: Két 
karodban; Hetedik 
ecloga,  vagy Töredék, 
vagy Himnusz a békéről; 
Razglednicák 

Szabó Lőrinc: 
Szamártövis, vagy Ipoly 
füzei, vagy Ima a 
gyermekekért 

Weöres Sándor: 
Tavaszi virradat; Te égi 
gyerek... 
(Rongyszőnyegek) 

Guillaume 
Apollinaire: A Mirabeau 
híd, vagy Búcsú 

 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 

a) Tudja bemutatni Illyés Gyula, József Attila, Nagy László, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó 
Lőrinc, Tamási Áron, Weöres Sándor életútját.  

b) Tudja felsorolni (az a pontban leírtakon kívül) azoknak az íróknak a nevét, akikkel a tanév során 
foglalkoztak, s tudjon nevükhöz társítani egy-egy tőlük olvasott, elemzett vers-, próza-, prózarészlet-
címet.  

c) Ismerjen legalább három alkotót a mai magyar hazai vagy határainkon kívül élő írók, költők közül. 
d) Tudja elemezni a tanár kérdései segítségével a tanult műveket.  
e) Legyen képes reprodukálni a következő irodalomelméleti fogalmakról tanult ismereteket: lírai műnem, 

epikai műnem, drámai műnem, szociográfia, műfordítás.  
f) Tudja előadni a következő irodalmi műveket:  

Illyés Gyula:  A költő felel (a 4 részből legalább egyet) 
József Attila:  Tiszta szívvel 

 Ringató 
 Karóval jöttél, vagy  
 Ime hát megleltem hazámat 
Nagy László: József Attila, vagy  
 Tűz 
Pilinszky János:  Harmadnapon, vagy 

 Tilos csillagon 
Radnóti Miklós: Két karodban 
 Hetedik ecloga, vagy 
 Töredék, vagy 
 Himnusz a békéről, 
 Razglednicák (részletek) 
Weöres Sándor: Tavaszi virradat 
Apollinaire: Búcsú 
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IRODALOM 
 

9–12. évfolyam 
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Javasolt óraszám Anyanyelv és irodalom műveltségi területhez 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
3,5 

 
3 

 
3 

 
3,5 

 
3 

 
3 

 
 
A tanterv jellemzői 
 
Az Irodalom tanterv a magyar irodalom és a világirodalom jelentős alkotásait irodalomtörténeti kronológia 
szerinti sorrendben tanítja. A tanulók az irodalmi kifejezésformák fogalmi rendszerét a műelemzések, a 
szövegekkel végzett tevékenységek során sajátítják el. A pedagógust nem ”információforrásként” tételezi, 
hanem a műelemzésekben, műértelmezésekben segítő, a folyamatok tanulását irányító szakemberként. 
 
A tanterv a tanulókat alkotás jellegű produktumok készítésére készteti: műfordításokat készítenek, verselési 
technikákat próbálnak ki, stílusgyakorlatokat és paródiákat hoznak létre, recenziókat, kritikákat írnak. 
 
A tanterv a vers- és prózamondást közönségnek szóló előadásként értelmezi, nem pedig akadozva elmondott ún. 
memoriterként. 
 
A tanterv tanulása révén mód nyílik a tanulók számára az érettségi vizsgára és a szakirányú továbbtanulásra 
való felkészülésre. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv tanítása az irodalomtudomány újabb eredményeiben, a magyartanártól elvárja, hogy tájékozott legyen, 
fejlett kommunikációs kultúrával rendelkezzen, "tolerálni tudja", hogy az egyéni recepciók eltérőek lehetnek 
egymástól, hogy a szövegek jelentése a szöveg – befogadó viszonyban teremtődik meg. A tanterv a pedagógiai 
képességek közül preferálja a megosztott figyelmet és döntési képességet, továbbá a diagnosztizáló képességet, 
amely a differenciált tanulásszervezést, az egyénben való gondolkodni tudást teszi lehetővé. A nevelési stílusok 
közül pedig a kooperatív (együttműködő) magatartást szorgalmazza. 
 
 
A tanterv referenciái 
 

 A tantervet felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek a Nyelvi, irodalmi és 
kommunikációs nevelési program bázishelyétől (Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Program Országos Központja – ÉKP Központ – 8500 Pápa, Jókai u. 37.) 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  

9–12. évfolyam 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Hibakeresés 
 Hibajavítás (helyesejtési, 

helyesírási, nyelvhelyességi, 
kommunikációs) 
 Néma olvasás skipping, 

skimming technikával 
 Dinamikus olvasás 

(gyorsaság+megértés+olvasási 
attitűd) 
 Szakszövegek jegyzetelése 
 Kiscsoportos kommunikáció 

(vita, társalgás, megbeszélés, 
kibeszélés, elbeszélés, stb.) 
 Kiselőadás (írók, költők 

életéről, valamely olvasókönyvi 
témáról, stb.) 
 Utánzás minta alapján 

(helyesejtés, kommunikációs 
helyzet megoldása, stb.) 
 Mimetizálás, szerepjátszás 
 Bábos bemutatás 
 Bemutatás (felolvasás, verses, 

prózai alkotások előadása) 
 Megfigyelés (nyelvjárási ejtés, 

kommunikációs hiba, gesztus, 
térközszabályozás) 
 Magyarázat 
 Kérdezés 
 Alkotások létrehozása 

(irodalmi, publicisztikai, stb.) 
 Versenyzés (versmondó, 

prózamondó, helyesírási, egyéb 
tanulmányi, például OKTV, 
stb.) 
 Gyűjtés (tárgyi értékek, pl. 

könyvek, újságcikkek, írók, 
költők arcképei, plakátok, 
műsorfüzetek, stb.) 
 Tanulópárok szerveződése 

bizonyos képességek 
begyakorlására 

 Szóbeli felelés (a tananyag 
reprodukciója) 
 A bevésett, megértett tananyag, 

tankönyvi szöveg, algoritmus, 
stb. előadása különböző 
(elképzelt) második 
személynek, különféle 
műfajokban szóban vagy 
írásban 
 Az olvasási teljesítmény, 

versmondás, szóbeli 
szövegalkotás magnón való 
rögzítése a tanév elején és 
végén 
 Vizsga (tantárgyi házivizsga, 

alapműveltségi vizsga, érettségi 
vizsga) 
 Verseny (versmondó, 

helyesírási, versíró, esszéíró, 
stb.) 
 Témazáró feladatlapok, tesztek 

megoldása 
 Röpdolgozatok írása (aktuálisan 

bevésendő kognitívumok: 
verstani alapfogalmak, 
grammatikai definíciók, 
felosztások, stb.) 
 Iskolai dolgozatok (a 

pedagógus által összeállított 
feladatlapokkal, pl. helyesírási 
képesség, nyelvtani 
elemzőképesség ellenőrzése, 
stb.) 
 Memoriterek kikérdezése a 

pedagógus / diáktársak által 
 Monitor-vizsgálat 

olvasásértésből (sztenderd 
tudásteszt) 
 Egyéni vagy közös alkotás 

létrehozása (iskolaújság 
szerkesztése, versírás, 
műfordítás-készítés, versírás 
adott poétikai témára, stb.) 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról (versmondás 
helyesejtési, kommunikációs 
szempontból; kitalált mese vagy 
fantázia-szülte fiktív történet, 
stb.) 
 Saját tanulói teljesítmény 

(írásos, magnón, képmagnón 
rögzített) elemzése, 
önértékelése a követelmények 
kritériumainak összevetésével 
 A versenyeken a zsűri által 

preferált értékelési kritériumok 
meghallgatása és megértése 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
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Az Irodalom tanulásának céljai a 9–12. évfolyamon 
 
Az irodalom tanulásának célja, hogy biztosítsa az irodalomnak mint művészetnek a tudatos és értő befogadását. 
Ennek érdekében történik az irodalomelméleti ismeretek szisztematikus tanítása és a műelemzés. Az életkorhoz 
igazodó tananyag épít a tanulók játék-, illetve önkifejezési (alkotó) szükségletére. 
 
Az irodalom tanulása gazdagítja a tanulók irodalmi műveltségét, olvasottságát, irodalomtörténeti tájékozottságát, 
elősegíti a nemzeti kultúrához való kötődésüket. A kiválasztott művek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a 
tanulók fontos emberi, társadalmi témák művészi közvetítése révén tapasztalatot gyűjtsenek az ember 
természetéről, hiányairól, külső-belső konfliktusairól, eszmékről. Ezek fejlesztik világképüket, árnyalják 
világértelmezésüket. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Az Irodalom tantárgy keretében az irodalmi alkotások elemzésének tanulása felkészíti a tanulókat a 
világirodalom és a magyar irodalom alkotásainak befogadására, az irodalmi kifejezésformák poétikai, szerkezeti, 
stílusbeli jellemzőinek megértésére, az olvasott művek történeti-kulturális horizontjában, kontextusában való 
tájékozódásra. Az irodalomértő olvasói szerep tanulása fejleszti a tanulók kreatív szövegalkotó képességét, s 
egyben segíti a műértő kompetenciájuk elmélyülését. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. IRODALMI ALKOTÁSOK 

ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és 
elemzése a világ- és a magyar 
irodalom jelentős korszakaiból 

    

        
1.1. szemelvények az ókor 

irodalmából 
 szemelvények olvasása, elemzése 

az ókor irodalmából 
    

        
1.1.1. mítoszok, eposzok, az epika 

kezdetei 
 

Gilgames 
Kalevala 
Iliász 
Homérosz: Odüsszeia 
A trójai mondakör 
A thébai mondakör 
Biblia 

 mítoszok, eposzok olvasása, 
elemzése 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
mítoszokról, eposzokról. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott mítoszokról, 
eposzokról. 

        
1.1.2. a görög líra 

 
Szapphó: Édesanyám! 

nem perdül a rokka; 
Aphroditéhoz 

Alkaiosz: Bordal 
Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonídész: A 

thermopülei hősök 
sírfelirata 

 görög líra olvasása, elemzése 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
görög líra szerzőiről és 
műveiről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott görög líra 
szerzőiről és műveiről. 

        
1.1.3. a görög dráma 

 
Szophoklész: Antigoné; 
Oidipusz király 

 a görög dráma olvasása, elemzése 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
görög drámák szerzőiről 
és műveiről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott görög drámák 
szerzőiről és műveiről. 
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1.1.4. az ókori Róma irodalmából 

 
Catullus: Lesbiához; 

Gyűlölök és szeretek 
Vergilius: IV. ekloga; IX. 

ekloga; Aeneias 
Ovidius: Daedelus és 

Icarus 
Horatius: 

Thalliarchushoz 
Phaedrus: A farkas és a 

bárány 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az ókori Róma irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az ókori Róma 
irodalmából tanult 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
ókori Róma irodalmából 
tanult szerzőkről és 
műveikről. 

        
1.2. szemelvények a középkor 

egyházi és világi 
irodalmából 
 

Halotti Beszéd 
Margit-legenda 
Ómagyar Mária-siralom 
Szent Ágoston: 

Confessiones 
Assisi Szent Ferenc: 

Naphimnusz 
Walter von der 

Vogelweide: A hársfaágak 
csendes árnyán; Carmina 
Burana 

Dante: Isteni színjáték 
Francois Villon: A nagy 
testamentum 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a középkor egyházi és világi 
irodalmából 

 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
középkori egyházi és 
világi szerzőkről és 
művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott középkori és 
egyházi világi szerzőkről 
és művekről. 

        
1.3. szemelvények a reneszánsz 

irodalmából 
 szemelvények olvasása, elemzése 

a reneszánsz irodalmából 
    

        
1.3.1. az itáliai reneszánsz 

 
Petrarca: Ti szerencsés 

füvek 
Boccaccio: Dekameron 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az itáliai reneszánsz irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
itáliai reneszánsz 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott itáliai 
reneszánsz szerzőkről és 
művekről. 

        
1.3.2. az angol reneszánsz 

 
Shakespeare: Rómeó és 

Júlia 
Hamlet 
75. szonett 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az angol reneszánsz irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
angol reneszánsz 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott angol 
reneszánsz szerzőkről és 
művekről. 

        
1.3.3. a magyar reneszánsz 

 
Janus Pannonius: Búcsú 

Váradtól 
Egy dunántúli 

mandulafáról 
Midőn beteg volt a 

táborban 
Balassi Bálint: Hogy 

Júliára talála 
Egy katonaének;  
Adj már csendességet 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar reneszánsz irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
magyar reneszánsz 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott magyar 
reneszánsz szerzőkről és 
művekről. 
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1.4. szemelvények a magyar 

barokk irodalmából 
 

Pázmány Péter: Alvinczi 
Péter uramhoz írt öt szép 
levél 

Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem 

A kuruc kor 
költészetéből: Csínom 
Palkó; Rákóczi-nóta; Őszi 
harmat után… 

Mikes Kelemen: 
Törökországi levelek 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar barokk irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
magyar barokk 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott magyar barokk 
szerzőkről és művekről. 

        
2. Irodalomelméleti ismeretek  Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a 
műelemzés során 

    

        
2..1. verstani ismeretek  verstani ismeretek tanulása, 

alkalmazása 
    

        
2.1.1. időmértékes verselés: 

versláb, daktilus, spondeus, 
anapestus, jambus, trocheus, 
pirrichius, kólón, ionicus a 
minore, ionicus a maiore, 
choriambus; 
sormetszet 

 időmértékes verselés: 
versláb, daktilus, spondeus, 
anapestus, jambus, trocheus, 
pirrichius, kólón, ionicus a 
minore, ionicus a maiore, 
choriambus; 
sormetszet tanulása, alkalmazása 

 Ismeri és képes 
felsorolni az 
időmértékes verselés, a 
versláb, a daktilus, a 
spondeus, az anapestus, 
a jambus, a trocheus, a 
pirrichius fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az időmértékes 
verselés, a versláb, a 
daktilus, a spondeus, az 
anapestus, a jambus, a 
trocheus, a pirrichius, a 
kólón, az ionicus, a 
minore, az ionicus a 
maiore, a choriambus, a 
sormetszet fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 

        
2.1.2. ütemhangsúlyos verselés: 

kétütemű hatos 
kétütemű nyolcas 

 ütemhangsúlyos verselés: 
kétütemű hatos 
kétütemű nyolcas tanulása, 
alkalmazása 

 Ismeri és képes 
felsorolni az 
ütemhangsúlyos verselés 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az 
ütemhangsúlyos 
verselés, a kétütemű 
hatos, a kétütemű 
nyolcas fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 

        
2.1.3. nevezetes sorfajták és 

strófaszerkezetek: 
hexameter, pentameter, 
disztichon; 
alkailoszi sor és strófa; 
szapphói sor és strófa; 
anakreóni sor; 
alexandrin (Zrínyi-sor); 
Balassi-strófa; 
szonett; 
terzina; 
oktáva 

 nevezetes sorfajták és 
strófaszerkezetek tanulása, 
alkalmazása: 
 

 Ismeri és képes 
felsorolni a hexameter, a 
pentameter, a disztichon, 
az alexandrin, a Balassi-
strófa, a szonett, a 
terzina fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek 
alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 

 Ismeri és képes 
felsorolni a hexameter, a 
pentameter, a disztichon, 
az alkailoszi sor és 
strófa, a szapphói sor és 
strófa, az anakreóni sor, 
az alexandrin, a Balassi-
strófa, a szonett, a 
terzina, az oktáva 
fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek 
alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 
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2.2. poétikai ismeretek: 

 
műnemek: líra, epika, 

dráma; 
eposz, barokk eposz 

(invokáció, propozíció, 
seregszemle, isteni 
beavatkozás, ”in medias 
res”-kezdés, állandó jelző, 
epikus hasonlat, epizód); 

legenda, parabola, 
lovagregény; 

vitairat, fiktív levél; 
dal, kardal, helyzetdal, 

epigramma, himnusz, óda, 
elégia, ekloga, zsoltár, 
ballada (ballade); 

a költő és a lírai én, az 
író és a történetmondó; 

tragédia, komédia, 
színmű, konfliktusos dráma, 
hármas egység, kar 
(expozíció, bonyodalom, 
késleltetés, tetőpont, 
végkifejlet); 

drámai beszéd, dialógus, 
monológ 
 

 poétikai ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzés során 

 Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
poétikai fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
konkrét művekben fel 
tudja ismerni, 
azonosítani: 
műnemek: líra, epika, 
dráma, eposz, barokk 
eposz 
invokáció, propozíció, 
seregszemle, isteni 
beavatkozás, “in medias 
res”-kezdés, állandó 
jelző, epikus hasonlat, 
epizód, 
legenda, fiktív levél 
dal, kardal, helyzetdal, 
epigramma, himnusz, 
óda, elégia, ekloga, 
zsoltár, 
tragédia, komédia, 
színmű, konfliktusos 
dráma, hármas egység, 
expozíció, bonyodalom, 
késleltetés, tetőpont, 
végkifejlet. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
poétikai fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
konkrét művekben fel 
tudja ismerni, 
azonosítani: 
műnemek: líra, epika, 
dráma, eposz, barokk 
eposz 
invokáció, propozíció, 
seregszemle, isteni 
beavatkozás, “in medias 
res”-kezdés, állandó 
jelző, epikus hasonlat, 
epizód, 
legenda, parabola, 
lovagregény, 
vitairat, fiktív levél, 
dal, kardal, helyzetdal, 
epigramma, himnusz, 
óda, elégia, ekloga, 
zsoltár, ballada, 
a költő és a lírai én, az 
író és a történetmondó, 
tragédia, komédia, 
színmű, konfliktusos 
dráma, hármas egység, 
kar, 
expozíció, bonyodalom, 
késleltetés, tetőpont, 
végkifejlet, 
drámai beszéd, dialógus, 
monológ. 

        
2.3. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok, stílusirányzatok: 
 

archaikus kor; 
klasszikus kor; 
hellenisztikus kor; 
Augustus-kor; 
középkor és 
kereszténység; 
humanizmus és 
reneszánsz; 
manierizmus; 
ellenreformáció és 
barokk 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok, stílusirányzatok 
tanulása 

 Be tudja határolni 
időben a tanult szellemi, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes azok sajátos 
jellemzőinek 
felidézésére, 
felsorolására. 

 Be tudja határolni 
időben a tanult szellemi, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes kommunikációs 
helyzetben azok 
részletező, elemző 
bemutatására. 

        
II. IRODALMI SZÖVEGEK 

INTERPRETÁCIÓJA 
 AZ IRODALOMÉRTŐ 

OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
SZÖVEGEK (VERSEK) 
SZEMIOTIKAI TEXTOLÓGIAI 
SZEMLÉLETŰ KREATÍV-
PRODUKTÍV 
INTERPRETÁCIÓJA RÉVÉN  

    

        
1. A vehiculum mint szöveg 

”jelölő-jelölt” szerkezetének 
fizikai hordozója 

 Adott szöveg – poétikai formába 
nem öntött lexikai anyagának –
különféle vizuális megjelenési 
formákba való elrendezése 

 Képes arra, hogy 
tördeletlen költői 
szöveget egy általa 
helyesnek tartott, 
elfogadható formába 
rendezzen. 

 Képes arra, hogy 
tördeletlen költői 
szöveget egy általa 
helyesnek tartott, 
elfogadható formába 
rendezzen. 
Döntését elfogadhatóan 
tudja indokolni. 
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2. A vehiculum formai 

felépítése 
 A verssorokon belüli  lexikai 

anyag elrendezhetőségének 
kipróbálása 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként, 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát 
elfogadható rendbe 
szerkessze. 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként, 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát 
elfogadható rendbe 
szerkessze. 
Döntését, 
megfontolásait, 
szempontjait képes 
indokolni. 

        
3. A vehiculum szemantikai 

felépítése 
 A lokális (egy-egy szókapcsolatra 

irányuló) és a globális (a vers 
egészére irányuló) szemantikai 
összefüggőség helyreállítása 
hiányosan megadott szövegű 
versek esetében 

    

        
3.1. igék törlése, főnevek törlése 

stb. 
 igék törlése, főnevek törlése stb.  Képes arra, hogy egy 

adott költői szövegből 
törölt igék, főnevek stb. 
helyére más elfogadható 
szavakat illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt igék, főnevek stb. 
helyére elfogadható 
szavakat illesszen. 
Döntését elfogadhatóan 
tudja indokolni. 

        
3.2. hasonlatok törlése, 

metaforák törlése, 
metonímiák törlése stb. 

 hasonlatok törlése, metaforák 
törlése, metonímiák törlése stb. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt metaforák, 
metonímiák helyére 
elfogadható képeket 
illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt metaforák, 
metonímiák helyére 
elfogadható képeket 
illesszen. Döntését 
elfogadhatóan tudja 
indokolni. 

        
4. A vehiculumhoz rendelt 

világfragmentum 
 Egy adott valóságdarab többféle 

megjelenítése egy-egy 
versszövegben 

    

        
4.1. a nyelvi kifejezések globális 

sorrendjének 
megváltoztatása 

 a nyelvi kifejezések globális 
sorrendjének megváltoztatása 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
elfogadható verset 
rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
(verssoraiból) 
elfogadható verset 
rakjon össze. 
A választott sorrendet 
indokolni képes. 

        
4.2. megváltoztatott globális 

sorrendű eltérések alapján 
következtetés az eltérő 
valóságdarabokra 

 megváltoztatott globális sorrendű 
eltérések alapján következtetés az 
eltérő valóságdarabokra 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
elfogadható verset 
rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
(verssoraiból) 
elfogadható verset 
rakjon össze. 
A választott sorrendet 
indokolni képes. 

        
 
 
 
 
 
* Megjegyzés: A szemiotikai textológiai szemléletű interpretációra elsődlegesen a kortárs irodalomból választott szövegeket javasoljuk. 
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5. Globális tematikus 

kompozíció 
 Adott cím alapján a szöveg 

tematikus egységeinek 
elképzelése, azok sorrendjének 
meghatározása 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 
Indokolni tudja a szöveg 
tematikus egységeinek 
létrehozott sorrendjét. 

        
III. VERS- ÉS 

PRÓZAMONDÁS 
 VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS A 

HELYESEJTÉSI NORMÁK 
MEGTARTÁSÁVAL 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonidész: A 

termopülei hősök 
sírfelirata 

Horatius: 
Thalliarchushoz 

Ómagyar Mária-
siralom 

Petrarca: Ti 
szerencsés füvek 

Shakespeare:  
75. szonett 

Janus Pannonius: 
Búcsú Váradtól; Egy 
dunántúli mandulafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

Rákóczi-nóta 
Továbbá részletek az 
Odüsszeia, az Antigoné, 
az Aeneis, a Hamlet és a 
Szigeti veszedelem című 
művekből. 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. Mások 
számára élményt nyújtó 
előadásra képes. Elő 
tudja adni a következő 
műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonidész: A 

termopülei hősök 
sírfelirata 

Horatius: 
Thalliarchushoz 

Ómagyar Mária-
siralom 

Petrarca: Ti 
szerencsés füvek 

Shakespeare:  
75. szonett 

Janus Pannonius: 
Búcsú Váradtól; Egy 
dunántúli mandulafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

Rákóczi-nóta 
Továbbá részletek az 
Odüsszeia, az Antigoné, 
az Aeneis, a Hamlet és a 
Szigeti veszedelem című 
művekből. 

 
 

Év végi követelmények 
 

9. évfolyam 
 
TANÉV VÉGI KÖVETELMÉNYEK 
 

a) Felkészülés után kiselőadást tud tartani a következő témákból: 
Mítoszok, eposzok 
A görög líra 
Görög drámák 
Az ókori Róma irodalma 
A középkori egyházi és világi irodalom 
Az itáliai reneszánsz 
Az angol reneszánsz 
A magyar reneszánsz 
A magyar barokk 

b) Ismeri és képes felsorolni az időmértékes verselés, a versláb, a daktilus, a spondeus, az anapestus, a 
jambus, a trocheus, a pirrichius, a kólón, az ionicus, a minore, az ionicus a maiore, a choriambus, a 
sormetszet fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat versszövegekben fel tudja ismerni és 
azonosítani.  
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c) Ismeri és képes felsorolni az ütemhangsúlyos verselés, a kétütemű hatos, a kétütemű nyolcas fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat versszövegekben fel tudja ismerni és azonosítani. 

d) Ismeri és képes felsorolni a hexameter, a pentameter, a disztichon, az alkailoszi sor és strófa, a szapphói 
sor és strófa, az anakreóni sor, az alexandrin, a Balassi-strófa, a szonett, a terzina, az oktáva fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat versszövegekben fel tudja ismerni és azonosítani. 

e) Ismeri és képes felsorolni az alábbi poétikai fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat 
konkrét művekben fel tudja ismerni, azonosítani: műnemek: líra, epika, dráma, eposz, barokk eposz, 
invokáció, propozíció, seregszemle, isteni beavatkozás, “in medias res”-kezdés, állandó jelző, epikus 
hasonlat, epizód, legenda, parabola, lovagregény, vitairat, fiktív levél, dal, kardal, helyzetdal, 
epigramma, himnusz, óda, elégia, ekloga, zsoltár, ballada, a költői és a lírai én, az író és a 
történetmondó, tragédia, komédia, színmű, konfliktusos dráma, hármas egység, kar, expozíció, 
bonyodalom, késleltetés, tetőpont, végkifejlet, drámai beszéd, dialógus, monológ. 

f) Be tudja határolni időben a tanult szellemi, művelődéstörténeti korokat és stílusirányzatokat. Képes 
kommunikációs helyzetben azok részletező, elemző bemutatására. 

g) Versmondása, prózamondása megfelel a magyar kiejtési normáknak. Mások számára élményt nyújtó 
előadásra képes. Elő tudja adni a következő műveket:  
Szapphó: Édesanyám!  
Nem perdül a rokka 
Anakreón: Gyűlölöm  
Szimonidész: A termopülei hősök sírfelirata 
Horatius: Thalliarchushoz 
Ómagyar Mária-siralom 
Petrarca: Ti szerencsés füvek 
Shakespeare: 75. szonett 
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól; Egy dunántúli mandulafáról 
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála; Egy katonaének 
Rákóczi-nóta 
Továbbá részletek az Odüsszeia, az Antigoné, az Aeneis, a Hamlet és a Szigeti veszedelem című 
művekből 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Az Irodalom tantárgy keretében az irodalomértő és olvasói szerep tanulása felkészíti a tanulókat a világirodalom 
és a magyar irodalom alkotásainak befogadására, az irodalmi kifejezésformák szerkezeti, stílusbeli jellemzőinak 
megértésére, az olvasott művek történeti-kulturális horizontjában, kontextusában való tájékozódásra. Az 
irodalomértő olvasói szerep tanulása fejleszti a tanulók kreatív szövegalkotó képességét, s egyben segíti a 
műértő kompetenciájuk elmélyülését. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. IRODALMI ALKOTÁSOK 

ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és 
elemzése a világ- és a magyar 
irodalom jelentős korszakaiból 

    

        
1.1. szemelvények a 

klasszicizmus és a 
felvilágosodás irodalmából 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a klasszicizmus és a 
felvilágosodás irodalmából 

    

        
1.1.1. a francia klasszicista dráma 

 
Moliére: Tartuffe; 
A fösvény 

 a francia klasszicista dráma 
olvasása, elemzése 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia klasszicista 
drámai művekről és 
szerzőjükről.  

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott francia 
klasszicista drámai 
művekről és 
szerzőjükről. 

        
1.1.2. a francia felvilágosodás 

irodalma 
 

Voltaire: Candide avagy 
az optimizmus 

Montesquieu: Perzsa 
levelek 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a francia felvilágosodás 
irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia felvilágosult 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a francia 
felvilágosodás 
korszakából. 

        
1.1.3. az angol felvilágosodás 

irodalma 
 

Defoe: Robinson Crusoe 
Swift: Gulliver utazásai 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az angol felvilágosodás 
irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
angol felvilágosult 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről az angol 
felvilágosodás 
korszakából. 

        
1.1.4. a német felvilágosodás és 

klasszika irodalma 
 

Goethe: Az ifjú Werther 
szenvedései  

Vándor éji dala 
Schiller: Ármány és 

szerelem 
Az örömhöz 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a német felvilágosodás és 
klasszika irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
német felvilágosult 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a német 
klasszika korszakából. 
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1.1.5. a magyar felvilágosodás 

irodalma 
 

Bessenyei György: 
Tariménes utazása 

Batsányi János:  
A franciaországi 
változásokra; Látó 

Kazinczy Ferenc: 
Fogságom naplója; Tövisek 
és virágok 

Csokonai Vitéz Mihály: 
Az estve; Konstancinápoly; 
A reményhez; A tihanyi 
ekhóhoz; A magánossághoz; 
Szegény Zsuzsi a 
táborozáskor; Egy 
tulipánthoz 

Berzsenyi Dániel:  
A magyarokhoz I.;  
A magyarokhoz II.; 
Osztályrészem; A közelítő 
tél; Levéltöredék 
barátnémhoz; Dukai Takács 
Judithoz 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar felvilágosodás 
irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
felvilágosult magyar 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a magyar 
felvilágosodás 
korszakából. 

        
1.2. szemelvények a romantika 

irodalmából 
 szemelvények olvasása, elemzése 

a romantika irodalmából 
    

        
1.2.1. a német romantika irodalma 

 
Hölderlin: Menón 

panasza Diotimáért; Az élet 
felén 

Hoffmann: Az arany 
virágcserép 

Heine: A dal szárnyára 
veszlek 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a német romantika irodalmából 

 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
német romantikus 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a német 
romantika korszakából. 

        
1.2.2. az angolszász romantika 

irodalma 
 

Shelley: Óda a nyugati 
szélhez 

Keats: Óda egy görög 
vázához 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az angolszász romantika 
irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
angol romantikus 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről az angolszász 
romantika korszakából. 

        
1.2.3. a francia romantika 

irodalma 
 

Hugo: A párizsi Notre-
Dame 

Mert minden földi lélek 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a francia romantika irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia romantikus 
szerzőről és műveiről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
műveiről a francia 
romantika korszakából. 

        
1.2.4. az orosz romantika irodalma 

 
Puskin: Anyegin 

 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az orosz romantika irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
orosz romantikus 
szerzőről és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről az orosz 
romantika korszakából. 
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1.2.5. a magyar romantika 

irodalma 
 

Katona József: Bánk bán 
Kölcsey Ferenc: 

Himnusz; Vanitatum 
vanitas; Zrínyi második 
éneke 

Vörösmarty Mihály: 
Szózat; Gondolatok a 
könyvtárban; A Guttenberg-
albumba; Az emberek; Késő 
vágy; Előszó; A vén cigány 

Petőfi Sándor: Fa leszek, 
ha; A helység kalapácsa; 
Felhők; Szeptember végén; 
Beszél a fákkal a bús őszi 
szél; A Kiskunság; A puszta 
télen; A szabadsághoz; 
Respublika; Az apostol 

Arany János: A rab 
gólya; Toldi estéje; 
Kertben; Zács Klára; V. 
László; Szondi két apródja; 
Ágnes asszony; Az örök 
zsidó; Híd-avatás; 
Epilógus; Mindvégig 

Jókai Mór: Az arany 
ember; A sárga rózsa 

Madách Imre: Az ember 
tragédiája 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar romantika irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján –  az olvasott 
magyar romantikus 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a magyar 
romantika korszakából. 

        
2. Irodalomelméleti ismeretek  Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a 
műelemzés során 

    

        
2.1. verstani ismeretek  verstani ismeretek tanulása és 

alkalmazása a műelemzés során 
    

        
2.1.1. időmértékes verselés  az időmértékes verselés tanulása, 

alkalmazása 
 Ismeri és képes 

felsorolni az időmértékes 
verselés tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az időmértékes 
verselés tartalmi jegyeit..

        
2.1.2. ütemhangsúlyos verselés  az ütemhangsúlyos verselés 

tanulása, alkalmazása 
 Ismeri és képes 

felsorolni az 
ütemhangsúlyos verselés 
tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az 
ütemhangsúlyos verselés 
tartalmi jegyeit.. 

        
2.1.3. szimultán ritmus  a szimultán ritmus tanulása, 

alkalmazása 
 Ismeri és képes 

felsorolni a szimultán 
ritmus tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes 
felsorolni a szimultán 
ritmus tartalmi jegyeit.  

        
2.1.4. sorfajták és 

strófaszerkezetek 
anakreóni sor; 
alkailoszi sor; 
szapphói sor és strófa; 
Anyegin-strófa; 
disztichon 

 a sorfajták és strófaszerkezetek 
tanulása, alkalmazása 
 

 Ismeri és képes 
felsorolni a disztichon 
tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az anakreóni 
sor, az alkailoszi sor, a 
szapphói sor és strófa, az 
Anyegin-strófa és a 
disztichon tartalmi 
jegyeit. 

 



 
 
 
 
2890 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
2.2. poétikai ismeretek 

 
sententia, pictura – óda, 

episztola, elégia, elégikus 
hangnem, dal, népies 
helyzetdal, életkép 
(vershelyzet – verstípus: 
önmegszólító, 
értékszembesítő, 
időszembesítő, létösszegző 
– váteszköltő-szerep, 
prófécia – versciklus); 

románc, ballada, 
egyszólamú ballada, 
kétszólamú ballada, 
körkörös építkezésű ballada 
– elbeszélő költemény, 
verses regény, történelmi 
regény, fejlődésregény, 
tanregény – lírai én, 
történetmondó/elbeszélő, 
elbeszélő helyzet, 
metaforikus szerkezet, 
metonimikus szerkezet, 
mikrostruktúra, 
makrostruktúra, motívum 
fantasztikum, groteszk – 
komikus eposz; 

drámai költemény, 
aforizmák, kétszintes dráma, 
tragédia, konfliktusos 
dráma, commedia dell’arte, 
farce – komédia 
(helyzetkomikum, 
jellemkomikum, rezonőr, 
hármas egység) 

 poétikai ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzés során 
 

 Ismeri és fel tudja 
sorolni az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek 
alapján azokat konkrét 
művekre vonatkoztatva 
tudja használni: 
sententia, pictura, 
óda, episztola, elégia, 
dal, életkép, 
vershelyzet, 
önmegszólító, 
értékszembesítő, 
időszembesítő verstípus, 
váteszköltő szerep, 
versciklus, 
ballada, 
elbeszélő költemény, 
verses regény, történelmi 
regény, tanregény, 
lírai én, elbeszélő, 
elbeszélő helyzet, 
motívum, fantasztikum, 
groteszk, 
drámai költemény, 
kétszintes dráma, 
tragédia, konfliktusos 
dráma, 
komédia, 
helyzetkomikum, 
jellemkomikum, rezonőr, 
hármas egység 

 Ismeri és fel tudja 
sorolni az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek 
alapján azokat konkrét 
művekre vonatkoztatva 
tudja használni: 
sententia, pictura, 
óda, episztola, elégia, 
elégikus hangnem, 
dal, népies helyzetdal, 
életkép, 
vershelyzet, 
önmegszólító, 
értékszembesítő, 
időszembesítő, 
létösszegző verstípus, 
váteszköltő szerep, 
prófécia, 
versciklus, 
románc, ballada, 
egyszólamú ballada, 
kétszólamú ballada, 
körkörös építkezésű 
ballada, 
elbeszélő költemény, 
verses regény, történelmi 
regény, fejlődésregény, 
tanregény, 
lírai én, 
történetmondó/elbeszélő, 
elbeszélő helyzet, 
metaforikus szerkezet, 
metonimikus szerkezet, 
mikrostruktúra, 
makrostruktúra, 
motívum, fantasztikum, 
groteszk, 
komikus eposz, 
drámai költemény, 
aforizmák, kétszintes 
dráma, tragédia, 
konfliktusos dráma, 
commedia dell’arte, 
farce 
komédia, 
helyzetkomikum, 
jellemkomikum, rezonőr, 
hármas egység 

        
2.3. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok, stílusirányzatok 
 

racionalizmus, 
empirizmus; 
felvilágosodás; 
Sturm und Drang; 
klasszicizmus, klasszika; 
érzékenység; 
rokokó; 
romantika; 
panteizmus; 
liberalizmus; 
irodalmi népiesség, 
népnemzeti irányzat 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok, stílusirányzatok 
tanulása 
 

 El tudja helyezni az 
időben a tanult szellemi 
irányzatokat, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes azok sajátos 
jellemzőinek 
felidézésére, 
felsorolására. 

 El tudja helyezni az 
időben a tanult szellemi 
irányzatokat, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes kommunikációs 
szituációkhoz igazodva 
azok elemző (részletező) 
bemutatására. 
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II. IRODALMI SZÖVEGEK 

INTERPRETÁCIÓJA 
 AZ IRODALOMÉRTŐ 

OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
SZÖVEGEK (VERSEK) 
SZEMIOTIKAI TEXTOLÓGIAI 
SZEMLÉLETŰ KREATÍV-
PRODUKTÍV 
INTERPRETÁCIÓJA RÉVÉN 

    

        
1. A vehiculum mint a szöveg 

“jelölő–jelölt” 
szerkezetének fizikai 
hordozója 

 Adott szöveg – poétikai formába 
nem öntött anyagának – különféle 
vizuális megjelenési formákba 
való elrendezése 

 Képes arra, hogy 
tördeletlen költői 
szöveget egy általa 
helyesnek tartott 
elfogadható formába 
rendezzen. 

 Képes arra, hogy 
tördeletlen költői 
szöveget egy általa 
helyesnek tartott 
elfogadható formába 
rendezzen. Döntését 
elfogadhatóan tudja 
indokolni. 

        
2. A vehiculum formai 

felépítése 
 A verssorokon belüli lexikai 

anyag elrendezhetőségének 
kipróbálása 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát 
elfogadható rendbe 
szerkessze. 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát 
elfogadható rendbe 
szerkessze. Döntését, 
megfontolásait, 
szempontjait 
elfogadhatóan tudja 
indokolni. 

        
3. A vehiculum szemantikai 

felépítése 
 A lokális (egy-egy szókapcsolatra 

irányuló) és a globális (a vers 
egészére irányuló) szemantikai 
összefüggőség helyreállítása 
hiányosan megadott szövegű 
versek esetében 

    

        
3.1. igék törlése, főnevek törlése 

stb. 
 igék törlése, főnevek törlése stb.  Képes arra, hogy egy 

adott költői szövegből 
törölt szavak helyére 
más elfogadható 
szavakat illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak, képek 
helyére elfogadható 
szavakat, képeket 
illesszen. 
 Döntését, 
megfontolásait, 
szempontjait 
elfogadhatóan tudja 
indokolni. 

        
3.2. hasonlatok törlése, 

metaforák törlése, 
metonímiák törlése stb. 

 hasonlatok törlése, metaforák 
törlése, metonímiák törlése stb. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak helyére 
más elfogadható 
szavakat illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak, képek 
helyére elfogadható 
szavakat, képeket 
illesszen. 
 Döntését, 
megfontolásait, 
szempontjait 
elfogadhatóan tudja 
indokolni. 

        
4. A vehiculumhoz rendelt 

világfragmentum 
 Egy adott valóságdarab többféle 

megjelenítése egy-egy 
versszövegben 
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4.1. a nyelvi kifejezések globális 

sorrendjének 
megváltoztatása 

 a nyelvi kifejezések globális 
sorrendjének megváltoztatása 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
elfogadható verset 
rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
(verssoraiból) 
elfogadható verset 
rakjon össze. A 
választott sorrend 
indoklására képes. 

        
4.2. megváltoztatott globális 

sorrendű eltérések alapján 
közvetkeztetés az eltérő 
valóságdarabokra 

 megváltoztatott globális sorrendű 
eltérések alapján közvetkeztetés 
az eltérő valóságdarabokra 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
elfogadható verset 
rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
(verssoraiból) 
elfogadható verset 
rakjon össze. A 
választott sorrend 
indoklására képes. 

        
5. Globális tematikus 

kompozíció 
 Adott cím alapján a szöveg 

tematikus egységeinek 
elképzelése, azok sorrendjének 
meghatározása 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 
Indokolni tudja a szöveg 
tematikus egységeinek 
létrehozott sorrendjét. 

 
 
* Megjegyzés: A szemiotikai textológiai szemléletű interpretációra elsődlegesen a kortárs irodalomból választott szövegeket javasoljuk. 
 
 
III. VERS- ÉS 

PRÓZAMONDÁS 
 VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS A 

HELYESEJTÉSI NORMÁK 
MEGTARTÁSÁVAL 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi 
változásokra 

Csokonai: A 
Reményhez 

Hölderlin: Az élet 
felén 

Heine: A dal 
szárnyára veszlek 

Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat 
Petőfi: Szeptember 

végén 
Arany: Kertben; 

Epilógus 
Továbbá részletek, 

idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből, Az 
ember tragédiájából. 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. Mások 
számára élményt nyújtó 
előadásra képes. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi 
változásokra 

Csokonai:  
A Reményhez;  
A magánossághoz 

Berzsenyi:  
A közelítő tél 

Hölderlin: Az élet 
felén 

Heine: A dal 
szárnyára veszlek 

Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat; 

A vén cigány 
Petőfi: Szeptember 

végén; Felhők 
(részletek) 

Arany: Kertben; 
Epilógus; Ágnes asszony 

Továbbá részletek, 
idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből, Az 
ember tragédiájából. 
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Év végi követelmények 

 
10. évfolyam 

 
TANÉV VÉGI KÖVETELMÉNYEK 
 

a) Felkészülés után kiselőadást tud tartani a következő témákból: 
A francia klasszicista dráma 
A francia felvilágosodás irodalma 
Az angol felvilágosodás irodalma 
A német felvilágosodás és klasszika irodalma 
A magyar felvilágosodás irodalma 
A német romantika irodalma 
Az angol romantika irodalma 
A francia romantika irodalma 
Az orosz romantika irodalma 
A magyar romantika irodalma 

b) Ismeri és képes felsorolni az időmértékes, az ütemhangsúlyos és a szimultán ritmus tartalmi jegyeit. 
c) Ismeri és képes felsorolni az anakreóni sor, az alkailoszi sor, a szapphói sor és strófa, az Anyagin-strófa 

és a disztichon tartalmi jegyeit. 
d) Ismeri és fel tudja sorolni az alábbi poétikai fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat 

konkrét művekre vonatkoztatva tudja használni: sententia, pictura, óda, episztola, elégia, elégikus 
hangnem, dal, népies helyzetdal, életkép, vershelyzet, önmegszólító, értékszembesítő, időszembesítő, 
létösszegző verstípus, váteszköltőszerep, prófécia, versciklus, románc, ballada, egyszólamú ballada, 
kétszólamú ballada, körkörös építkezésű ballada, elbeszélő költemény, verses regény, történelmi 
regény, fejlődésregény, tanregény, lírai én, történetmondó/elbeszélő, elbeszélő helyzet, metaforikus 
szerkezet, metonimikus szerkezet, mikrostruktúra, makrostruktúra, motívum, fantasztikum, groteszk, 
komikus eposz, drámai költemény, aforizmák, kétszintes dráma, tragédia, konfliktusos dráma, 
commedia dell’arte, farce komédia, helyzetkomikum, jellemkomikum, rezonőr, hármas egység. 

e) El tudja helyezni az időben tanult szellemi irányzatokat, művelődéstörténeti korokat és 
stílusirányzatokat. Képes kommunikációs szituációkhoz igazodva azok elemző (részletező) 
bemutatására.  

f) Versmondása, prózamondása megfelel a magyar kiejtési normáknak. Mások számára élményt nyújtó 
előadásra képes. Elő tudja adni a következő műveket: Goethe: Vándor éji dala 

Batsányi János: A franciaországi változásokra 
Csokonai: A Reményhez; A magánossághoz 
Berzsenyi: A közelítő tél 
Hölderlin: Az élet felén 
Heine: A dal szárnyára veszlek 
Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat; A vén cigány 
Petőfi: Szeptember végén; Felhők (részletek) 
Arany: Kertben; Epilógus; Ágnes asszony 

Továbbá részletek, idézetek a Tartuffe-ből, az Anyeginből, a Bánk bánból, Az apostolból, a Toldi 
estéjéből, Az ember tragédiájából. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11. évfolyam 

 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
Az irodalmi alkotások elemzése és értelmezése felkészíti a tanulókat a világirodalom és a magyar irodalom 
alkotásainak befogadására, az irodalmi kifejezésformák szerkezeti, stílusbeli jellemzőinek megértésére, az 
olvasott művek történeti-kulturális horizontjában, kontextusában való tájékozódásra. Az irodalmi szövegek 
interpretációja fejleszti a tanulók kreatív szövegalkotó képességét, s egyben segíti a műértő kompetenciájuk 
elmélyülését. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     OPTIMÁLIS  MINIMÁLIS 
        

I. IRODALMI ALKOTÁSOK 
ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és 
elemzése a világ- és a magyar 
irodalom jelentős korszakaiból 

    

        
1.1. szemelvények a realizmus 

irodalmából 
 szemelvények olvasása a 

realizmus irodalmából 
    

        
1.1.1. a francia realizmus 

 
Balzac: Goriot apó 
Stendhal: Vörös és fekete 

 szemelvények olvasása a francia 
realizmus irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia realista 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
művekről a francia 
realizmus irodalmából. 

        
1.1.2. az orosz realizmus 

 
Gogol: A köpönyeg 
Dosztojevszkij: 

Feljegyzések az egérlyukból 
Tolsztoj: Ivan Iljics 

halála 
Csehov: A 6-os számú 

kórterem  
Ványa bácsi 

 szemelvények olvasása az orosz 
realizmus irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
orosz realista szerzőkről 
és művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
művekről az orosz 
realizmus irodalmából. 
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1.1.3. a norvég realizmus 

Ibsen: Vadkacsa 
 szemelvények olvasása a norvég 

realizmus irodalmából 
 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
norvég realista szerzőről 
és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről a norvég 
realizmus irodalmából. 

        
1.2. a líra a XIX. század második 

felének világirodalmában 
 

Baudelaire: Kapcsolatok 
Az albatrosz  
Egy dög 
Egzotikus illat 

Verlaine: Költészettan 
Őszi chanson 

Rimbaud: A 
magánhangzók szonettje 
Kóborlásaim 

Whitman: Téli mozdony 
Rilke: A párduc 

Archaikus Apolló-torzó 

 lírai művek olvasása a XIX. 
század második felének 
világirodalmából 
 

 Elő tudja adni hibátlanul 
a következő műveket: 

Baudelaire: Az 
albatrosz 

Verlaine: Őszi 
chanson 

Rimbaud: 
Kóborlásaim 

Rilke: Archaikus 
Apolló-torzó 

 Elő tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Baudelaire: Az 
albatrosz; Egzotikus illat

Verlaine: Őszi 
chanson 

Rimbaud: 
Kóborlásaim 

Rilke: Archaikus 
Apolló-torzó 

        
1.3. szemelvények a XIX. század 

végének magyar 
irodalmából 

Vajda János: A vaáli 
erdőben 

Nádas tavon 
Credo 
Húsz év múlva 
Mikszáth Kálmán: 

Beszterce ostroma 
Új Zrínyiász 
A gavallérok 

 szemelvények olvasása a XIX. 
század végének magyar 
irodalmából 
 

 Elő tudja adni hibátlanul 
a következő művet: 

Vajda János: Nádas 
tavon 

 Elő tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Vajda János: Nádas 
tavon; Húsz év múlva 
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1.4. szemelvények a XX. század 

első évtizedeinek magyar 
irodalmából 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz; Páris 
az én Bakonyom; Héja-nász 
az avaron; Az eltévedt 
lovas; A magyar Messiások; 
A muszáj-Herkules; Az ős 
Kaján; Harc a Nagyúrral; A 
fajok cirkuszában;  
A Sion-hegy alatt; Cifra 
szűrömmel betakarva; 
Krónikás ének 1918-ból; 
Ismeretlen Korvin-kódex 
margójára 

Móricz Zsigmond: 
Tragédia; Barbárok; Úri 
muri 

Babits Mihály: A lírikus 
epilógja; Cigánydal; Petőfi 
koszorúi; Csak posta voltál; 
Ősz és tavasz között; Jónás 
könyve 

Tóth Árpád: Elégia egy 
rekettyebokorhoz; Lélektől 
lélekig; Esti sugárkoszorú; 
Jó éjszakát!; Álarcosan 

Juhász Gyula: Gulácsy 
Lajosnak; Tápai lagzi; Anna 
örök 

Kosztolányi Dezső:  
A szegény kisgyermek 
panaszaiból; Boldog 
szomorú dal; Halotti 
beszéd; Édes Anna 

Karinthy Frigyes: Így 
írtok ti; A cirkusz; 
Találkozás egy 
fiatalemberrel 

Krúdy Gyula: Utolsó 
szivar az Arabs Szürkénél 

Füst Milán: Öregség 

 szemelvények olvasása a XX. 
század első évtizedeinek magyar 
irodalmából 
 

 Elő tudja adni hibátlanul 
a következő műveket: 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz; A 
magyar Messiások; 
Héja-nász az avaron; Az 
eltévedt lovas 

Babits Mihály: A 
lírikus epilógja 

Juhász Gyula: Anna 
örök 

Kosztolányi Dezső: 
A szegény kisgyermek 
panaszaiból – egy vers 

 Elő tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz;  
A magyar Messiások; 
Héja-nász az avaron; Az 
eltévedt lovas; Cifra 
szűrömmel betakarva 

Babits Mihály:  
A lírikus epilógja; 
részletek a Jónás 
imájából 

Tóth Árpád: Elégia 
egy rekettyebokorhoz 

Juhász Gyula: Anna 
örök; Gulácsy Lajosnak 

Kosztolányi Dezső: 
Boldog szomorú dal;  
A szegény kisgyermek 
panaszaiból – egy vers 

        
2. Irodalomelméleti ismeretek 

a műelemzés során 
 Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a 
műelemzés során 
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2.1. verstani ismeretek 

 
kétütemű felező nyolcas 
szimultán ritmus 
csökkentett jambusi 

sorok 
nibelungizált alexandrin 
szonett 
szabadvers 

 verstani ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzések során

 

 Képes önállóan 
műelemző szakszöveget 
alkotni szóban és 
írásban. Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
verstani fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben 
felismeri és azonosítani 
tudja: 
kétütemű felező 
nyolcas, 
szimultán ritmus, 
szonett, 
szabadvers. 

 Képes önállóan 
műelemző szakszövegek 
alkotására szóban és 
írásban. Eközben 
igazodik a (megadott, 
választott) 
kommunikációs 
helyzethez, megtartja a 
műfaj szabta normákat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
verstani fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben 
felismeri és azonosítani 
tudja: 
kétütemű felező nyolcas, 
szimultán ritmus, 
jambus, 
nibelungizált alexandrin, 
szonett, 
szabadvers. 
Tud szabadverset írni. 

        
2.2. poétikai ismeretek 

 
– tárgyias költészet 
szimbolikus 

kifejezésmód 
– kisregény, novella, 
humoreszk, anekdota, 
polifonikus regény, 
analitikus (lélektani) 
regény 
regényciklus 
síkváltás 
szubjektív idő, objektív 
idő 
metonimikus szerkezet, 
metaforikus szerkezet 
metaforikus szint és 
objektív idő 
narráció 
nézőpontváltás 
időkezelés, az elbeszélés 
tempója 
típus 
– tragikomédia 
szimbolista dráma 
ibseni dramaturgia, 
drámai szituáció 
drámaiatlan dráma 

 poétikai ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzések során

 

 Képes önállóan 
műelemző szakszöveget 
alkotni szóban és 
írásban. Képes az alábbi 
poétikai fogalmak 
tartalmi jegyeinek 
felsorolására, s e jegyek 
alapján azokat az 
irodalmi szövegek 
kapcsán konkretizálni 
tudja: 
tárgyias költészet, 
szimbolikus 
kifejezésmód, 
kisregény, novella, 
humoreszk, anekdota, 
polifonikus regény, 
analitikus regény, 
metonimikus szerkezet, 
metaforikus szerkezet, 
narráció, 
nézőpontváltás, 
időkezelés, 
tragikomédia. 

 Képes önállóan 
műelemző szakszövegek 
alkotására szóban és 
írásban. Eközben 
igazodik a (megadott, 
választott) 
kommunikációs 
helyzethez, megtartja a 
műfaj szabta normákat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Képes az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi 
jegyeinek felsorolására, 
s e jegyek alapján azokat 
az irodalmi szövegek 
kapcsán konkretizálni 
tudja: 
tárgyias költészet, 
szimbolikus 
kifejezésmód, 
kisregény, novella, 
humoreszk, anekdota, 
polifonikus regény, 
analitikus (lélektani) 
regény, 
regényciklus, 
síkváltás, 
szubjektív idő, objektív 
idő, 
metonimikus szerkezet, 
metaforikus szerkezet, 
metaforikus szint és 
objektív idő, 
narráció, 
nézőpontváltás, 
időkezelés, az 
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       elbeszélés tempója, 

típus, 
tragikomédia, 
szimbolista dráma, 
ibseni dramaturgia, 
drámai szituáció, 
drámaiatlan dráma. 
Tud a műfaji 
sajátosságoknak 
megfelelően novellát, 
humoreszket, néhány 
oldalas drámarészletet 
írni. 

        
2.3. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok 
 

realizmus, pozitivizmus, 
naturalizmus, 
determinizmus,  
freudizmus,  
parnasszizmus, l’art pour 
l’art művészet, 
dekadencia, 
szimbolizmus, 
impresszionizmus, 
szecesszió 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok tanulása 

 

 Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi, 
művelődéstörténeti 
korokat, 
stílusirányzatokat. Képes 
azok jellemzőinek 
felidézésére, 
felsorolására. 

 Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat 
(realizmus, pozitivizmus, 
naturalizmus, 
determinizmus, 
freudizmus, 
parnasszizmus, l’art pour 
l’art művészet, 
dekadencia, 
szimbolizmus, 
impresszionizmus,  
szecesszió). Képes 
kommunikációs 
helyzetben (szóban és 
írásban) azok részletező, 
elemző bemutatására. 

        
II. IRODALMI SZÖVEGEK 

INTERPRETÁCIÓJA 
 AZ IRODALOMÉRTŐ 

OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
SZÖVEGEK (VERSEK) 
SZEMIOTIKAI TEXTOLÓGIAI 
SZEMLÉLETŰ KREATÍV-
PRODUKTÍV 
INTERPRETÁCIÓJA RÉVÉN 

    

        
1. A vehiculum mint a szöveg 

“jelölő–jelölt” 
szerkezetének fizikai 
hordozója 

 Adott szöveg – poétikai formába 
nem öntött anyagának – különféle 
vizuális megjelenési formákba 
való elrendezése 

 Képes arra, hogy 
tördeletlen költői 
szöveget egy általa 
helyesnek tartott 
elfogadható formába 
rendezzen. 

 Képes arra, hogy 
tördeletlen költői 
szöveget egy általa 
helyesnek tartott 
elfogadható formába 
rendezzen. Döntését 
elfogadhatóan tudja 
indokolni. 

        
2. A vehiculum formai 

felépítése 
 A verssorokon belüli lexikai 

anyag elrendezhetőségének 
kipróbálása 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát 
elfogadható rendbe 
szerkessze. 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát 
elfogadható rendbe 
szerkessze. Döntését, 
megfontolásait, 
szempontjait indokolni 
tudja. 

        
3. A vehiculum szemantikai 

felépítése 
 A lokális (egy-egy szókapcsolatra 

irányuló) és a globális (a vers 
egészére irányuló) szemantikai 
összefüggőség helyreállítása 
hiányosan megadott szövegű 
versek esetében 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak helyére 
más elfogadható 
szavakat illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak, képek 
helyére elfogadható 
szavakat, képeket 
illesszen. 
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3.1. igék törlése, főnevek törlése 

stb. 
 igék törlése, főnevek törlése stb.     

        
3.2. hasonlatok törlése, 

metaforák törlése, 
metonímiák törlése stb. 

 hasonlatok törlése, metaforák 
törlése, metonímiák törlése stb. 

    

        
4. A vehiculumhoz rendelt 

világfragmentum 
 Egy adott valóságdarab többféle 

megjelenítése egy-egy 
versszövegben 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
elfogadható verset 
rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
(verssoraiból) 
elfogadható verset 
rakjon össze. A 
választott sorrend 
indoklására képes. 

        
4.1. a nyelvi kifejezések globális 

sorrendjének 
megváltoztatása 

 a nyelvi kifejezések globális 
sorrendjének megváltoztatása 

    

        
4.2. megváltoztatott globális 

sorrendű eltérések alapján 
közvetkeztetés az eltérő 
valóságdarabokra 

 megváltoztatott globális sorrendű 
eltérések alapján közvetkeztetés 
az eltérő valóságdarabokra 

    

        
5. Globális tematikus 

kompozíció 
 Adott cím alapján a szöveg 

tematikus egységeinek 
elképzelése, azok sorrendjének 
meghatározása 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 

 Képes arra, hogy adott 
cím alapján poétikus 
szöveget hozzon létre. 
Indokolni tudja a szöveg 
tematikus egységeinek 
létrehozott sorrendjét. 

        
 
* Megjegyzés: A szemiotikai textológiai szemléletű interpretációra elsődlegesen a kortárs irodalomból választott szövegeket javasoljuk 
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Év végi követelmények 

 
11. évfolyam 

 
 
TANÉV VÉGI KÖVETELMÉNYEK 
 

a) Felkészülés után kiselőadást tud tartani a következő témákból: 
b) A francia realizmus 
c) Az orosz realizmus 
d) A líra a 19. század második felének világirodalmában 
e) A 19. század második felének magyar irodalma 
f) A 20. század első évtizedének magyar irodalma 
g) Ismeri és képes felsorolni az alábbi verstani fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat 

versszövegekben felismeri és azonosítani tudja: kétütemű felező nyolcas, szimultán ritmus, jambus, 
nibelungizált alexandrin, szonett, szabadvers. 

h) Képes az elemzett művek interpretációjára. Képes az alábbi poétikai fogalmak tartalmi jegyeinek 
felsorolására, s e jegyek alapján azokat az irodalmi szövegek kapcsán konkretizálni tudja: tárgyias 
költészet, szimbolikus kifejezésmód, kisregény, novella, humoreszk, anekdota, polifonikus regény, 
analitikus (lélektani) regény, regényciklus, síkváltás, szubjektív idő, objektív idő, metonimikus 
szerkezet, metaforikus szerkezet, metaforikus szint és objektív idő, narráció, nézőpontváltás, 
időkezelés, az elbeszélés tempója, típus, tragikomédia, szimbolista dráma, ibseni dramaturgia, drámai 
szituáció, drámaiatlan dráma. 

i) Időben be tudja határolni a tanult szellemi, művelődéstörténeti korokat és stílusirányzatokat (realizmus, 
pozitivizmus, naturalizmus, determinizmus, freudizmus, parnasszizmus, l’art pour l’art művészet, 
dekadencia, szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió). Képes kommunikációs helyzetben (szóban 
és írásban) azok részletező, elemző bemutatására. 

j) Képes bemutatni egy-két mű lényegre törő értelmezésével a szerzői világlátás és kifejezésmód 
sajátosságait, egy-egy szépirodalmi mű motívumainak továbbélését, műfajteremtő művek 
jellegzetességeit. 

k) Képes arra, hogy összehasonlítsa egy-egy olvasott és elemzett drámai mű színpadi megjelenítését 
l) Tájékozott az irodalmi művek adaptációi, műfajcserés jelenségei körében: irodalmi mű filmen, 

rádiójáték-feldolgozásban, televíziós sorozatban, digitális közlésben stb. 
m) Versmondása, prózamondása megfelel a magyar kiejtési normáknak. Mások számára élményt nyújtó 

előadásra képes. Elő tudja adni a következő műveket: 
Baudelaire: Az albatrosz; Egzotikus illat 
Verlaine: Őszi chanson 
Eimbaud: Kóborlásaim 
Rilke: Archaikus Apolló-torzó 
Vajda János: Nádas a tavon; Húsz év múlva 
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…; Párisban járt az Ősz; A magyar Messiások; Héja-nász az 
avaron; Az eltévedt lovas; Cifra szűrömmel betakarva 
Babits Mihály: A lírikus epilógja; részletek a Jónás imájából 
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz 
Juhász Gyula: Anna örök; Gulácsy Lajosnak 
Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal; A szegény kisgyermek panaszaiból – egy verset 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
12. évfolyam 

 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
Az irodalmi alkotások elemzése és értelmezése felkészíti a tanulókat a világirodalom és a magyar irodalom 
alkotásainak befogadására, az irodalmi kifejezésformák szerkezeti, stílusbeli jellemzőinek megértésére, az 
olvasott művek történeti-kulturális horizontjában, kontextusában való tájékozódásra. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. IRODALMI ALKOTÁSOK 
ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és 
elemzése a világ- és a magyar 
irodalom jelentős korszakaiból 
(szellemi kötődések, 
világirodalmi párhuzamok,  
etikai, esztétikai, filozófiai 
vonatkozások) 

    

        
1.1. szemelvények a XX. század 

világirodalmából 
 szemelvények olvasása a XX. 

század világirodalmából 
    

        
1.1.1. lírai művek 

 
Apollinaire: Kikericsek  
A Mirabeau-híd 
Búcsú 
A megsebzett galamb és 

szökőkút 
Lorca: Torreádorsirató 
Eliot: Átokföldje 

 lírai művek olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. Elő tudja 
adni hibátlanul a 
következő művet: 

Apollinaire: A 
Mirabeau-híd 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. Elő tudja 
adni közönség számára 
élményszerűen a 
következő műveket: 

Apollinaire: A 
Mirabeau-híd, Búcsú 
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1.1.2. széppróza 

 
Thomas Mann: Tonio 

Kröger  
Mario és a varázsló 
Kafka: Az átváltozás 
A per 
Camus: A közöny 
Bulgakov: A Mester és 

Margarita 
Marquez: Száz év 

magány 
Borges: Pierre Menard, 

a Don Quijote szerzője 
Conrad: A sötétség 

mélyén 
Joyce: Ulysses; 
Finnegan ébredése 

 szépprózák olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. 

        
1.1.3. drámai művek 

Brecht: Kurázsi mama és 
gyermekei 

Beckett: Godot-ra várva 
Dürrenmatt: A nagy 

Romulus 
George Orwell: 
Állatfarm 

 drámai művek olvasása, 
elemzése, értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. 

        
1.2. szemelvények a XX. század 

magyar irodalmából 
 szemelvények olvasása a XX. 

század magyar irodalmából 
    

        
1.2.1. lírai művek 

 
Kassák Lajos: A ló 

meghal, a madarak 
kirepülnek 

Szabó Lőrinc: Semmiért 
egészen; Különbéke; Mozart 
hallgatása közben 

Illyés Gyula: Egy 
mondat a zsarnokságról; 
Koszorú 

József Attila: A 
Dunánál; Hazám; Óda; Ars 
poetica; Eszmélet; A város 
peremén; Reménytelenül 

Radnóti Miklós: 
Negyedik ecloga; A la 
recherche…; Levél a 
hitveshez; Erőltetett menet 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; Négysoros; 
Harbach 1944; Apokrif 

Nagy László: Himnusz 
minden időben; Ki viszi át a 
szerelmet? 

Weöres Sándor: Proteus; 
Dalok Na Conxy Pan-
ból; Hetedik szimfónia 

 lírai művek olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. Elő tudja 
adni hibátlanul a 
következő műveket: 

József Attila: A 
Dunánál (részletek); 
Óda (részletek); 
Reménytelenül 

Radnóti Miklós: 
Levél a hitveshez 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; 
Négysoros 

Nagy László: Ki 
viszi át a szerelmet? 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. Elő tudja 
adni közönség számára 
élményszerűen a 
következő műveket: 

Szabó Lőrinc: 
Semmiért egészen 

József Attila: A 
Dunánál; Óda; 
Reménytelenül 

Radnóti Miklós: 
Levél a hitveshez; 
Erőltetett menet 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; 
Négysoros 

Nagy László: Ki 
viszi át a szerelmet? 

Weöres Sándor: 
Hetedik szimfónia 
(részletek) 
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1.2.2. széppróza 

 
Németh László: Iszony 
Márai Sándor: A 

gyertyák csonkig égnek 
Ottlik Géza: Iskola a 

határon 
Örkény István: Tóték; 

Egyperces novellák 
Esterházy Péter: Függő 

 szépprózák olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. 

        
1.2.3. Kortárs szerzők és műveik  Tájékozódás a kortárs 

irodalomban az irodalmi 
nyilvánosság figyelésével, 
nyomon követésével (antológiák, 
folyóiratok, irodalmi 
ismeretterjesztés, könyvhét stb.) 

 Fel tud sorolni legalább 
öt szerzőt a kortárs 
magyar irodalomból. 
Képes legalább egy 
szerző 2-3 lírai és 
1-2 epikai művének 
értelmezésére. Ismer és 
alkalmanként áttekint 
egy-két irodalmi 
folyóiratot. 

 Fel tud sorolni legalább 
tíz szerzőt a kortárs 
magyar irodalomból. 
Képes egy költő néhány 
versének egy drámaíró, 
illetve prózaíró  
1-2 művének 
értelmezésére. Ismer 
irodalmi folyóiratokat, 
szokásává vált azok 
figyelemmel kísérése. 

        
1.2.4. Határon túli magyar 

irodalom 
 Tájékozódás a kortárs határon túli 

magyar irodalomban. 
 Fel tud sorolni szerzőket 

és műveket a határon túli 
magyar irodalom 
képviselőiből. 

 Ismeri a legjelesebb 
szerzőket a határon 
kívüli magyar 
irodalomból, be tud 
számolni 
olvasmányélményeiről 
is.  

        
2. Irodalomelméleti ismeretek 

a műelemzés során 
 Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a 
műelemzés során 

    

        
2.1. poétikai ismeretek 

 
képvers 
hosszúének 
parabolikus regény 
metaforikus képnyelv 
modern mítoszteremtés 
síkváltás 
tézisdráma 
példázat 
epikus színház, 
elidegenítő effektus 
groteszk komédia 
abszurd dráma, antihős 
anti-utópia 
metanarrativitás, 
allegorizáció 
intertextualitás 

 poétikai ismeretek tanulása 
 

 Képes önállóan 
műelemző 
szakszövegeket alkotni 
szóban és írásban. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
poétikai fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
irodalmi szövegek 
elemzése kapcsán 
konkretizálni tudja: 
képvers, 
parabolikus regény, 
síkváltás, 
tézisdráma, 

 

 Képes önállóan 
műelemző szakszöveg 
alkotására szóban és 
írásban. Igazodik a 
(megadott, választott) 
kommunikációs 
helyzethez, megtartja a 
műfaj szabta normákat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
poétikai fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
irodalmi szövegek 
elemzése kapcsán 
konkretizálni tudja: 
 

     példázat, 
epikus színház, 
groteszk komédia, 
abszurd dráma. 

 képvers, 
hosszúének, 
parabolikus regény, 
metaforikus képnyelv, 
modern mítoszteremtés, 
síkváltás, 
tézisdráma, 
példázat, 
epikus színház, 
elidegenítő effektus, 
groteszk komédia, 
abszurd dráma, antihős, 
anti-utópia, 
metanarrativitás, 
allegorizáció, 
intertextualitás. 
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2.2. szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok, stílusirányzatok 
 

avantgarde, 
expresszionizmus, 
szürrealizmus, 
egzisztencializmus, 
neoavantgarde, 
posztmodern, 
stíluspluralizmus, 
dekonstrukció 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok, stílusirányzatok 
tanulása 
 

 Képes önállóan 
műelemző 
szakszövegeket alkotni 
szóban és írásban. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi 
irányzatokat, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes azok jellemzőinek 
felidézésére, 
felsorolására. 

 Képes önállóan 
műelemző szakszöveg 
alkotására szóban és 
írásban. Igazodik a 
(megadott, választott) 
kommunikációs 
helyzethez, megtartja a 
műfaj szabta normákat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi 
irányzatokat, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
(avantgarde, 
expresszionizmus, 
szürrealizmus, 
egzisztencializmus, 
eoavantgarde, 
posztmodern, 
stíluspluralizmus, 
dekonstrukció). Képes 
kommunikációs 
helyzetben (szóban és 
írásban) azok részletező, 
elemző bemutatására. 
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Év végi követelmények 

 
12. évfolyam 

 
TANÉV VÉGI KÖVETELMÉNYEK 
 

a) Felkészülés után kiselőadást tud tartani a következő témákból: 
A huszadik század első felének lírája a világirodalomban 
A huszadik század első felének drámája a világirodalomban 
A huszadik század első felének szépprózája a világirodalomban 
A magyar líra a huszadik század második felében 
A magyar széppróza a huszadik század második felében 
Kortárs magyar szerzők és műveik 
Napjaink határon túli magyar irodalma 

b) Ismeri és képes felsorolni az alábbi poétikai fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat irodalmi 
szövegek elemzése kapcsán konkretizálni tudja: képvers, hosszúének, parabolikus regény, metaforikus 
képnyelv, modern mítoszteremtés, síkváltás, tézisdráma, példázat, epikus színház, elidegenítő effektus, 
groteszk komédia, abszurd dráma, antihős, anti-utópia, metanarrativitás, allegorizáció, intertextualitás. 

c) Időben be tudja határolni a tanult szellemi irányzatokat, művelődéstörténeti korokat és stílusirányzatokat. 
(avantgarde, expresszionizmus, szürrealizmus, egzisztencializmus, eoavantgarde, posztmodern, 
stíluspluralizmus, dekonstrukció). Képes kommunikációs helyzetben (szóban és írásban) azok részletező, 
elemző bemutatására. 

d) Képes arra, hogy a tanult szerzők életútjának, életművének jelentős tényeit, a pályaszakaszok főbb témáit, 
kérdésföltevéseit felidézze, a pályaképre ható irányzatokat, szellemi kötődéseket, a világirodalmi műfaji, 
tematikus párhuzamokat felismerje. 

e) Tudja értelmezni a jelentősebb kötetekről, művekről született kritikákat, interpretációkat. 
f) Meg tudja fogalmazni, melyek a szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, műfajai, s hogy ezek milyen 

tömegszükségletet elégítenek ki. 
g) Történetileg vázlatosan át tudja tekinteni az elit művészet és a tömegkultúra viszonyának alakulását. 
h) Versmondása, prózamondása megfelel a magyar kiejtési normáknak. Mások számára élményt nyújtó 

előadásra képes. Elő tudja adni a következő műveket: 
Apollinaire: A Mirabeau-híd, Búcsú 
Szabó Lőrinc: Semmiért egészen 
József Attila: A Dunánál; Óda; Reménytelenül 
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez; Erőltetett menet 
Pilinszky János: Harmadnapon; Négysoros 
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet? 
Weöres Sándor: Hetedik szimfónia (részletek) 
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NYELVÉSZET 
 

11–12. évfolyam 
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A Nyelvészet tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 

 
A Nyelvészet tantárgy keretében a Bevezetés a nyelvtudomány tanulmányozásába azt a célt szolgálja, hogy a 
tanulók élményeket és tapasztalatokat gyűjtsenek a nyelv rendszerének és a nyelvhasználati szokások 
megismerésének módjairól, továbbá a megismerés nehézségeiről és buktatóiról. A tanulók ismerjék föl, hogy a 
nyelv tanulmányozására szerződött intézmények, egyetemi és főiskolai műhelyek tevékenysége nélkül nyelvünk 
állapotáról és fejlődéséről rendkívül szűkös, mindennapi ismeretekkel rendelkeznénk csupán. 
 
A Nyelvészet tanulása során a tanulók győződjenek meg arról, hogy anyanyelvünk megismerése, a róla szóló 
tudás nem lezárt; a nyelvészeti kutatómunka műhelyeiben nemcsak újabb ismeretek születnek, hanem a korábbi 
tudásunk egy része is megkérdőjeleződik. 
 
 
Javasolt óraszám az Anyanyelv és irodalom műveltségi területhez 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Heti 

óraszám 
 
3,5 

 
3 

 
3 

 
3,5 

 
3 

 
3 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
11–12. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Hibakeresés 
 Hibajavítás (helyesejtési, 

helyesírási, nyelvhelyességi, 
kommunikációs) 
 Néma olvasás skipping, 

skimming technikával 
 Dinamikus olvasás 

(gyorsaság+megértés+olvasási 
attitűd) 
 Szakszövegek jegyzetelése 
 Kiscsoportos kommunikáció 

(vita, társalgás, megbeszélés, 
kibeszélés, elbeszélés, stb.) 
 Kiselőadás (írók, költők 

életéről, valamely olvasókönyvi 
témáról, stb.) 
 Utánzás minta alapján 

(helyesejtés, kommunikációs 
helyzet megoldása, stb.) 
 Mimetizálás, szerepjátszás 
 Bábos bemutatás 
 Bemutatás (felolvasás, verses, 

prózai alkotások előadása) 
 Megfigyelés (nyelvjárási ejtés, 

kommunikációs hiba, gesztus, 
térközszabályozás) 
 Magyarázat 
 Kérdezés 
 Alkotások létrehozása 

(irodalmi, publicisztikai, stb.) 
 Versenyzés (versmondó, 

prózamondó, helyesírási, egyéb 
tanulmányi, például OKTV, 
stb.) 
 Gyűjtés (tárgyi értékek, pl. 

könyvek, újságcikkek, írók, 
költők arcképei, plakátok, 
műsorfüzetek, stb.) 
 Tanulópárok szerveződése 

bizonyos képességek 
begyakorlására 

 Szóbeli felelés (a tananyag 
reprodukciója) 
 A bevésett, megértett tananyag, 

tankönyvi szöveg, algoritmus, 
stb. előadása különböző 
(elképzelt) második 
személynek, különféle 
műfajokban szóban vagy 
írásban 
 Az olvasási teljesítmény, 

versmondás, szóbeli 
szövegalkotás magnón való 
rögzítése a tanév elején és 
végén 
 Vizsga (tantárgyi házivizsga, 

alapműveltségi vizsga, érettségi 
vizsga) 
 Verseny (versmondó, 

helyesírási, versíró, esszéíró, 
stb.) 
 Témazáró feladatlapok, tesztek 

megoldása 
 Röpdolgozatok írása (aktuálisan 

bevésendő kognitívumok: 
verstani alapfogalmak, 
grammatikai definíciók, 
felosztások, stb.) 
 Iskolai dolgozatok (a 

pedagógus által összeállított 
feladatlapokkal, pl. helyesírási 
képesség, nyelvtani 
elemzőképesség ellenőrzése, 
stb.) 
 Memoriterek kikérdezése a 

pedagógus / diáktársak által 
 Monitor-vizsgálat 

olvasásértésből (sztenderd 
tudásteszt) 
 Egyéni vagy közös alkotás 

létrehozása (iskolaújság 
szerkesztése, versírás, 
műfordítás-készítés, versírás 
adott poétikai témára, stb.) 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról (versmondás 
helyesejtési, kommunikációs 
szempontból; kitalált mese vagy 
fantázia-szülte fiktív történet, 
stb.) 
 Saját tanulói teljesítmény 

(írásos, magnón, képmagnón 
rögzített) elemzése, 
önértékelése a követelmények 
kritériumainak összevetésével 
 A versenyeken a zsűri által 

preferált értékelési kritériumok 
meghallgatása és megértése 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
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A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–12.  Benkes Zsuzsa – Nagy L. János – Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp 1-2. A magyar nyelv és 

irodalom tanításához a 14–18 éves korosztály számára 
  Homor Tivadar – Mészáros Antal: Az információ és az ember. Feladatgyűjtemény az ismeretszerzés 

gyakorlásához 12–18 éves tanulók részére 
  Homor Tivadar – Mészáros Antal: Az információ és az ember. Segédkönyv az ismeretszerzés 

gyakorlásához 12–18 éves tanulók részére 
11.  Bánréti Zoltán: Mozgékony mondatszerkezetek – rendező szabályok. A magyar generatív mondattan 

alapjai középiskolások számára 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

A Nyelvészet tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
A Nyelvészet tantárgy keretében a Bevezetés a nyelvtudomány tanulmányozásába azt a célt szolgálja, hogy a 
tanulók élményeket és tapasztalatokat gyűjtsenek a nyelv rendszerének és a nyelvhasználati szokások 
megismerésének módjairól, továbbá a megismerés nehézségeiről és buktatóiról. A tanulók ismerjék föl, hogy a 
nyelv tanulmányozására szerződött intézmények, egyetemi és főiskolai műhelyek tevékenysége nélkül nyelvünk 
állapotáról és fejlődéséről rendkívül szűkös, mindennapi ismeretekkel rendelkeznénk csupán. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. BEVEZETÉS A 
NYELVTUDOMÁNY 
TANULMÁNYOZÁSÁBA 

 BEVEZETÉS A 
NYELVTUDOMÁNY 
TANULMÁNYOZÁSÁBA 

    

        
1. A nyelvtudomány tárgya: a 

langue és a parole leírása 
 Nyelvészeti szakszövegolvasás a 

nyelvnek mint rendszernek  és a 
nyelvhasználatnak mint 
rendszernek az elkülönítéséről 

 Konkrét példák 
elemzésével képes 
megkülönböztetni a 
langue és a parole 
megjelenését. 

 Képes néhány 
megkülönböztető jegy 
megragadásával leírni a 
langue és a parole 
lényegét. 

        
2. A nyelvvizsgálat alapvető 

módszerei 
 A tanuló által tapasztalatilag 

ismert, pl. irodalmi szövegekben 
fellelhető régies (számára 
szokatlan) hangzású, helyesírású 
szövegek elemzésével, 
olvastatásával annak felismerése, 
hogy anyanyelve mind alaktani, 
mind szókincstani, mind 
szemantikai, mind használattani 
tekintetben változások sorozatán 
ment át 

    

        
2.1. a nyelv egyidejű 

jelenségeinek vizsgálata: a 
szinkron nyelvészet 

 a magyar nyelvtörténet 
különböző korszakait bemutató 
nyelvészeti szakszövegek, 
valamint értelmező szótárak 
szócikkeinek olvasásával élmény- 
és tapasztalatszerzés arról, hogy 
anyanyelvünk egy adott 
időszakban mind a grammatikai 
szabályosság, mind a szókincs 
tekintetében csak egy adott 
időszakra jellemző 
sajátosságokkal rendelkezik 

 Nyelvészeti 
szakszövegekről el tudja 
dönteni, hogy az 
azokban leírt jelenségek, 
összefüggések szinkron 
vagy pedig diakron 
módszerű nyelvvizsgálat 
eredményei. 

 Példákkal illusztrálva el 
tudja magyarázni a 
szinkron nyelvvizsgálat 
lényegét. 

        
2.2. a nyelvváltozás 

jelenségeinek vizsgálata: a 
diakrón nyelvészet 

 nyelvészeti szakszövegek, 
szófejtő-szótárak, a történeti 
etimológiai szótár szócikkeinek 
olvasásával, továbbá nyelvjárási 
jelenségekre történő élmények, 
tapasztalatok felidézésével annak 
felismerése, hogy egy-egy rag, 
képző vagy szóalak (lexéma) az 
anyanyelvfejlődés és -változás 
során milyen fejlődési fázisokon 
át jutott el pl. a napjainkban 
létező és használt alakokhoz 

 Nyelvészeti 
szakszövegekről el tudja 
dönteni, hogy az 
azokban leírt jelenségek, 
összefüggések szinkron 
vagy pedig diakron 
módszerű nyelvvizsgálat 
eredményei. 

 Példákkal illusztrálva el 
tudja magyarázni a 
diakron nyelvvizsgálat 
lényegét. 
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3. A nyelvleírás modelljei  Különböző nyelvleírási eljárások 

(modellek) összehasonlítása és 
elemzése ugyanazon nyelvi szint 
jellemzőinek felismerése végett 

    

        
3.1. a funkcionális modell  a funkcionális modell 

összehasonlítása a strukturalista 
modellel 

 Ismeri a nyelvleírási 
modellek nevét és 
nyelvészeti szövegekről 
el tudja dönteni, hogy 
azok milyen nyelvleírási 
modell alapján jöttek 
létre. Felismeri a 
funkcionális modell 
szerinti elemzést. 

 Tud elemzést végezni a 
nyelvleírás funkcionális 
modellje szerint. 

        
3.2. a strukturalista modell  a strukturalista modell 

összehasonlítása a funkcionálissal
 Ismeri a nyelvleírási 

modellek nevét és 
nyelvészeti szövegekről 
el tudja dönteni, hogy 
azok milyen nyelvleírási 
modell alapján jöttek 
létre. Felismeri a 
strukturalista modell 
szerinti elemzést. 

 Tud elemzést végezni a 
nyelvleírás strukturalista 
modellje szerint. 

        
3.3. a generatív-transzformációs 

modell 
 a generatív-transzformációs 

modell összehasonlítása a 
funkcionális és a strukturista 
modellel 

 Ismeri a nyelvleírási 
modellek nevét és 
nyelvészeti szövegekről 
el tudja dönteni, hogy 
azok milyen nyelvleírási 
modell alapján jöttek 
létre. Felismeri a 
generatív-
transzformációs modell 
szerinti elemzést. 

 Tud elemzést végezni a 
nyelvleírás generatív-
transzformációs modellje 
szerint. 

        
4. A nyelvtudomány 

diszciplínái, kutatási 
területei 

 Tájékozódás nyelvtudomány 
diszciplínáinak, kutatási 
területeinek körében 

    

        
4.1. leíró, történeti és 

összehasonlító 
nyelvtudományi 
diszciplínák: fonetika és 
fonológia, morfológia, 
lexikológia  és frazeológia, 
szintagmatan, szintaxis, 
szövegtan, a nyelvi szintek 
szemantikája (szó–mondat–
szöveg–szemantika), 
nyelvtörténet és 
összehasonlító nyelvészet, 
uralisztika, germanisztika, 
russzisztika, a 
nyelvtudomány története 

 a leíró, történeti és összehasonlító 
nyelvtudományi diszciplínák 
összegyűjtése és rendszerezése 
bibliográfiák, szakkönyvek, 
nyelvtudományi folyóiratok 
tanulmányozásával, valamint a  
A tudomány térképe 
Nyelvtudomány című fejezetének 
feldolgozásával és cédulázásával 

 Fel tudja idézni, 
rendezett formában fel 
tudja sorolni a leíró, 
történeti és 
összehasonlító 
nyelvtudományi 
diszciplínákat. 

 Fel tudja idézni, 
rendezett formában fel 
tudja sorolni a leíró, 
történeti és 
összehasonlító 
nyelvtudományi 
diszciplínákat.  
A diszciplínák 
mindegyikét jellemezni 
tudja sajátos tárgya 
szempontjából. 

        
4.2. alkalmazott nyelvészeti 

diszciplínák: 
beszédtechnika, logopédia, 
helyesírástan, lexikográfia, 
onomasztika, 
pszicholingvisztika, 
szociolingvisztika–
dialektológia, nyelvművelés, 
stilisztika 

 az alkalmazott nyelvészeti 
diszciplínák összegyűjtése és 
rendszerezése bibliográfiák, 
szakkönyvek, nyelvtudományi 
folyóiratok tanulmányozásával, 
valamint A tudomány térképe 
Nyelvtudomány című fejezetének 
feldolgozásával és cédulázásával 

 Fel tudja idézni, 
rendezett formában fel 
tudja sorolni az 
alkalmazott 
nyelvtudományi 
diszciplínákat. 

 Fel tudja idézni, 
rendezett formában fel 
tudja sorolni az 
alkalmazott 
nyelvtudományi 
diszciplínákat. A 
diszciplínák mindegyikét 
jellemezni tudja sajátos 
tárgya szempontjából. 
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II. A MAGYAR 

NYELVTUDOMÁNY 
TÖRTÉNETE ÉS 
INTÉZMÉNYESÜLTSÉGE 

 ADATOK ÉS TÉNYEK 
GYŰJTÉSE A MAGYAR 
NYELVTUDOMÁNY 
TÖRTÉNETÉNEK ÉS 
INTÉZMÉNYESÜLTSÉGÉNEK 
ÁLLAPOTÁRÓL 

    

        
1. A magyar nyelvtudomány 

jelentős alakjai 
 Tájékozódás a magyar 

nyelvtudomány jelentős 
alakjainak munkásságáról a 
nyelvtudomány-történeti 
szakirodalom alapján; egy-egy 
nyelvtudós munkásságáról 
méltató kiselőadás tartása vagy 
cikk megírása 

 Be tud mutatni legalább 
5 magyar nyelvtudóst a 
magyar nyelvtudomány 
történetének különböző 
korszakaiból. 

 Be tud mutatni legalább 
10 magyar nyelvtudóst a 
magyar nyelvtudomány 
történetének különböző 
korszakaiból. 

        
2. A magyar nyelvtudomány 

intézményesültsége 
 Ismerkedés a magyar 

nyelvtudomány intézményeivel és 
eredményeivel 

    

        
2.1. nyelvtudományi műhelyek: 

az MTA Nyelvtudományi 
Intézete és annak osztályai, 
egyetemi tanszékek, 
nyelvészeti iskolák, 
nyelvtudományi társaságok 

 nyelvtudományi műhelyek 
számbavétele akadémiai 
almanachok, egyetemi tanrendek, 
nyelvtudományi folyóiratok 
tanulmányozása révén 

 Fel tudja sorolni, milyen 
típusú nyelvtudományi 
műhelyek vannak 
Magyarországon. 

 Fel tudja sorolni, milyen 
típusú nyelvtudományi 
műhelyek vannak 
Magyarországon. Ismeri 
is legalább 10 mai 
magyar nyelvész nevét, 
az általa kutatott 
területet, elért 
eredményt. 

        
2.2. nyelvészeti szakirodalom: 

monográfiák, tudományos 
jellegű folyóiratok, 
népszerűsítő folyóiratok 

 recenzió, ajánlás írása, ismertető 
kiselőadás megtartása nyelvészeti 
témájú szakkönyvről, 
folyóiratcikkről 

 Fel tudja sorolni a 
nyelvészeti témájú 
magyar folyóiratokat. 
Recenziót tud készíteni 
egy nyelvészeti témájú 
ismeretterjesztő 
könyvről. 

 Fel tudja sorolni a 
nyelvészeti témájú 
magyar folyóiratokat 
néhány bibliográfiai 
adattal együtt. Recenziót 
tud készíteni egy 
nyelvészeti témájú 
folyóiratcikkről és egy 
monográfiáról. 

        

 
 

Év végi követelmények 
 

11. évfolyam 
 
 

a) Képes néhány megkülönböztető jegy megragadásával leírni a langue és a parole lényegét.  
b) Példákkal illusztrálva el tudja magyarázni a szinkron nyelvvizsgálat lényegét. 
c) Példákkal illusztrálva el tudja magyarázni a diakron nyelvvizsgálat lényegét. 
d) Tud elemzést végezni a nyelvleírás funkcionális modellje szerint. 
e) Tud elemzést végezni a nyelvleírás strukturalista modellje szerint. 
f) Tud elemzést végezni a nyelvleírás generatív-transzformációs modellje szerint. 
g) Fel tudja idézni, rendezett formában fel tudja sorolni a leíró, történeti és összehasonlító nyelvtudományi 

diszciplínákat. A diszciplínák mindegyikét jellemezni tudja sajátos tárgya szempontjából. 
h) Fel tudja idézni, rendezett formában fel tudja sorolni az alkalmazott nyelvtudományi diszciplínákat. 

A diszciplínák mindegyikét jellemezni tudja sajátos tárgya szempontjából. 
i) Be tud mutatni legalább 10 magyar nyelvtudóst a magyar nyelvtudomány történetének különböző 

korszakaiból. 
j) Fel tudja sorolni, milyen típusú nyelvtudományi műhelyek vannak Magyarországon. Ismeri is legalább 

10 mai magyar nyelvész nevét, s az általa kutatott területet, elért eredményt. 
k) Fel tudja sorolni a nyelvészeti témájú magyar folyóiratokat néhány bibliográfiai adattal együtt. 

Recenziót tud készíteni egy nyelvészeti témájú folyóiratcikkről és egy monográfiáról. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 

A Nyelvészet tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A Nyelvészet tanulása során a tanulók győződjenek meg arról, hogy anyanyelvünk megismerése, a róla szóló 
tudás nem lezárt; a nyelvészeti kutatómunka műhelyeiben nemcsak újabb ismeretek születnek, hanem a korábbi 
tudásunk egy része is megkérdőjeleződik. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. A MAGYAR 
NYELVLEÍRÁS 
MŰHELYMUNKÁLATAI 

 BETEKINTÉS A MAGYAR 
NYELVLEÍRÁS 
MŰHELYMUNKÁJÁBA 

    

        
1. Generatív mondatelemzés  Bevezetés a magyar generatív 

mondatelemzésbe 
    

        
1.1. grammatikus és 

agrammatikus mondatok 
 grammatikus és agrammatikus 

mondatok létrehozása szósorok 
permutálásával 

 Grammatikus és 
agrammatikus 
mondatokat tud 
létrehozni szósorok 
permutálásával. 

 Grammatikus és 
agrammatikus 
mondatokat tud 
létrehozni szósorok 
permutálásával. Le tudja 
írni az agrammatikus 
mondatok szórendi 
hibáit. 

        
1.2. grammatikus mondatok 

intonációs mintái 
(modelljei) 

 grammatikus mondatok 
intonációs mintáinak 
(modelljeinek) megállapítása és 
jelölése 

 Jelölni tudja a 
permutációval 
létrehozott mondatok 
intonációs- és 
hangsúlyviszonyait. 

 Jelölni tudja a 
permutációval 
létrehozott mondatok 
intonációs- és 
hangsúlyviszonyait. 
Pontosan meg tudja adni 
a variánsok 
mondatjelentését. 

        
1.3. mondatintonációval 

felruházott szósorok 
(mondatok) kontextusa, 
szövegkörnyezete 

 mondatintonációs jelekkel ellátott 
szósorok (mondatok) lehetséges 
szituációba, szövegkörnyezetbe 
illesztése 

 A mondatintonációs 
jelekkel ellátott 
szósorokat (mondatokat) 
szituációba tudja 
helyezni. 

 A mondatintonációs 
jelekkel ellátott 
szósorokat (mondatokat) 
szituációba és 
szövegkörnyezetbe tudja 
illeszteni. 

        
1.4. mondatok közvetlen 

összetevős elemzése, 
szerkezeti ágrajza 

 mondatok közvetlen összetevős 
elemzése, szerkezeti ágrajz 
elkészítése 

 Képes a mondatok 
közvetlen összetevős 
elemzésére. 

 Képes a mondatok 
közvetlen összetevős 
elemzésére, valamint a 
szerkezeti ágrajzuk 
elkészítésére. 

        
1.5. újraíró szabályok  mondatok generálása általános 

szintaktikai összefüggéseket 
megjelenítő újraíró szabályok 
alapján 

 Adott nyelvi szerkezetet 
képes azonosítani újraíró 
szabályokkal. 

 Egyszerű mondatokat 
generálni tud az újraíró 
szabályok alapján. 
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1.6. transzformációs szabályok  transzformációs szabályok; 

mondatösszetevők áthelyezése, 
cseréje, törlése 

 Ráismer transzformációs 
szabályokra. 

 Transzformációkat tud 
végezni a 
transzformációs 
szabályok alapján. 

 
1.7. fonológiai értelmező 

szabályok 
 fonológiai értelmező szabályok  Ráismer fonológiai 

értelmező szabályokra. 
 Reprodukálni tudja a 

fonológiai értelmező 
szabályokat. 

        
1.8. logikai értelmezési 

szabályok 
 logikai értelmezési szabályok  Ráismer logikai 

értelmezési szabályokra. 
 Logikai értelmezési 

szabályok szerint új 
mondatokat tud 
generálni. 

        
2. A szövegtani kutatások főbb 

témái 
 Tájékozódás a szövegtani 

kutatások főbb témáiban 
    

        
2.1. szövegkonstrukciós formák  szövegkonstrukciós formák 

vizsgálatának megismerése 
    

        
2.1.1. a bekezdésnyi szöveget 

felépítő mondategészek 
egymás közti viszonyának 
feltárásával létrejött 
szövegkonstrukciós formák 
típusai 

 a bekezdésnyi szöveget felépítő 
mondategészek egymás közti 
viszonyának feltárásával létrejött 
szövegkonstrukciós formák 
megismerése szövegolvasással 

 Felismeri a bekezdésnyi 
szöveget felépítő 
mondategészek egymás 
közti viszonyának 
feltárásával létrejött 
szövegkonstrukciós 
formák típusait. 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni a bekezdésnyi 
szöveget felépítő 
mondategészek egymás 
közti viszonyának 
feltárásával létrejött 
szövegkonstrukciós 
formák típusait. Az 
egyes típusoknak 
megfelelő bekezdésnyi 
szöveget tud 
szerkeszteni. 

        
2.1.2. bekezdésnyi újsághírek 

konstrukciós formáinak 
képlete 

 bekezdésnyi újsághírek 
konstrukciós formáinak elemzése, 
képletük felírása 

 Bekezdésnyi újsághírek 
esetén a szöveget 
felépítő mondategészek 
egymás közti viszonyát 
(konstrukciós formáját) 
fel tudja írni képlettel. 

 Bekezdésnyi újsághírek 
esetén a szöveget 
felépítő mondategészek 
egymás közti viszonyát 
(konstrukciós formáját) 
fel tudja írni képlettel. 
Adott képlet 
(konstrukciós forma) 
segítségével bekezdésnyi 
szöveget tud 
szerkeszteni. 

        
2.2. szemiotikai textológiai 

szövegvizsgálat 
 a dominánsan verbális szövegek 

szemiotikai textológiai vizsgálata 
    

        
2.2.1. a szöveg ’ jelölő – jelölt’ 

szerkezetének fizikai 
hordozója (= vehiculum) 

 adott szöveg – poétikai formába 
nem öntött – lexikai anyagának 
különféle vizuális formákba való 
rendezése 

 Képes arra, hogy 
tördeletlen költői 
szöveget egy általa 
helyesnek tartott 
elfogadható formába 
rendezzen. 

 Képes arra, hogy 
tördeletlen költői 
szöveget egy általa 
helyesnek tartott 
elfogadható formába 
rendezzen. Döntését 
elfogadhatóan tudja 
indokolni. 

        
2.2.2. a szöveg vehiculumához 

rendelhető formai felépítés 
(= formáció) 

 a szövegen belüli lexikai anyag 
átrendezhetőségének kipróbálása 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát 
elfogadható rendbe 
szerkessze. 

 Képes arra, hogy egy 
költői szöveg soronként 
összekeverve megadott 
lexikai anyagát 
elfogadható rendbe 
szerkessze. Döntését, 
megfontolásait, 
szempontjait tudja 
indokolni. 
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2.2.3. a szöveg vehiculumához 

rendelhető lokális és 
globális szemantikai 
felépítés  
(= sensus) 

 a lokális (egy-egy szókapcsolatra 
irányuló) és globális (a szöveg 
egészére irányuló) szemantikai 
összefüggőség helyreállítása 
hiányosan megadott szövegek (pl. 
törölt igék, igenevek, főnevek 
vagy törölt hasonlatok, 
metaforák, metonímiák) esetében 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak helyére 
más elfogadható 
szavakat illesszen. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szövegből 
törölt szavak, képek 
helyére elfogadható 
szavakat, képeket 
illesszen. Döntését, 
megfontolásait, 
szempontjait tudja 
indokolni. 

        
2.2.4. a szöveg adott módon 

interpretált vehiculumához 
rendelhető világfragmentum 

 adott valóságdarab többféle 
megjelenítése egy szövegben: 
nyelvi kifejezések globális 
sorrendjének megváltoztatása; a 
megváltoztatott globális sorrendű 
eltérések alapján következtetés az 
eltérő valóságdarabokra 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
elfogadható verset 
rakjon össze. 

 Képes arra, hogy egy 
adott költői szöveg 
összekeverve megadott 
versszakaiból 
(verssoraiból) 
elfogadható verset 
rakjon össze. A 
választott sorrend 
indoklására képes. 

        
2.3. szövegtani kutatások 

gyakorlati vonatkozásai 
 tájékozódás a szövegtani 

kutatások gyakorlati 
vonatkozásairól 

    

        
2.3.1. szövegkritikai vizsgálatok  a szövegkritikai tevékenység 

(mint a szöveg invariáns 
jellegének megőrzése, illetőleg az 
eredeti szöveg helyreállítása) 
megismerése néhány magyar 
irodalmi példa alapján 

 Fel tud idézni néhány 
szövegkritikai 
megállapítást, 
eredményt. 

 Ismeri a szövegkritikai 
vizsgálatok funkcióját, s 
fel tud idézni néhány 
szövegkritikai 
megállapítást, 
eredményt. 

        
2.3.2. kriminalisztikai 

szövegvizsgálat 
 a kriminalisztikai szövegvizsgálat 

néhány módszerének és 
gyakorlati alkalmazásának 
megismerése szövegolvasással 

 Tudja, mire használják a 
szövegvizsgálatot a 
kriminalisztikában. 

 Ismeri a kriminalisztikai 
szövegvizsgálatok 
funkcióját, fel tudja 
idézni néhány eljárását. 

        
2.3.3. fordításelmélet  néhány fordításelméleti kérdés 

(norma, probléma) megismerése 
szövegolvasással 

 Fel tud idézni néhány 
fordítással kapcsolatos 
normát. 

 Tudja, milyen problémák 
megoldására irányulnak 
a fordításelméleti 
kutatások. 
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Év végi követelmények 

 
12. évfolyam 

 
 

a) Grammatikus és agrammatikus mondatokat tud létrehozni szósorok permutálásával. Le tudja írni az 
agrammatikus mondatok szórendi hibáit. 

b) Jelölni tudja a permutációval létrehozott mondatok intonációs- és hangsúlyviszonyait. Pontosan meg 
tudja adni a variánsok mondatjelentését. 

c) A mondatintonációs jelekkel ellátott szósorokat (mondatokat) szituációba és szövegkörnyezetbe tudja 
illeszteni. 

d) Képes a mondatok közvetlen összetevős elemzésére, valamint a szerkezeti ágrajzuk elkészítésére. 
e) Egyszerű mondatokat generálni tud az újraíró szabályok alapján. 
f) Transzformációkat tud végezni a transzformációs szabályok alapján. 
g) Felismeri és meg tudja nevezni a bekezdésnyi szöveget felépítő mondategészek egymás közti 

viszonyának feltárásával létrejött szövegkonstrukciós formák típusait. Az egyes típusoknak megfelelő 
bekezdésnyi szöveget tud szerkeszteni. 

h) Bekezdésnyi újsághírek esetén a szöveget felépítő mondategészek egymás közti viszonyát 
(konstrukciós formáját) fel tudja írni képlettel. Adott képlet (konstrukciós forma) segítségével 
bekezdésnyi szöveget tud szerkeszteni. 

i) Képes arra, hogy tördeletlen költői szöveget egy általa helyesnek tartott elfogadható formában 
rendezzen. Döntését elfogadhatóan tudja indokolni. 

j) Képes arra, hogy egy költői szöveg soronként összekeverve megadott lexikai anyagát elfogadható 
rendbe szerkessze. Döntését, megfontolásait, szempontjait tudja indokolni. 

k) Képes arra, hogy egy adott költői szövegből törölt szavak, képek helyére elfogadható szavakat, képeket 
illesszen. Döntését, megfontolásait, szempontjait tudja indokolni. 

l) Képes arra, hogy egy adott költői szöveg összekeverve megadott versszakaiból (verssoraiból) 
elfogadható verset rakjon össze. A választott sorrend indoklására képes. 

m) Ismeri a szövegkritikai vizsgálatok funkcióját, s fel tud idézni néhány szövegkritikai megállapítást, 
eredményt. 

n) Ismeri a kriminalisztikai szövegvizsgálatok funkcióját, fel tudja idézni néhány eljárását. 
o) Tudja, milyen problémák megoldására irányulnak a fordításelméleti kutatások. 
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TANTERVEI 
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A Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) koncepciója szerint az élő idegen nyelvek 
tanulásának-tanításának rendje a következő: 

1) A KÉK számára három nyelvből (angol, francia, német) készültek tantervek; az 
iskolák indokolt igénye szerint lehetőség van más élő idegen nyelvi tantervek 
kidolgozására is. 

2) Az első idegen nyelvként ajánlott angolból 12 évfolyam számára készült tanterv, 
francia és német nyelvből 9 tanévre. 

3) Koncepciónk szerint a közoktatásban az első idegen nyelv tanítására sem célszerű 
8–10 évnél többet fordítani, a második (és esetleg harmadik) nyelvet 4–6 évig 
ajánlatos tanítani (tekintettel a nyelvvizsgára felkészülés lehetőségeire). 

 
Mindezek figyelembevételével az idegen nyelv tanításának rendjét, az iskolai pedagógiai 
programban (ill. a helyi tantervben) az egyes iskolák maguk határozzák meg. 
 

  Angol nyelv 7–12. 
  Francia nyelv  7–8. 
  Francia nyelv  9–10.  
  Francia nyelv  11–12.  
  Német nyelv 7–12. 

 
 Az egyes tantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi 

tantervi ismertetők tartalmazzák. 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Angol nyelv   3 

(b) 
3 

(b) 
3 

(b) 
3 

(b) 
4 

(b) 
4 

(b) 

Francia nyelv  3 
(b) 

3 
(b) 

3 
(b) 

3 
(b) 

4 
(b) 

4 
(b) 

Német nyelv  3 
(b) 

3 
(b) 

3 
(b) 

3 
(b) 

4 
(b) 

4 
(b) 

 
(b) Bontott csoportban ajánlott a tanítása. 
 
E részletes tantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi 
tantervhez pedagógiai segédletek tartoznak. A tantárgyi tanterveken túl minden egyes 
tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül, ha a felhasználók igénylik: 
     tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
     feladatgyűjtemény, 
      időterv (tanmenet), 
     mérőlap és értékelési útmutató. 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) bármely tantárgyi tantervének, 
segédleteinek és taneszközeinek használatára továbbképzések keretében készülhetnek fel az 
ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 
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ANGOL NYELV 
 

7–12. évfolyam 
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Az Angol nyelv tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–12. évfolyam 
számára kimunkált, a NAT-hoz igazított és a Kerettantervvel összevetett részletes tanterv.  A tanulók számára 
szabadon választható az idegen nyelvek közül. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az 
iskolák (pedagógusok), akik az 1–6. évfolyamon a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája 
szerint dolgoznak. 
 
Javasolt óraszámok 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
4 

(b) 

 
4 

(b) 
: kötelezően válaszható 

 
Megjegyzés:  
1. Ha igény és lehetőség van arra, akkor a javasolt órakeret a szabadon felhasználható órakeret terhére 

növelhető. 
2. Ha nem angolt, hanem németet, franciát vagy nemzetiségi nyelvet kívánnak tanítani, az 1. alattiakat 

ugyancsak javasoljuk! 
 
A KÉK tanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
Az Angol nyelv tanterv az Élő idegen nyelv műveltségi területre készült, ezen belül az angol nyelv tanítását és az 
angol nyelvi kultúrkör értékeinek közvetítését célozza meg. A tanterv az Élő idegen nyelv számára 
megfogalmazott NAT-követelményeket teljes egészében lefedi. Az Angol nyelv tanterv a NAT műveltségi 
területek oktatásának közös követelményei közül a Tanulásra, a Kommunikációs kultúra fejlesztésére, a 
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz és a Pályaorientáció követelményeinek teljesítésére helyezi a fő 
hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Környezeti nevelés, a Testi és lelki egészség, valamint a Hon- és népismeret 
követelményeinek teljesítését is. 
 
A tanterv jellemzői 
 
Az Angol tanterv messzemenően épít azokra a tapasztalatokra, amelyek a nyelvi, irodalmi és kommunikációs 
program több évtizedes gyakorlata során halmozódott fel. A tanterv elkészítésekor általános és konkrét, speciális 
célokat tartottak szem előtt a tanterv szerzői, figyelembe véve a tanulási-tanítási folyamat mindkét meghatározó 
szereplőjét: a (nyelv)tanulót és a (nyelv)tanárt. A (nyelv)tanulók számára olyan tantervet kívántak létrehozni, 
amely szerint haladva a tanulók nemcsak egy idegen nyelv nyelvtani rendszerét és alapszókincsét sajátíthatják el, 
hanem egy idegen nyelvi kultúrával ismerkednek meg. Ennek jelentősége könnyen belátható, ha arra gondolunk, 
hogy a nyelv alapvetően az emberi kommunikáció eszköze: nem elegendő tehát, ha a tanuló útba tud igazítani 
egy idegen ajkú turistát, illetve vizet tud kérni külföldön – kommunikálni akkor tudhat sikeresen, ha megfelelő 
háttérismeretekkel rendelkezik az adott ország, nép mindennapi, illetve magas kultúrájáról: ez biztonságot nyújt 
a metakommunikáció területén is, és társalgási témát biztosít a különböző kultúrák képviselői számára. Az Angol 
nyelv tanterv  szem előtt tartja azt is, hogy a kötelező iskolázási rendszerben a tanulók egy része kényszerből 
tanul idegen nyelvet. Számukra létfontosságú, hogy olyan metakommunikációs, valamint nyelvtanulási és 
nyelvhasználati technikákat tanulhassanak, amelyek minimális nyelvtudással is lehetővé teszik az alapvető 
kommunikációt. 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Angol tantervet általános vagy középiskolai angol nyelvtanári diplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja. A nyelvtanulás helyszínén biztosítani szükséges a külső zajmentességet, az angol 
nyelvi kultúrkör hatáselemeit (pl. dekoráció, folyóiratok, tárgyak), továbbá a mobil bútorzatot, rádiót, kép- és 
hangmagnetofont, diavetítőt, táblát, televíziót, Anglia – és angol nyelvet használó országok – térképét, 
posztótáblát, tárgyképeket, jelenet-ábrákat, faliképeket és szóképkártyákat, diaképeket, rövid szituációs 
videofelvételeket és nyelvtanítási hangszalagokat. 
 
A tanterv referenciái 
 

 A tantervet felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek az Értékközvetítő és 
képességfejlesztő program bázishelyétől: Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
Országos Központja – ÉKP Központ – 8500 Pápa, Jókai u. 37. 
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Bevezető 

 
A Nemzeti alaptanterv a tantárgyi követelményeket három oszlopba rendezve adja meg: 
 

1. közös követelmények 
2. általános fejlesztési követelmények 
3. részletes követelmények. 

 
Az Élő idegen nyelv műveltségi területhez írt bevezetőben hangsúlyozzuk, hogy ennek tantervfelépítése eltér a 
többi műveltségterület követelményrendszerétől, mivel a tananyagot, a fejlesztési követelményeket és a 
minimális teljesítményt nem lehetett táblázatban egymás mellé helyezni. Így a cél-, tananyag- és 
követelményrendszerünk is eltér formailag a Képességfejlesztő és értékőrző program részletes tanterveinek 
tananyagleírásaitól, amennyiben a teljesítmény (az elégséges és jeles szint) részletes kifejtése az egyes 
évfolyamok tematikus tananyagának és tanulási programjának leírása után található, az Európa Tanács nyelvi 
szintleírásaihoz* igazodó tagolásban. 
 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 7–12. évfolyamon 
 
A 7. évfolyamon a beszédértés során arra kell törekedni, hogy a tanuló ne csak a tanár angol nyelvű óravezetését, 
de egyszerűbb magyarázatait is megértse, illetve a meg nem értés tényét angolul közölje, angolul kérjen 
segítséget a megértéshez. Az önálló szövegalkotás során nagyon fontos, hogy a tanuló a formális/informális 
stílusnak megfelelően tudjon megnyilatkozni. Az olvasási-szövegértési képességet nagy mértékben fejleszti a 
kétnyelvű olvasmányok olvastatása, ezért ez kiemelt feladat ebben a tanévben. A nyelvtan tanulásakor a fő 
hangsúlyt a mondat szintjére kell helyezni. Az irodalom, művészetek tanításából nem maradhat ki a tanulói 
“szubkultúra” elemeinek közös feldolgozása sem. 
 
A 8. évfolyamon a kommunikációból megtanultak alkalmazására helyezzük a hangsúlyt. Az autentikus 
szövegfoltok olvastatása nagyban segíti a célnyelv országaiban való eligazodást. Nagyon fontos annak 
felismertetése, hogy az egyjelentésű, többjelentésű, egyalakú és többalakú szavak nem felelnek meg a két 
nyelvben egymásnak, ezért fordításkor, önálló szövegalkotásnál és szótárazás során erre nagy gondot kell 
fordítani. Az írásbeli szövegalkotás tanulása is most már egyértelműen a felhasználhatóság céljait szolgálja: 
továbbtanulás, munkavállalás során használatos alapvető szövegtípusokat tanulnak a diákok. Az irodalom, a 
kultúra tanítása összefoglaló jellegű, tekintettel a jelenlegi iskolaszerkezetre. Ám az itt megjelenő témák – a 
tanulók érdeklődése és a tanár lehetőségei szerint – továbbvihetők. 
 
A 9–12. évfolyamon kommunikáció tanulása eredményeképp a tanulók legyenek képesek érthetően beszélni, 
információt kérni és adni, személyeket, tárgyakat, eseményeket, érzéseit, véleményét leírni, kifejteni, 
magyarázatot kérni, beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és zárni. Az elsajátított ismeretek és kifejlesztett 
képességek birtokában legyenek képesek önállóan is tanulni: szótárakat, lexikonokat, segédanyagokat önállóan 
kezelni, könyvtári és egyéb önálló munkát elvégezni. A nyelv szerkezetével való megismerkedés lehetővé teszi, 
hogy a tanulók a saját anyanyelvüket is tágabb rendszerben tudják szemlélni. Az angol nyelvű kultúráról szerzett 
ismereteik segítsék őket a magyar kultúra megítélésében is. A megszerzett nyelvi és kulturális ismeretek 
segítségével tudjanak a tanulók  új emberi kapcsolatokat teremteni más kultúrák képviselőivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Modern Languages; Learning, Teaching, Assesment. A Common European Framework of Reference (1996). Strasbourg, Council of 
Europe, 131 p. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
a 7–8. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Játékos foglalkozások: főképp 
kezdetben, a tanulók 
motiválása, a francia nyelvű 
beszédhallás, beszédértés 
képességének kialakítása-
fejlesztése, a hang-betű 
kapcsolatok, az olvasás és írás 
tanulása szolgálatában 
 Dalok, mondókák, versek 

memorizálása 
 Szavak, szószerkezetek, 

nyelvtani jelenségek kiemelése, 
memorizálása, gyakorlása 
sokféle kontextusban 
 A szókészlet gyarapítása 

dialógusok, didaktikus, 
szépirodalmi és ismeretterjesztő 
szövegek befogadása, 
reprodukáltatása és 
produkáltatása által, rendszeres 
ismétléssel, gyakorlással 
 Olvasási, írási-helyesírási, 

társalgási feladatgyűjtemény, 
munkafüzet használata 
 Szituációs játékok a mindennapi 

kommunikációs képességek 
fejlesztése érdekében 
 Angol gyermekjátékok tanulása, 

játszása 
 Önművelési technikák 

gyakorlása szótárhasználat, 
angol nyelvű újságok, ajánlások 
olvasása révén 
 Angol nyelvű drámajáték 

előadása 

 Egyéni és csoportos beszélgetés 
(társalgás) a célnyelven  
 Szóbeli feladatok megoldatása 

idegen- és anyanyelven 
 Munkafüzetek rendszeres 

minőségi ellenőrzése 
 Házi feladatok tartalmi 

ellenőrzése 
 Iskolai dolgozatok íratása  
 Páros szereplés nyelvi 

szituációban 

 Egyéni elemző minősítés 
szóban 
 Páros és csoportos 

teljesítmények minősítése 
szóban 
 Nagyobb írásbeli produktumok 

(fordítás, idegen nyelvű 
szövegalkotás stb.) elemző 
minősítése írásban, osztályzattal 
és/vagy analitikus pontozással 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  

a 9–12. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A nyelvtantanításban az 
erősödő tudatosítással előtérbe 
kerülnek a deduktív eljárások 
 Az olvasás-szövegfeldolgozás 

keretében fokozottabb szerepet 
kap a néma olvastatás 
 Fokozódó számú önálló 

feladatmegoldás a munkafüzet 
és feladatgyűjtemény 
felhasználásával 
 Angol nyelvű köznapi, szakmai 

és szépirodalmi szövegek 
hallgatása magnetofonról, a 
hallás után értés fejlesztésére  
 A szöveghallás, szövegértés 

fejlesztése érdekében dalok, 
versek tanulása 
 Szerepjátékok, főképp a 

civilizációs ismeretek 
tanulásában  
 „Oda-vissza” fordítás 

gyakoroltatása 
 Szituációs játékok a mindennapi 

kommunikációs képességek 
fejlesztése érdekében 
 Önművelési technikák 

gyakorlása szótárhasználat, 
angol nyelvű újságok, ajánlások 
olvasása révén 
 Angol nyelvű drámajátékok 

vagy más irodalmi mű előadása 
közönségnek 

 Teljesítmény-megbeszélés 
egyénileg és csoportosan 
 Társalgás a célnyelven 
 Munkafüzetek és házi feladatok 

rendszeres tartalmi ellenőrzése 
 Iskolai dolgozatok íratása 
 Nyelvi szituációs viselkedés 

elemzése 
 Tudásmérés állami nyelvvizsga-

teszttel 

 Elemző minősítés egyéni 
teljesítményre, szóban 
 Páros és csoportos 

teljesítmények szóbeli elemző 
minősítése 
 Elemző-összegező minősítés 

tematikus egység végén, 
egyénileg és kollektíve, szóban 
 Nagyobb nyelvi produktumok 

elemző minősítése írásban, 
analitikus pontozással és/vagy 
érdemjeggyel 

 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7.  Project English 3. Student’s Book 
8.  Headway Pre-Intermediate Student’s Book 
8.  Headway Intermediate Student’s Book 
9.  Headway Pre-Intermediate Student’s Book 

 
10.  Headway Intermediate Student’s Book 

 
11–12.  Headway Upper Intermediate Student’s Book 

 
 
 
Az angol nyelv tanításához szükséges legalább pedagógiai programcsomag-elemek kifejlesztése felmenő 
rendszerben 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
7. évfolyam 

 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
A beszédértés során arra kell törekedni, hogy a tanuló ne csak a tanár angol nyelvű óravezetését, de egyszerűbb 
magyarázatait is megértse, illetve a meg nem értés tényét angolul közölje, angolul kérjen segítséget a 
megértéshez. Az önálló szövegalkotás során nagyon fontos, hogy a tanuló a formális/informális stílusnak 
megfelelően tudjon megnyilatkozni. Az olvasási-szövegértési képességet nagymértékben fejleszti a kétnyelvű 
olvasmányok olvastatása, ezért ez kiemelt feladat ebben a tanévben. A nyelvtan tanulásakor a fő hangsúlyt a 
mondat szintjére kell helyezni. Az irodalom, művészetek tanításából nem maradhat ki a tanulói "szubkultúra" 
elemeinek közös feldolgozása sem. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 
TANULÁSA 

    

        
1. Beszédhallás, beszédértés  Beszédhallás, beszédértés 

fejlesztése 
    

        
1.1. szegmentálás  szegmentálás különböző típusú 

szövegek alapján: 
– az órán nem tanult, a 
mindennapi életben szerzett 
ismeretekből származó szavak 
kihallása autentikus szövegből 
(televízió, rádió, magnófelvétel); 
– az órán tanult lexikai egységek 
kihallása autentikus szövegből; 
– az órán tanult lexikai egységek 
kihallása didaktikus szövegből; 
– meghatározott információ 
kiszűrése elhangzó szövegből (pl. 
vonatindulás ideje hosszabb 
pályaudvari tájékoztató 
szövegből); 
– tanár által mondott szövegből; 
– anyanyelvű beszélő által 
elmondott szövegből 
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1.2. angol nyelvű szöveg 
követése, megértése 

 – ismert angol nyelvű szöveg 
megértése, követése ismeretlen 
előadó esetén (pl. anyanyelvű 
beszélő előadásában); 
– ismert lexikai egységeket 
tartalmazó ismeretlen szöveg 
megértése, követése ismert 
előadó esetén; 
– ismert lexikai egységeket 
tartalmazó ismeretlen szöveg 
megértése, követése ismeretlen 
előadó esetén; 
– ismeretlen lexikai egységet is 
tartalmazó szöveg globális 
megértése 

 A tanár kéréseit, 
utasításait, kérdéseit, 
megérti, azokra 
válaszolni, reagálni tud. 
Ismert lexikát  fel tud 
ismerni ismeretlen 
szövegkörnyezetben, 
illetve ismeretlen előadó 
esetén. 
Ismert témakörben az 
anyanyelvű beszélő 
beszédszándékának 
megfelelően tud 
reagálni. 
A tanár egyszerű 
magyarázatát megérti. 

 Az autentikus 
hanganyagot globálisan  
meg tudja érteni, ismert 
körülmények esetén. 
Megérti a tanár  angol 
nyelvű magyarázatait. 
Az ismert témákban 
idegen (anyanyelvű) 
beszélő 
beszédszándékait 
megérti, azokra reagálni 
képes. 
A lényeges információt 
ki tudja szűrni elhangzó 
szövegből, az ismeretlen 
lexikai egységek 
jelentését ki tudja 
következtetni a 
szövegkörnyezetből. 

 
1.3. kérdések, kérések, 

utasítások, magyarázatok 
megértése és visszajelzése 

 kérdések, kérések, utasítások, 
magyarázatok megértése és 
visszajelzés 
– cselekvéssel 
– verbálisan, angol nyelven 
– nonverbális kommunikációs 
jelzésekkel 

    

        
1.4. angol nyelvű szövegmondás 

egybevetése eredeti angol 
anyanyelvű 
szövegmondással 

 a tanuló saját, magnóra fölvett 
szövegmondásának 
összehasonlítása eredeti 
hangfelvétellel 

    

        
2. Szóbeli szövegalkotás  Szóbeli szövegalkotás gyakorlása     

 



 
 
 
 
2926 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
2.1. önálló szövegalkotás  az önálló szövegalkotás tanulása:    

– kapcsolatfelvétel: beszélgetés 
kezdeményezése 
– formális stílusban, 
– informális stílusban; 
ismerőssel folytatott udvariassági 
beszélgetés: 
az ún. "small talk" fordulatainak 
alkalmazása  
– formális stílusban, 
– informális stílusban; 
szándéknyilvánítás: 
– utasítások adása, szándék, terv, 
ígéret, előrejelzés, kívánság, 
figyelmeztetés, érdeklődés 
kifejezése 
– formális stílusban, 
– informális stílusban; 
kérés, segítségkérés, 
bocsánatkérés tanulása 
– formális stílusban, 
– informális stílusban; 
kérdezés, információkérés, 
érdeklődés tanulása 
– formális stílusban, 
– informális stílusban; 
meghívás tanulása  
– formális stílusban, 
– informális stílusban; 
értékkijelentések, érzelmek 
megfogalmazása: 
– elégedettség, tetszés kifejezése 
ismerős felnőtteknek, 
– kíváncsiság, meglepetés 
kifejezése ismerős gyereknek, 
felnőttnek, 
– félelem, együttérzés, 
sajnálkozás kifejezése gyereknek, 
felnőttnek, 
– remény, bizonyosság, 
emlékezés kifejezése 
formális/informális stílusban; 
töltelékszavak használata beszéd 
közben: 
– töltelékszavak (Hang on, That's 
not right) tervezése 
félreproduktív szövegalkotás 
során; 
kapcsolatzáró formulák 
alkalmazása  
– formális stílusban, 
– informális stílusban; 
leíró szövegek alkotása szóban: 
– térről (településtípusok, 
nevezetességek),  
– tárgyról, élőlényről, 
tevékenységről (házimunka, 
közlekedés, betegségek lezajlása 
és kezelése, szabadidős 
tevékenységek, hobbik, sportok,); 
elbeszélő szövegek alkotása 
képről a tanult igeidők 
alkalmazásával (ünnepek, iskolai 
élet, baleset, betegség története, 
utazás, nyaralás elmesélése); 
a jellemzés készítésének tanulása; 
a vitában való részvétel tanulása; 
interjúkészítés tanulása; 
a riportkészítés tanulása 

 Ismert témákról 
információt tud kérni, 
adni. 
A tanult szituációkhoz 
hasonló életszerű 
helyzetekben 
kapcsolatfelvétel, 
kapcsolatzárás 
kezdeményezésére, 
fogadására képes. 

 Beszédet tud 
kezdeményezni, 
fenntartani, zárni ismert 
témában, ismeretlen 
beszélőpartner esetén. 
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2.2. szövegreprodukálás 

 
A párbeszédek témái: 
Emberi kapcsolatok 
– Beszélgetés 
levelezőpartnerről, 
levelezésről, barátságról: 
barát bemutatása, külső 
leírása, jellemzése 
– Ünnepi készülődés, az 
ünnep jelentősége, lezajlása,  
A családi munkamegosztás, 
férfi és női szerepek, a 
gyerekek feladatai 
Tágabb környezetünk 
Természeti környezetünk 
– A ház körül élő állatok és 
növények: leírásuk, 
ápolásuk 
Az iskola világa 
– Az iskola bemutatása: 
diákok, pedagógusok, 
tantárgyak,  
Egészség, betegség 
– Betegség, egészség, 
egészségügyi ellátás 
Étkezés 
– Otthoni étkezés: főzés, 
receptek 
Utazás 
Szabadidő, szórakozás 
– Társalgás szabadidős 
tevékenységekről (zene, 
sport, társasjátékok, 
kirándulás, filmek) 

 autentikus szövegek 
reprodukálása (mondókák, dalok, 
versek); 
párbeszédek szövegeinek 
reprodukálása 

 A tanult párbeszédek 
legegyszerűbb 
változatait elő tudja adni 
memoriterként. 

 A tanult párbeszédek 
80%-át memoriterként 
elő tudja adni. 
A memoriterként 
megtanult anyagot fel 
tudja használni saját 
gondolatok kifejtése 
során. 

        
2.3. félreproduktív 

szövegalkotás 
 – a tankönyvben található, illetve 

közösen kialakított párbeszédek, 
leírások, elbeszélések 
szövegeinek átalakítása azonos 
szófaj helyettesítésével; 
– a tankönyvben található, illetve 
közösen kialakított párbeszédek, 
leírások, elbeszélések 
szövegeinek átalakítása szónál 
nagyobb szövegelem 
helyettesítésével (szószerkezet, 
tagmondat, mondat, bekezdés); 
– a tankönyvben található, illetve 
közösen kialakított párbeszédek, 
leírások, elbeszélések 
szövegeinek átalakítása egyszerű 
mondatok összevonásával; 
– mondókák, versek, dalok, 
prózai szövegrészek átalakítása 
szó, szószerkezet, tagmondat 
helyettesítésével; 
– leírás alkotása minta alapján; 
– elbeszélés alkotása minta 
alapján; 
– olvasott szöveg tartalmának 
elmondása 

 A tanult témakörökben 
tárgyak, élőlények, 
helyek és tevékenységek 
leírására, jellemzésére 
képes. 
Egyszerűen, de 
összefüggően el tud 
beszélni mindennapi 
eseményeket, 
történeteket. 

 Képekről, képsorokról 
szöveget tud alkotni a 
tanult műfajokban és 
témákban. 
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3. Olvasás  Az olvasás gyakorlása     
        
3.1. néma, értő olvasás  – utasítások olvasása, megértésük 

ellenőrzése az utasítások 
végrehajtásával; 
 – rövid terjedelmű, ismeretlen 
lexikai egységeket is tartalmazó 
didaktikus szövegek olvasása, 
megértésük ellenőrzése 
 – magyar nyelvű kérdésekre 
adott válaszok segítségével, 
 – igaz/hamis állítások 
kiválasztásával, 
 – angol nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével, 
 – tartalomelmondással angol 
nyelven, 
 – angol nyelvű mondatok 
kiegészítésével; 
 – képregények olvasása; 
 – viccek olvasása; 
 – autentikus szövegfoltok (pl. 
menetrend, receptek, műsorújság-
részletek, újságcímek, utcai 
feliratok) olvasása 
 

 Fontos információt ki 
tud keresni ismeretlen 
lexikai egységet is 
tartalmazó szövegből. 
A szövegértést ellenőrző 
egyszerű feladatokat el 
tudja végezni közösen 
feldolgozott szöveg 
esetén. 

 Ismeretlen lexikát is 
tartalmazó szövegről 
általános képet tud 
kialakítani az ismeretlen 
egységek 
kikövetkeztetésével. 
Lényeges információkat 
tud kiemelni a 
szövegből. 
Autentikus szövegeket 
önállóan képes olvasni. 

        
3.2. olvasástechnikai 

gyakorlatok 
 az olvasás pontosságának 

fokozása: 
 – szavakon, 
 – mondatokon, 
 – bekezdésnyi szövegeken; 
 az olvasás tempójának fokozása: 
 – bővülő szósorokon, 
 – bővülő hosszúságú 
mondatokon, 
 – bekezdésnyi szövegeken 

    

        
3.3. hangos olvasás  hangos olvasás gyakorlás után: 

 – utasítások felolvasása, 
 –  mondókák, versek, dalok 
szövegeinek felolvasása, 
 –  mesékből bekezdésnyi 
terjedelmű szöveg felolvasása, 
 – tankönyvi didaktikus szövegek 
felolvasása, 
 –  autentikus szövegek 
felolvasása; 
 –  hangos olvasás gyakorlás 
nélkül ("blattolás"): 
 –  ismert utasítások felolvasása, 
 –  ismert lexikai egységekből 
álló rövid mondatok felolvasása, 
 –  ismert lexikai egységekből 
álló rövid szövegek felolvasása, 
  

 Gyakorolt szöveget 
felkészülés után fel tud 
olvasni, a helyesejtési 
normákhoz közelítően 
(olvasás 20%-os 
hibahatáron belül). 
Tanári segítséggel 
önkorrekcióra képes. 

 Gyakorolt szöveget fel 
tud olvasni a helyesejtési 
normáknak megfelelően. 

        
3.4. gyorsolvasási 

gyakorlatok 
 – hibakeresési gyakorlatok 

végzése; 
 –  látószög növelési gyakorlatok 
végzése; 
 –  nyomdahibás szövegfoltok 
olvasása; 
 –  scanning gyakorlatok és 
 –  skimming  gyakorlatok 
végzése 
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3.5. olvasástechnikai hibák 

javítása 
 – betű-, illetve hangkihagyás 

vagy -betoldás javítása; 
 –  betűcsere javítása; 
 –  mást olvasás javítása; 
 – betűkapcsolat helytelen 
ejtésének javítása; 
 –  más szó olvasásának javítása; 
 –  az olvasás pontosságának 
javítása szószerkezeteken, 
mondatokon 

    

        
4. Írás  Az írás gyakorlása: 

kézírással írt, illetve nyomtatott 
szavak javítása: 
– betűtévesztés javítása, 
– betűkihagyás, illetve 
– betoldás javítása, 
– betűcsere javítása 

 Olvasható a  kézírása. 
Ismeretlen szöveget le 
tud másolni 20%-os 
hibahatárral. 
Diktálás, emlékezetből 
(akaratlagos) írás során a 
szavai felismerhetők. 
A tankönyvi, 
munkafüzeti írásbeli 
feladatokat önállóan 
meg tudja oldani. 

 Diktálás, emlékezetből 
írás esetén is olvasható, 
10%-nál több 
betűtévesztési, 
betűkihagyási hibát nem 
tartalmazó írásképet 
képes produkálni. 

        
5. Írásbeli szövegalkotás  Az írásbeli szövegalkotás 

tanulása:                                          
 – jellemzés készítése, 
 –  leírás alkotása térről, 
tárgyról, élőlényről, 
tevékenységről, folyamatról, 
 –  elbeszélés alkotása, 
 –  önéletrajz írása, 
 –  definíciókészítés 

 Több egyszerű 
mondatból álló 
összefüggő szöveget 
képes alkotni  mondat-, 
illetve szövegmodellek 
alapján, a tanult 
témakörökben és 
műfajokban. 
Egyszerű levelet 
önállóan  meg tud írni. 

 Szövegmodellek alapján 
összefüggő szöveget tud 
alkotni a tanult 
műfajokban és 
témákban. 
Képes a mondatok 
összefűzésére logikai 
kapcsolat alapján. 
A tankönyv, munkafüzet 
igényesebb írásbeli 
feladatait önállóan meg 
tudja oldani. 

        
6. Helyesejtés  A helyesejtés gyakorlása: 

légzőgyakorlatok végzése; 
hangképzési és artikulációs 
gyakorlatok végzése –  
valamennyi angol fonéma helyes 
kiejtésének gyakorlása 
a) szövegreprodukálás során, 
b) felolvasáskor, 
c) szövegalkotás esetén, 
d) nyelvtörők segítségével; 
 –  azonos leírt magánhangzók 
különböző kiejtése; 
 – hangkapcsolatok helyesejtése, 
illetve a szabályok tudatosítása 
a) a múlt idő jelének különböző 
kiejtése, a szabály alkalmazása, 
b) a többes szám jelének kiejtése, 
a szabály alkalmazása, 
c) az egyes szám – személy -s 
ragjának kiejtése, a szabály 
alkalmazása, 
–  tanulótársak elhangzó 
helyesejtési hibáinak javítása 
–  saját elhangzó helyesejtési 
hiba észlelése, 
– saját elhangzó helyesejtési hiba 
javítása 
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   d) a szó eleji W  ejtése különböző 

szókapcsolatokban, a szabály 
tudatosítása, 
e) a szó végi E kiejtésmódosító 
szerepének tudatosítása, 
f) a G, illetve C betűk különböző 
kiejtéséhez kapcsolódó szabály 
tudatosítása, 
homonímák, homofónok, 
– az összevont alakok kiejtésének 
gyakorlása; 
hangsúlygyakorlatok végzése: 
–  a hangsúly értelem-
megkülönböztető szerepének 
gyakorlása szópárokon, 
szósorokon, 
 –  mozgó szóhangsúlyok 
gyakorlása szópárokon, 
szósorokon (végződések 
hansúlyváltoztató szerepe: 
pl. -ly), 
 –  a mondathangsúly gyakorlása 
utánmondással, 
szövegreprodukálás, illetve 
hangos olvasás során, 
 –  a rövid válasz hangsúlyának 
gyakorlása; 
hanglejtési gyakorlatok végzése: 
– alapvető hanglejtési minták 
követése utánmondással, 
szövegreprodukálás, illetve 
hangos olvasás során 
a) Tune I., 
b) Tune II.; 
 –  a hanglejtés mint az értelem, 
ill. érzelem kifejezésének eszköze, 
 –  a hasonlítás intonációja, 
 –  az összetett mondatok 
intonációja; 
gyorsasági gyakorlatok végzése; 
ritmus gyakorlatok végzése:            
–  mondatépítkezés gyakorlása 
(bővülő mondat egyenletes 
ritmussal); 
a hangerőváltás gyakorlása; 
időtartam gyakorlatok végzése; 
kiejtést segítő mintasorok 
olvasása; 
versek és prózai szövegek 
reprodukálása a helyesejtési 
szabályoknak megfelelően; 
helyesejtési hibák javítása: 
–  tanulótársak elhangzó 
helyesejtési hibáinak észlelése 
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II. NYELVTANI, 

NYELVÉSZETI 
ISMERETEK 

 NYELVTANI, NYELVÉSZETI 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

        
1. Nyelvi műveletek  Nyelvi műveletek végzése: 

kérdezés, válaszolás, 
bővítés, 
szűkítés, 
helyettesítés 
azonos szófajjal, 
névmással, 
lexika szintjén (szinonima, 
antoníma), 
kommunikációs tényezők szerint 
(személy, cselekvés, idő), 
átalakítás 

    

        
2. A nyelv szerkezete  Ismeretek szerzése a nyelv 

szerkezetéről: 
az  igeidő és az igeszemlélet 
tanulása: 
Perfect, Simple, Continuous 
 –  eltérések a magyar és angol 
mondatszerkesztésben 

    

        
3. Nyelvtanulási technikák  Nyelvtanulási technikák 

megismerése, elsajátítása: 
a fantázia és az empátia, 
valamint a szövegkörnyezet 
szerepének kiaknázása a 
szövegértésben 

    

        
4. Leíró nyelvészeti és 

nyelvhasználati ismeretek 
 Leíró nyelvészeti és 

nyelvhasználati ismeretek 
megszerzése: 
 –  birtokos névmások (MINE...), 
 – visszaható névmások, 
 –  Adjective+Infinitive szerkezet, 
 – Adjective phrases (A man 
carrying a gun), 
 – Noun clauses (I don't know 
what to do), 
 – a célhatározás egy formájának 
megtanulása 
  

 A tanult hangkapcsolati 
törvényeket fel tudja 
sorolni. 
A gyakorolt nyelvi 
műveleteket el tudja 
végezni tanári 
segítséggel. 
Ismeri az igeszemléletet 
mint fogalmat. 
Használni tudja a 
hasonlítást és a  fokozást 
felkészülés után alkotott 
szövegben. 
Ismeri a birtokos 
névmásokat és az 
időhatározókat, továbbá 
használatuk szabályait. 
A tanult igék 3. 
(Participle) alakját 
megtanulja. 
 

 A tanult hangkapcsolati 
törvényeket alkalmazni 
tudja a felkészülés utáni 
szövegalkotás, illetve 
felolvasás esetén. 
A hasonlítást és az 
összetett mondatok 
intonációját helyesen 
tudja alkalmazni 
felkészülés után. 
A gyakorolt nyelvi 
műveleteket önállóan el 
tudja végezni. 
Az igeszemlélet 
gyakorlati alkalmazására 
képes. 
A tanult nyelvtani 
szerkezetek egyszerűbb 
eseteit helyesen tudja 
használni a felkészülés 
utáni szövegalkotásban, 
illetve nyelvtani 
feladatokban. Tanári 
segítséggel 
önkorrekcióra képes. 
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III. ANGOL NYELVŰ 

CIVILIZÁCIÓ 
 ISMERETEK SZERZÉSE AZ 

ANGOL NYELVŰ 
CIVILIZÁCIÓRÓL 

    

        
1. Országismeret  Országismeret tanulása     
        
1.1. földrajz  – Nagy-Britannia tájainak, 

településeinek megismerése, 
 – ismeretek tanulása a The 
British Isles-ról, 
 – London nevezetességeinek 
megismerése 

 Fel tudja sorolni Nagy-
Britannia nagy tájait, 
településeit (country). 
Meg tudja nevezni 
angolul, magyarul 
ismertetni  képes  
London főbb 
nevezetességeit. 

 Nagy-Britannia tájait, 
településeit, The British 
Isles-t meg tudja nevezni 
angolul, helyüket meg 
tudja keresni a térképen. 

        
1.2. politika és jog  – az angol parlament, 

  
 Ismertetni tudja 

magyarul az angol 
parlament felépítését, 
működését. 

 Ismertetni tudja angolul 
az angol parlament 
felépítését, működését. 

        
1.3. oktatás  az angol iskolarendszer 

megismerése 
 El tudja mondani az 

angol iskolarendszer 
főbb jellemzőit 
magyarul. 

 Jellemezni tudja az 
angol iskolarendszert 
magyarul. 

        
1.4. társadalomismeret  ismeretek tanulása  az angol 

társadalom tagozódásáról; 
 

   Ismertetni tudja magyar 
nyelven a társadalom 
tagozódását. 

        
1.5. média  az angol kultúrával kapcsolatos 

műsorok figyelése a televízióban, 
rádióban; 
Nagy-Britanniával kapcsolatos 
újságcikkek, képek gyűjtése; 
képeslap- és bélyeggyűjtés; 
könyvkiadók megismerése Nagy-
Britanniában (Penguin, Puffin, 
MacMillan, Longman); 
brit napilapok, folyóiratok 
megismerése 

 Meg tudja nevezni brit 
folyóiratok címét. 

 Meg tudja nevezni 
angolul a tanult brit 
folyóiratok címeit, a 
folyóiratokat jellemezni 
tudja magyarul. 

        
2. Mindennapi élet, szokások  Ismerkedés a mindennapi élettel, 

szokásokkal 
    

        
2.1. angol termékek  angol termékek címkéinek 

gyűjtése 
    

        
2.2. babonák  babonák megismerése    Brit babonákat meg tud 

nevezni angol nyelven. 
        
2.3. étkezési szokások, 

gasztronómia 
 étkezési szokások, gasztronómia 

tanulása: 
 – néhány jellegzetes étel nevének 
megismerése, az alapanyagok 
megnevezése: 
  

 Meg tud nevezni néhány 
híres nemzeti ételt. 

 Ismertetni tudja angolul 
a jellegzetes ételeket. 

        
2.4. illemszabályok  illemszabályok tanulása: 

 – viselkedés étteremben, 
 – étkezési illemszabályok (table 
mannes), 
 – tabutémák beszélgetés során: 
politikai hovatartozás, vallási 
meggyőződés, a partner 
tulajdonában lévő tárgyak ára 
iránti érdeklődés 

 Fel tudja sorolni az 
étkezéssel kapcsolatos 
illemszabályokat. 
Az angol társalgásban 
előforduló tabutémákat 
meg tudja nevezni. 

 Az étkezéssel 
kapcsolatos 
illemszabályokat 
ismertetni tudja  
magyarul. 
Brit tabutémákat  meg 
tud nevezni angol 
nyelven. 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2933 

 
2.5. hagyományok, ünnepek  hagyományok, ünnepek tanulása: 

 – Guy Fawkes Day, 
 – Hoaxing on April,  
 – April Fools, Day, 
 – May Day; 
  

 Meg tudja nevezni 
angolul a tanult 
ünnepeket. 

 Ismertetni tudja 
magyarul a tanult 
ünnepeket és a hozzájuk 
kapcsolódó szokásokat, 
a szükséges angol 
kifejezéseket ismeri. 

        
2.6. sportágak, sportesemények  Anglia nemzeti sportágainak 

megnevezése, alapvető 
játékszabályok megismerése 
(rugby, cricket, soccer, croquet, 
scramball); 
sportesemények és 
sporteredmények figyelemmel 
kísérése angol nyelvű tévé-, 
illetve rádióműsorokban 

 Meg tudja nevezni 
angolul a tanult 
sportágakat. 

 Ismertetni tudja 
magyarul a jellegzetes 
brit sportágakat, a 
szükséges angol 
kifejezéseket ismeri. 

        
3. Zenei, képzőművészeti és 

építészeti ismeretek: 
Néhány jellegzetes templom, 
könyvtár, múzeum; neves 
festő, szobrász, zeneszerző, 
színész megismerése. 

 Zenei, képzőművészeti és 
építészeti ismeretek szerzése 

 A tanult 
képzőművészek, 
filmszakemberek, 
tudósok közül néhányat 
meg tud nevezni. 
 

 A tanult 
képzőművészeti, 
építészeti alkotásokat, 
alkotókat meg tudja 
nevezni és be tudja 
mutatni angol nyelven. 
 

        
4. A tudomány és a történelem 

érdekességei: 
Néhány híres  hadvezér, 
államférfi megismerése. 
 

 Ismerkedés a tudomány és a 
történelem érdekességeivel 

   A tanult tudósokat és 
történelmi 
személyiségeket meg 
tudja nevezni és be tudja 
mutatni angol nyelven. 

        
IV. KÖZVETÍTÉS  FORDÍTÁS ANGOLRÓL 

MAGYARRA 
    

        
1. Fordítási technikák  Fordítási technikák tanulása: 

 – különálló mondatok fordítása 
angolról magyarra, 
 – globális fordítás, 
 – szó szerinti fordítás, 
 – a mondatban szereplő 
szerkezetek megfelelőinek 
megkeresése, 
 – az esetleges ismeretlen szó 
kikövetkeztetésének lehetőségei, 
 – a szerkezetek összeállítása 
mondattá, 
 – a mondat ellenőrzése 
nyelvhelyességi szempontból, 
 – különálló mondatok fordítása 
magyarról angolra, 
 – a megfelelő mondatpatent 
megválasztása, 
 – a megfelelő szófajú szó 
beillesztése a mondatpatentba, 
 – az állítmány és az alany 
egyeztetése 

 Egyszerű magyar 
mondatokat le tud 
fordítani angolra, 
mondatpatentek 
felhasználásával. 

 Magyar mondatokat 
angolra tud fordítani 
mondatpatentek 
segítségével, az alany és 
az állítmány 
egyeztetésével. 

 
 
PROJEKT 
 
Látogatóban Ausztráliában 
Ausztrália földrajzával, történelmével és jelenével kapcsolatos információk gyűjtése a hagyományos és korszerű 
információhordozók (lexikonok, természetfilmek, Internet) segítségével. (Érdemes más művelődési területekkel 
összehangoltan megvalósítani.) A gyűjtés eredménye egyrészt írásban (album, tabló) másrészt egy műsoros 
délutánban ölt testet. 
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Év végi követelmények 

 
7. évfolyam 

 
Tolmácsolás (hangzó angol nyelvű szöveg fordítása magyarra) 

– Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a legfontosabb 
elemekre (a mondatok topikjaira és rémáira) 

– A szűkített szöveg lejegyzése 
– Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyzetelés 

alapján történő bővítése, rekonstruálása 
– Már tanult rövid prózai szövegek szóbeli fordítása 

 
Hallott szöveg értése 
A tanuló 

– megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket 

megért; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegrészekből fontos információkat kiszűri; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 
– ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

kikövetkezteti. 
 
Beszédkészség 
A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszol; 
– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 
– kérdéseket tesz fel; 
– eseményt mesél el; 
– megértési probléma esetén segítséget kér; 
– beszélgetést kezdeményez, befejez. 

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 
– egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért; 
– ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti. 
 
Íráskészség 
A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír; 
– egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 
– ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
8. évfolyam 

 
Az Angol nyelv tanulásának céljai a 8. évfolyamon 

 
A 8. évfolyamon a kommunikációból megtanultak alkalmazására helyezzük a hangsúlyt. Az autentikus 
szövegfoltok olvastatása nagyban segíti a célnyelv országaiban való eligazodást. Nagyon fontos annak 
felismertetése, hogy az egyjelentésű, többjelentésű, egyalakú és többalakú szavak nem felelnek meg a két 
nyelvben egymásnak, ezért fordításkor, önálló szövegalkotásnál és szótárazás során erre nagy gondot kell 
fordítani. Az írásbeli szövegalkotás tanulása is most már egyértelműen a felhasználhatóság céljait szolgálja: 
továbbtanulás, munkavállalás során használatos alapvető szövegtípusokat tanulnak a diákok. Az irodalom, a 
kultúra tanítása összefoglaló jellegű, tekintettel a jelenlegi iskolaszerkezetre. Ám az itt megjelenő témák – a 
tanulók érdeklődése és a tanár lehetőségei szerint – továbbvihetők. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 
TANULÁSA 

    

        
1. Beszédhallás, beszédértés  Beszédhallás, beszédértés 

fejlesztése 
    

        
1.1. szegmentálás  szegmentálás különböző típusú 

szövegek alapján: 
– az órán nem tanult, a 
mindennapi életben szerzett 
ismeretekből származó szavak 
kihallása autentikus szövegből 
(televízió, rádió, magnófelvétel); 
– az órán tanult lexikai egységek 
kihallása autentikus szövegből; 
– az órán tanult lexikai egységek 
kihallása didaktikus szövegből 

    

        
1.2. angol nyelvű szöveg 

megértése 
 ismert angol nyelvű szöveg 

megértése, követése ismeretlen 
előadó esetén (pl. anyanyelvű 
beszélő előadásában); 
ismert lexikai egységeket 
tartalmazó ismeretlen szöveg 
megértése, követése ismert 
előadó esetén; 
ismert lexikai egységeket 
tartalmazó ismeretlen szöveg 
megértése, követése ismeretlen 
előadó esetén; 
ismeretlen lexikai egységet is 
tartalmazó szöveg globális 
megértése; 
angol nyelvű szómagyarázat 
megértése; 
elhangzó angol nyelvű szövegből 
lényeges információ kiemelése 

 Megérti a tanár kéréseit, 
utasításait, kérdéseit, 
azokra válaszolni, 
reagálni tud. 
Ismert lexikát fel tud 
ismerni ismeretlen 
szövegkörnyezetben, 
illetve ismeretlen előadó 
esetén. 
Ismert témakörben az 
anyanyelvű beszélő 
beszédszándékának 
megfelelően képes 
reagálni. 
Megérti a tanár egyszerű 
magyarázatát. 
Elhangzó szövegből ki 
tudja szűrni a fontos 
információt. 

 Globálisan megérti az 
autentikus hanganyagot 
ismert körülmények 
esetén. 
Megérti a tanár angol 
nyelvű magyarázatait. 
Az ismert témákban 
idegen (anyanyelvű) 
beszélő 
beszédszándékait 
megérti, azokra reagálni 
képes. 
Lényeges információt ki 
tud szűrni elhangzó 
szövegből, az ismeretlen 
lexikai egységek 
jelentését ki tudja 
következtetni a 
szövegkörnyezetből. 
Megérti az angol nyelvű 
szómagyarázatot. 
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1.3. kérdések, kérések, 

utasítások, vélemény- és 
érzelemnyilvánítások 

 kérdések, kérések, utasítások, 
vélemény- és érzelem- 
nyilvánítások megértése és 
visszajelzés cselekvéssel, 
verbálisan, angol nyelven, 
nonverbális kommunikációs 
jelzésekkel 

    

        
2. Szóbeli szövegalkotás  A szóbeli szövegalkotás 

gyakorlása 
    

        
2.1. önálló szövegalkotás  az önálló szövegalkotás 

gyakorlása:  
kapcsolatfelvétel: 
beszélgetés kezdeményezése és 
fenntartása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
az ún. "small talk" fordulatainak 
alkalmazása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
utasítások adása, figyelmeztetés 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
kérés, emlékeztetés, emlékezés, 
panaszkodás, problémák, félelem 
megfogalmazása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
kérdezés, kívánság, érdeklődés, 
információ-kérés, válaszadás 
tanulása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
meghívás, szándék, terv, ígéret 
tanulása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
értékkijelentések és érzelmek 
megfogalmazása: 
dicséret/szidás, 
panasz, sajnálkozás kifejezése, 
bizonyosság) 
bizonytalanság/kétségek, 
kíváncsiság) 
közömbösség/meglepetés, 
együttérzés/sajnálat, 
tetszés/nem tetszés; 
töltelékszavak használata beszéd 
közben: 
töltelékszavak (Oh, let me say 
that again) tervezése 
félreproduktív szövegalkotás 
során; 
kapcsolatzáró formulák 
alkalmazása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
leíró szövegek alkotása szóban 
térről (településtípusok, 
nevezetességek), tárgyról, 
élőlényről, tevékenységről 
(ünnepek, családi események, 
közlekedés, betegségek lezajlása 
és kezelése, balesetek, sérülések 
és ellátásuk, szabadidős 
tevékenységek, hobbik, sportok, 
pénzváltás, szállásfoglalás, 
ételkészítés, ételrendelés); 
elbeszélő szövegek alkotása 
képről a tanult igeidők 
használatával; 
jellemzés alkotása; 
oksági viszonyok kifejezése; 
interjúkészítés tanulása; 
riportkészítés tanulása 

 Ismert témákról 
információt tud kérni és 
adni. 
A tanult témakörökben 
tárgyak, élőlények, 
helyek és tevékenységek 
leírására, jellemzésére 
képes. 
Mindennapi 
eseményeket, 
történeteket el tud 
beszélni egyszerűen, de 
összefüggően. 
A tanult szituációkhoz 
hasonló életszerű 
helyzetekben 
kapcsolatfelvétel, 
kapcsolatzárás 
kezdeményezésére, 
fogadására képes. 
Ki tudja fejezni a 
tetszést/nem tetszést, 
érdeklődni tud tetszés 
iránt. 

 Beszédet tud 
kezdeményezni, 
fenntartani, zárni ismert 
témában, ismeretlen 
beszélőpartner esetén. 
Képekről, képsorokról 
szöveget tud alkotni a 
tanult műfajokban és 
témákban. 
Oksági viszonyokat ki 
tud fejezni a tanult 
módokon. 
Felkészülés utáni 
szövegalkotásban, az 
eseményelmondás során 
a függőbeszéd alapvető 
eseteit használni tudja. 
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2.2. szövegreprodukálás 

 
A párbeszédek témái: 
Emberi kapcsolatok 
– Beszélgetés 
levelezőpartnerről, 
levelezésről, barátságról: 
barát bemutatása, külső 
leírása, jellemzése 
– Ünnepi készülődés, az 
ünnep jelentősége, lezajlása, 
szokások, hagyományok 
– A család tagjainak 
bemutatása: külső leírásuk, 
jellemzésük, feladatuk a 
családban, a családi élet 
bemutatása 
Tágabb környezetünk 
– A főváros, lakóhelyünk és 
egy célnyelvi város 
bemutatása 
Természeti környezetünk 
– Vadon élő állatok és 
növények: leírásuk, 
védelmük 
Az iskola világa 
– Az iskola bemutatása: 
iskola, oktatási rendszer 
Magyarországon és 
külföldön 
Egészség, betegség 
– Betegség, egészség, 
egészségügyi ellátás 
Étkezés 
– Étkezés étteremben: étlap, 
rendelés, fizetés, reklamáció 
Utazás 
– Utazási előkészületek: 
útiterv, okmányok, 
szolgáltatások 
igénybevétele, utazási 
eszközök és módok 
Szabadidő, szórakozás 
– Társalgás szabadidős 
tevékenységekről (zene, 
sport, társasjátékok, 
kirándulás, filmek) 

 autentikus szövegek 
reprodukálása (mondókák, dalok, 
versek); 
párbeszédek szövegeinek 
reprodukálása 

 A tanult párbeszédek 
legegyszerűbb 
változatait elő tudja adni 
memoriterként. 

 A tanult párbeszédek 
80%-át elő tudja adni  
memoriterként. 
A memoriterként 
megtanult anyagot fel 
tudja használni  saját 
gondolatok kifejtése 
során. 

        
2.3. félreproduktív 

szövegalkotás 
 a tankönyvben található, illetve 

közösen kialakított párbeszédek 
szövegeinek átalakítása azonos 
szófaj helyettesítésével; 
a tankönyvben található, illetve 
közösen kialakított párbeszédek 
szövegeinek átalakítása szónál 
nagyobb szövegelem 
helyettesítésével (szószerkezet, 
tagmondat, mondat, bekezdés); 
a tankönyvben található, illetve 
közösen kialakított párbeszédek 
szövegeinek átalakítása egyszerű 
mondatok összevonásával; 
mondókák, versek, dalok, prózai 
szövegrészek átalakítása szó, 
szószerkezet, tagmondat 
helyettesítésével; 
leírás alkotása minta alapján, 
képek, képsorok segítségével; 
elbeszélés alkotása minta alapján, 
képek, képsorok segítségével; 
olvasott szöveg tartalmának 
elmondása 
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3. Olvasás  Az olvasás gyakorlása     
        
3.1. néma, értő olvasás  a néma, értő olvasás gyakorlása: 

utasítások olvasása, megértésük 
ellenőrzése az utasítások 
végrehajtásával; 
rövid terjedelmű, ismeretlen 
lexikai egységeket is tartalmazó 
didaktikus szövegek olvasása, 
megértésük ellenőrzése 
magyar nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével, 
igaz/hamis állítások 
kiválasztásával, 
angol nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével, 
tartalom  angol nyelvű 
elmondásával; 
képregények olvasása; 
viccek olvasása; 
autentikus szövegfoltok (pl. 
menetrend, étlap, receptek, 
műsorújság-részletek, 
újságcímek, árukatalógusok, 
hirdetések) olvasása 

 Ki tud keresni fontos 
információkat ismeretlen 
lexikai egységet is 
tartalmazó szövegből. 
A szövegértést 
ellenőrizni tudja 
egyszerű feladatok 
elvégzésével közösen 
feldolgozott szöveg 
esetén. 
Ismeretlen lexikai 
egységeket is tartalmazó 
szöveg globális 
megértésére képes tanári 
segítséggel. 
Az autentikus 
szövegfoltokat kezelni 
tudja, a fontos 
információkat ki tudja 
keresni a szövegből. 

 Ismeretlen lexikát is 
tartalmazó szövegről 
általános képet tud 
kialakítani az ismeretlen 
egységek 
kikövetkeztetésével. 
Ki tudja emelni a 
lényeges információt a 
szövegből. 
Önállóan képes 
autentikus szövegeket 
olvasni. 
Ismeretlen szöveg önálló 
feldolgozására képes. 

        
3.2. olvasástechnikai 

gyakorlatok 
 az olvasás pontosságának 

fokozása 
szavakon, 
mondatokon, 
bekezdésnyi szövegeken; 
az olvasás tempójának fokozása 
bővülő szósorokon, 
bővülő hosszúságú mondatokon, 
bekezdésnyi szövegeken 

    

        
3.3. hangos olvasás  hangos olvasás gyakorlás után: 

utasítások felolvasása, 
mondókák, versek, dalok 
szövegeinek felolvasása, 
mesékből bekezdésnyi terjedelmű 
szöveg felolvasása, 
tankönyvi didaktikus szövegek 
felolvasása; 
hangos olvasás gyakorlás nélkül 
("blattolás"): 
ismert utasítások felolvasása, 
ismert lexikai egységekből álló 
rövid mondatok felolvasása, 
megjósolható kiejtésű ismeretlen 
lexikai egységeket is tartalmazó 
rövid szöveg felolvasása; 
fonetikus jelekkel átírt szavak 
olvasása 

 Gyakorolt szöveget 
felkészülés után fel tud 
olvasni hangosan, a 
helyesejtési normákhoz 
közelítően. (Olvasás 
20%-os hibahatáron 
belül.) Tanári 
segítséggel 
önkorrekcióra képes. 
Ismert szavak fonetikus 
átírását el tudja olvasni 
tanári segítséggel. 

 Gyakorolt szöveget fel 
tud olvasni hangosan, a 
helyesejtési normáknak 
megfelelően. 
Extenzív olvasásra 
képes. 
Önállóan tudja olvasni a 
fonetikus jelekkel leírt 
szavakat. 

        
3.4. gyorsolvasási gyakorlatok  scanning gyakorlatok, 

skimming gyakorlatok végzése 
    

        
3.5. olvasástechnikai hibák 

javítása 
 olvasástechnikai hibák javítása: 

betű-, illetve hangkihagyás vagy -
betoldás javítása, 
betűcsere javítása, 
mást olvasás javítása: 
betűkapcsolat helytelen ejtésének 
javítása, 
más szó olvasásának javítása, 
az olvasás pontosságnak javítása 
szószerkezeteken, mondatokon 
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4. Írás, helyesírás  Írás, helyesírás gyakorlása: 

kézírással írt, illetve nyomtatott 
szavak javítása: 
betűtévesztés szempontjából, 
betűkihagyás, illetve -betoldás 
szempontjából, 
betűcsere szempontjából; 
szavak fonetikus átírásának 
másolása szótárakból, 
ismert szavak fonetikus átírása 
tanári segítséggel 

 Kézírása olvasható. 
Ismeretlen szöveget le 
tud másolni 20%-os 
hibahatárral. 
Diktálás, emlékezetből 
(akaratlagos) írás során a 
leírt szavai 
felismerhetők. 

 Írása diktálás, 
emlékezetből írás esetén 
is olvasható, 10%-nál 
több betűtévesztési, 
betűkihagyási hibát nem 
követ el. 

        
5. Írásbeli szövegalkotás  Az írásbeli szövegalkotás 

gyakorlása: 
továbbtanuláshoz szükséges 
írásbeli szövegek alkotása: 
önéletrajz írása, 
ösztöndíj-pályázat írásának 
tanulása; 
beszámoló készítése; 
elbeszélő szövegek alkotása  
leírások alkotása (programokról, 
történelmi személyiségekről, 
országról); 
szómagyarázatok alkotása; 
nyomtatványok kitöltése,  
jellemzés készítése, családi 
kapcsolatok bemutatása, 
tetszés/nem tetszés írásbeli 
kifejezése, érdeklődés tetszés 
iránt; 
levélírás, a levélírás formai 
szabályainak tanulása 

 A tankönyvi, 
munkafüzeti írásbeli 
feladatokat önállóan 
megoldja. 
Több egyszerű 
mondatból álló 
összefüggő szöveget tud  
alkotni mondat-, illetve 
szövegmodellek alapján, 
a tanult témakörökben és 
műfajokban. 
Egyszerű levelet, 
önéletrajzot, munkahelyi 
pályázatot tud írni. 
Ki tud fejezni írásban 
tetszést/nem tetszést, 
érdeklődést tetszés felől. 
Írásos munkái során 
segítséggel használni 
tudja a kétnyelvű 
szótárat. 

 Szövegmodellek alapján 
összefüggő szöveget tud 
alkotni a tanult 
műfajokban és 
témákban. 
A mondatokat össze 
tudja fűzni logikai 
kapcsolat alapján. 
A tankönyv, munkafüzet 
igényesebb írásbeli 
feladatait önállóan meg 
tudja oldani. 
Fogalmazást tud írni a 
tanult szerkezetnek 
megfelelően, ismert 
eseményről, jelenségről. 
Tud önéletrajzot, 
pályázatot írni. 
A levelezés formai 
szabályainak megfelelő 
levelet tud írni. 
Az írásbeli munkái során 
önállóan használja a 
kétnyelvű szótárat, 
ellenőrzést tud végezni 
egy egynyelvű szótárból. 
Ki tud fejezni írásban 
véleményt, érzelmet, 
tetszést/nem tetszést és 
ezek iránti érdeklődést. 

        

6. Helyesejtés  A helyesejtés gyakorlása: 
légzőgyakorlatok végzése; 
hangképzési és artikulációs 
gyakorlatok végzése: 
valamennyi angol fonéma helyes 
kiejtésének gyakorlása 
a) szövegreprodukálás során, 
b) felolvasáskor, 
c) szövegalkotás esetén, 
d) nyelvtörők segítségével; 
azonos leírt magánhangzók 
különböző kiejtése, 
hangkapcsolatok helyesejtése, 
illetve a szabályok tudatosítása 
a) a múlt idő jelének különböző 
kiejtése, a szabály alkalmazása, 
b) a többes szám jelének kiejtése, 
a szabály alkalmazása, 
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   c) az egyes szám 3. személy -s 

ragjának kiejtése, a szabály 
alkalmazása, 
helyesejtési hibáinak észlelése, 
tanulótársak elhangzó 
helyesejtési hibáinak javítása, 
saját elhangzó helyesejtési hiba 
észlelése, 
saját elhangzó helyesejtési hiba 
javítása 
d) a szó eleji W ejtése különböző 
szókapcsolatokban, a szabály 
tudatosítása, 
e) a szó végi E kiejtésmódosító 
szerepének tudatosítása, 
f) a G, illetve C betűk különböző 
kiejtéséhez kapcsolódó szabály 
tudatosítása, 
g) homonímák, homofónok; 
az összevont alakok kiejtésének 
gyakorlása; 
hangsúlygyakorlatok végzése: 
a hangsúly értelem 
megkülönböztető szerepének 
gyakorlása szópárokon, 
szósorokon; 
mozgó szóhangsúlyok gyakorlása 
szópárokon, szósorokon 
(végződések hansúlyváltoztató 
szerepe: pl. -ly); 
a mondathangsúly gyakorlása 
utánmondással, 
szövegreprodukálás, illetve 
hangos olvasás során; 
a rövid válasz hangsúlyának 
gyakorlása; 
hanglejtési gyakorlatok végzése: 
alapvető hanglejtési minták 
követése utánmondással, 
szövegreprodukálás, illetve 
hangos olvasás során 
a) Tune I., 
b) Tune II.; 
a hanglejtés mint az értelem, ill. 
érzelem kifejezésének eszköze, 
a hasonlítás intonációja, 
az összetett mondatok 
intonációja; 
gyorsolvasási gyakorlatok 
végzése; 
ritmusgyakorlatok végzése:  
a mondatépítkezés gyakorlása 
(bővülő mondat egyenletes 
ritmussal); 
a hangerőváltás gyakorlása; 
időtartam gyakorlatok végzése; 
kiejtést segítő mintasorok 
olvasása; 
versek és prózai szövegek 
reprodukálása a helyesejtési 
szabályoknak megfelelően; 
helyesejtési hibák javítása: 
tanulótársak elhangzó 
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II. NYELVTAN, 

NYELVÉSZETI 
ISMERETEK 

 NYELVTAN, NYELVÉSZETI 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

        
1. Nyelvtani műveletek  Nyelvtani műveletek végzése: 

kérdezés, válaszolás; 
bővítés; 
szűkítés; 
helyettesítés  
azonos szófajjal, 
névmással, 
lexika szintjén (szinonima, 
antoníma) 
kommunikációs tényezők szerint 
(személy, cselekvés, idő); 
átalakítás 

 A gyakorolt nyelvi 
műveleteket el tudja 
végezni tanári 
segítséggel. 

 A gyakorolt nyelvi 
műveleteket önállóan el 
tudja végezni. 
 

        
2. A nyelv szerkezete  Ismeretek szerzése a nyelv 

szerkezetéről: 
mondattani elemzések – egyszerű 
és összetett mondatok; 
egy szó – egy szerkezet tanulása; 
egyjelentésű, többjelentésű, 
egyalakú, többalakú szavak meg 
nem felelésének megfigyelése a 
két nyelvben; 
a szavak eltérő jelentéskörének 
tanulása; 
az esszéírás szabályainak, az 
esszé szerkezetének tanulása 

    

        
3. Nyelvtanulási technikák  Nyelvtanulási technikák 

megismerése, elsajátítása: 
a fantázia és az empátia, 
valamint a szövegkörnyezet 
szerepének tanulása; 
az angol nyelvű sajtó 
használatának tanulása; 
kétnyelvű és egynyelvű szótárak 
használatának gyakorlása 

    

        
4. Leíró nyelvészeti és 

nyelvhasználati ismeretek 
 Leíró nyelvészeti és 

nyelvhasználati ismeretek 
megszerzése: 
 
a folyamatos befejezett jelen idő 
(Present Perfect Continuous) 
tanulása; 
MAY/MIGHT engedély és 
lehetőség kifejezésének 
tanulása; 
SHOULD/OUGHT TO szerkezet 
tanulása; 
szenvedő szerkezet (only Simple 
Tenses) tanulása; 
Past Perfect  tanulása; 
Conditional (I., II., III.) tanulása; 
Question tags  tanulása; 
Indefinite pronuons (all, every, 
each, either, neither)  tanulása; 
Relative pronouns (which, that, 
who)  tanulása; 
összetett mondatok tanulása; 
a függő beszéd néhány 
alapformájának tanulása; 
USED TO szerkezet tanulása; 
FEEL/LOOK+ Adjective 
szerkezet tanulása; 
kívánság kifejezésének (WISH)  
tanulása 

 A tanult hangkapcsolati 
törvényeket  fel tudja 
sorolni. 
Ismeri az igeszemléletet 
mint fogalmat. 
A cél- és okhatározás 
egyszerű formáját 
használni tudja a 
felkészülés után alkotott 
szövegben. 
Ismeri a birtokos, illetve 
visszaható névmásokat 
és használatuk 
szabályait. 
A tanult igék 3. 
(Participle) alakját 
megtanulja. 
Ismeri a Past Perfect 
Tense képzési 
szabályait, ismert igék 
Infinitive alakjából 
képezni tudja, használati 
szabályait ismeri. 
Használni tudja a  
MAY-t és SHOULD-ot 
felkészülés után alkotott 
szövegekben. 
A Question-tag alapvető 
fontosságú eseteit 
használni tudja. 

 A tanult hangkapcsolati 
törvényeket alkalmazni 
tudja a felkészülés utáni 
szövegalkotás, illetve 
felolvasás esetén. 
A hasonlítás és az 
összetett mondatok 
intonációját helyesen 
alkalmazza felkészülés 
után. 
Az igeszemlélet 
gyakorlati alkalmazására 
képes. 
A tanult nyelvtani 
szerkezetek egyszerűbb 
eseteit helyesen tudja 
használni a felkészülés 
utáni szövegalkotásban, 
illetve nyelvtani 
feladatokban. Tanári 
segítséggel 
önkorrekcióra képes. 
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5. Fordítási technikák  Fordítási technikák tanulása: 

 
különálló mondatok fordítása 
angolról magyarra: 
globális fordítás, 
szó szerinti fordítás: 
a mondatban szereplő szerkezetek 
megfelelőinek megkeresése, 
az esetleges ismeretlen szó 
kikövetkeztetésének lehetőségei, 
a szerkezetek összeállítása 
mondattá, 
a mondat ellenőrzése 
nyelvhelyességi szempontból; 
különálló mondatok fordítása 
magyarról angolra: 
a megfelelő mondatpatent 
megválasztása, 
a megfelelő szófajú szó 
beillesztése a mondatpatentba, 
az állítmány és az alany 
egyeztetése 

 Egyszerű magyar 
mondatokat le tud 
fordítani angolra, 
mondatpatentek 
felhasználásával. 

 Magyar mondatokat 
angolra tud fordítani 
mondatpatentek 
segítségével, az alany és 
az állítmány 
egyeztetésével. 

        
III. IRODALMI MŰVEK,     

ÉS IRODALOM- 
ELMÉLETI 
ALAPFOGALMAK 

 ISMERKEDÉS IRODALMI 
MŰVEKKEL, VALAMINT AZ 
ELEMZÉSÜKHÖZ 
SZÜKSÉGES 
IRODALOMELMÉLETI 
ALAPFOGALMAKKAL 

    

        
1. Irodalmi művek 

 
regények: 
W. Golding: A legyek ura, 
Wodehouse: Forduljon 
Psmithhez, 
Sue Towsend: A 13 és 
3/4 éves Adrian Mole titkos 
naplója, 
George Orwell: Állatfarm, 
N.C. Parkinson: Parkinson 
törvényei (In-laws and Out-
laws), 
N. Hawthorne: A skarlát 
betű; 
 
prózarészletek: 
Ghost stories  
Romances (Forster: 
A – Room with a View) 
Fables 
S. Towsend: The Secret 
Diary of Adrian Mole 
Golding: Lord of  the Flies; 
 
Shakespeare drámák; 
 
lírai művek: 
T.S. Eliot: New Hampshire 
James Joyce: All Day I Hear 

 Irodalmi művek olvasása: 
(választás alapján egyet) 
regények olvasása magyar 
nyelven; 
prózarészletek olvasása angol 
nyelven; 
Shakespeare drámák olvasása 
magyar nyelven; 
 

 Az ajánlott műveket el 
tudja olvasni magyar 
nyelven és fel tudja 
dolgozni azokat (pl. 
olvasónapló). 
Az angolul közösen 
olvasott művek tartalmát 
tudja magyar nyelven 
ismertetni. 
A közösen olvasott 
művek szereplőiről, 
helyszíneiről, témájáról 
angol nyelvű 
kijelentéseket tud 
megfogalmazni. 

 Önállóan tud 
tájékozódni az ajánlott 
magyar nyelvű 
irodalomban. 
Az angol nyelven 
olvasott irodalmi művek 
tartalmáról, szereplőiről, 
helyszíneiről angol 
nyelvű kijelentéseket tud 
megfogalmazni. 

        
2. Irodalmi művek 

reprodukálása 
 Irodalmi művek reprodukálása: 

lírai művek előadása; 
 

 Egy-egy verset, illetve 
prózarészletet 
reprodukálni képes 
memoriterként. 

 Két-három tanult verset, 
illetve prózarészletet elő 
tud adni memoriterként. 
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3. Irodalmi alkotók életrajza 

 
írók, költők: 
T.S. Eliot, 
James Joyce, 
W. Goldling, 
G. Orwell 

 Irodalmi alkotók életrajzának 
olvasása: 
írók, költők életrajzának olvasása 
a Világirodalmi Lexikonból; 
életrajzok olvasása könyvek 
fülszövegeiből; 
önéletírások olvasása 

 T.S. Eliot, Golding, 
Joyce és Orwell 
életrajzát elolvassa a 
Világirodalmi 
Lexikonból. 

 T.S. Eliot, Golding, 
Joyce és Orwell 
életrajzát elolvassa a 
Világirodalmi 
Lexikonból. 

        
IV. ANGOL NYELVŰ 

CIVILIZÁCIÓ 
 ISMERETEK SZERZÉSE AZ 

ANGOL NYELVŰ 
CIVILIZÁCIÓRÓL 

    

        
1. Országismeret  Országismeret tanulása     
        
1.1. földrajz  ismeretek szerzése a brit 

szigetekről, az Egyesült Államok 
nagy tájairól, államairól 

 Fel tudja sorolni a brit 
szigetek és az Egyesült 
Államok főbb 
nevezetességeit meg 
tudja nevezni angol 
nyelven, róluk magyar 
nyelvű ismertetést tud 
adni. 

 Meg tudja nevezni 
angolul, térképen meg 
tudja keresni a brit 
szigetek és az Egyesült 
Államok tájait, államait, 
azok fővárosait. 

        
1.2. oktatás  ismeretek tanulása az angol és az 

amerikai iskolarendszerről és a 
híres angol és amerikai 
egyetemekről 

 Az angol és az amerikai 
iskolarendszer főbb 
jellemzőit el tudja 
mondani magyar 
nyelven. 

 Tájékoztatást tud adni az 
angol és az amerikai 
oktatási rendszerről, meg 
tud nevezni néhány híres 
egyetemet. 

        
2. Mindennapi élet, szokások  Ismerkedés a mindennapi élettel, 

szokásokkal 
    

        
2.1. mindennapi élet  a mindennapi élet tanulása: 

az egészséges életmód programja 
(dohányzás-ellenesség, hiking, 
sports, fitness); 
 

 Fel tudja sorolni az 
egészséges életmóddal 
kapcsolatos angol és 
amerikai 
kezdeményezéseket. 

 Ismertetni tudja az 
egészséges életmóddal 
kapcsolatos angol és 
amerikai 
kezdeményezéseket. 

        
2.2. étkezési szokások, 

gasztronómia 
 étkezési szokások, gasztronómia 

tanulása: 
sajátos angol és amerikai étkezési 
szokások megismerése; 
néhány jellegzetes angol és  
amerikai ételféleség nevének 
megtanulása, az alapanyagok 
megnevezése (Chicken Maryland, 
American Cheese Cake, Club 
Sandwiches, Prawn Cocktail, 
Shoo Fly Pie, Waldorf Salad, Ref 
Flannel Hash, Brownies, Roast 
Turkey with Chestnut, Coleslaw, 
Barbecued Chicken, Tennessee 
Brunswick Stew, Grilled Pork 
Chops) 

 Meg tud nevezni néhány 
híres nemzeti ételt, 
angolul. 

 Ismertetni tudja a 
jellegzetes angol és 
amerikai ételeket 
angolul. 

        
2.3. illemszabályok  illemszabályok tanulása: 

tabutémák az angol és az 
amerikai társalgásban 

 Meg tudja nevezni az 
angol és az amerikai 
társalgás tabutémáit. 

 Babonák, illetve 
tabutémák Angliában és 
Amerikában – angol 
nyelvű megnevezésére 
képes. 

        
2.4. hagyományok, ünnepek  hagyományok, ünnepek 

tanulása: 
Thanksgiving, 
Independence Day, 
Easter, Halloween, Guy Fawkes 
Night, 
 

 Meg tudja nevezni a 
tanult ünnepeket 
angolul. 
 

 Ismertetni tudja 
magyarul a tanult 
ünnepeket és a hozzájuk 
kapcsolódó szokásokat, 
ismeri a szükséges angol 
kifejezéseket. 
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2.5. sportágak, sportesemények  sportok tanulása: Angliában és az 

Egyesült Államok nemzeti 
sportágainak megnevezése, 
alapvető játékszabályok 
megismerése (baseball, pelota, 
American football, netball, 
dainty); 
sportesemények és 
sporteredmények figyelemmel 
kísérése angol nyelvű tévé-, 
illetve rádióműsorokban 

 Meg tudja nevezni a 
tanult sportágakat 
angolul. 

 Ismertetni tudja magyar 
nyelven a jellegzetes 
angol és amerikai 
sportágakat, ismeri a 
szükséges angol 
kifejezéseket. 

        
3. Zenei, képzőművészeti és 

építészeti ismeretek szerzése 
 Zenei, képzőművészeti és 

építészeti ismeretek szerzése 
    

        
3.1. híres zeneszerzők, zenészek, 

énekesek, zeneszámok 
(Gershwin, Bernstein, 
balladák, spirituálék, blues, 
musical, jazz, Armstrong, 
Ellington, Fitzgerald, Benny 
Goodman) 

 híres zeneszerzők, zenészek, 
énekesek, zeneszámok 
megismerése 

 A tanult zeneszerzők, 
zenészek, énekesek 
közül néhányat meg tud 
nevezni. 

 Meg tudja nevezni, be 
tudja mutatni angol 
nyelven a tanult 
alkotókat. 

        
3.2. híres épületek és 

építmények Angliában és az 
Egyesült Államokban: 
Stonehenge, Edinburggh 
Castle, Big Ben, The Tower, 
Tower Bridge, 
Washington Memorial, 
World Trade Center, Empire 
State Building, Salt Lake 
City: Statue of Liberty, 
Kennedy Center, The White 
House, Brooklyn Bridge, 
Folgar Shakespeare Library, 
Georgetown, Rockefeller 
Center 

 híres épületek és építmények 
megismerése 

 A tanult épületek közül 
néhányat meg tud 
nevezni. 

 Meg tudja nevezni, be 
tudja mutatni angol 
nyelven a tanult 
építészeti alkotásokat. 

        
4. A tudomány és a történelem 

érdekességei 
 Ismerkedés a tudomány és a 

történelem érdekességeivel 
    

        
4.1. az angol és az amerikai 

töténelem legfontosabb 
eseményei: 
Kolumbusz, ősi amerikai 
kultúrák, az őslakosok 
leigázása, Pilgrim fathers, 
Mayflower, első telepesek, a 
Bostoni Teadélután, 
elszakadás Angliától, a 
Függetlenségi Nyilatkozat, 
polgárháború, a nagy 
gazdasági világválság, II. 
világháború, Pearl Harbour, 
atombombák, hidegháború, 
vietnami háború 

 ismerkedés az angol és az 
amerikai történelem legfontosabb 
eseményeivel 

 A tanult történelmi 
események közül 
néhányat meg tud 
nevezni. 

 Meg tudja nevezni, be 
tudja mutatni angol 
nyelven a tanult 
történelmi 
személyiségeket. 

        
V. KÖZVETÍTÉS  FORDÍTÁS ANGOLRÓL 

MAGYARRA 
    

        
1. Műfordítások elemzése  Műfordítások elemzésének 

gyakorlása: 
az angol nyelven tanult irodalmi 
művek magyar nyelvű 
műfordításainak olvasása; 
két vagy több műfordítás megléte 
esetén a műfordítások 
egybevetése, a különbözőségek 
megfigyelése 

 A tárgyalt művek 
műfordításait el tudja 
olvasni. 

 Műfordításokat tud 
elemezni a tanult művek 
esetén. 
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2. Irodalmi művek fordítása  Irodalmi művek fordításának 

gyakorlása: 
prózai irodalmi műrészletek 
nyersfordítása angolról 
magyarra; 
prózai irodalmi műrészletek 
nyersfordításainak stilizálása; 
lírai műrészletek globális 
fordítása angolról magyarra 

   Műfordításokat tud 
készíteni a tanult művek 
esetén. 

        
 
 
 
PROJEKT 
 
Bemutatkozunk 
 
Információgyűjtés alapján a résztvevők összeállítanak egy angol nyelvű műsort Magyarországról, annak 
földrajzáról, történelméről és kultúrájáról. A projekt előkészítése a tanév során történik, prezentációja azonban 
célszerűen idegen, „célnyelvi” közönség előtt történjék. Célszerű a projektet összekötni egy célnyelvi országba 
teendő kirándulással. 
 
 
Tolmácsolás (hangzó angol nyelvű szöveg fordítása magyarra) 
 
Célnyelvi mondatok közvetítői célú átalakítása egyenes idézéssel: Azt mondta, fáradt vagyok. Célnyelvi 
mondatok közvetítői célú átalakítása függő idézettel (jelen idejű tárgyi mellékmondattá alakítással). Pl. Fáradt 
vagyok erre: azt mondja, hogy fáradt. 
Célnyelvi mondatok közvetítői célú átalakítása függő idézettel (múlt idejű tárgyi mellékmondattá alakítással). Pl. 
Fáradt voltam erre: azt mondja, hogy fáradt volt. 
A már tanult rövid prózai szövegek számban-személyben átalakított változatainak szóbeli fordítása. 
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Év végi követelmények 

 
8. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 
A tanuló 

– utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket 

megért; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos információkat 

kiszűr; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 
– ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas 

szövegből kikövetkezteti; 
– jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 
 

Beszédkészség 
A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; 
– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 
– kérdéseket feltesz; 
– eseményeket elmesél; 
– megértési probléma esetén segítséget kér; 
– egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló 

– ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 
szövegben kikövetkezteti; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt 
megtalál; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg  lényegét megérti; 
– egyszerű történetet megért; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkezteti; 
– jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben a lényeges 

információt a lényegtelentől elkülöníti. 
 
Íráskészség 
A tanuló 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír; 
– egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 
– egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehoz; 
– ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír. 
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Tematikus cél, tematikus tananyag, tanulási program, 

teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
A kommunikáció tanulása eredményeképp a tanulók legyenek képesek érthetően beszélni, információt kérni és 
adni, személyeket, tárgyakat, eseményeket, érzéseit, véleményét leírni, kifejteni, magyarázatot kérni, 
beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és zárni. Az elsajátított ismeretek és kifejlesztett képességek birtokában 
legyenek képesek önállóan is tanulni: szótárakat, lexikonokat, segédanyagokat önállóan kezelni, könyvtári és 
egyéb önálló munkát elvégezni. A nyelv szerkezetével való megismerkedés lehetővé teszi, hogy a tanulók a saját 
anyanyelvüket is tágabb rendszerben tudják szemlélni. Az angolnyelvű kultúráról szerzett ismereteik segítsék 
őket a magyar kultúra megítélésében is. A megszerzett  nyelvi és kulturális ismeretek  segítségével tudjanak a 
tanulók  új emberi kapcsolatokat teremteni más kultúrák képviselőivel. 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Beszédhallás, beszédértés  Beszédhallás, beszédértés 

fejlesztése 
    

        
1.1. kérdések, kérések, 

utasítások megértése 
 kérdések, kérések, utasítások 

megértése és visszajelzés 
cselekvéssel, 
verbálisan, angol nyelven, 
nonverbális kommunikációs 
jelzésekkel 

 Törekszik a tanár angol 
nyelvű óravezetésének, 
magyarázatainak 
megértésére. 

 A tanár angol nyelvű 
óravezetésének, 
magyarázatait megérti. 

        
1.2. angol nyelvű szöveg 

megértése 
 eredeti angol didaktikus anyagok 

- élőbeszéd, 
- hang és videó anyag 

előkészítés utáni 
megértése 

kérdés/felelet segítségével, 
igaz/hamis állítások 
kiválasztásával 
tartalomelmondással (magyar 
nyelven), 
szövegkiegészítéssel, 
a szöveg lényeges és lényegtelen 
elemei közötti szelektálással; 
eredeti angol autentikus anyagok  

- élőbeszéd, 
- hang és videó anyag 

előkészítés utáni és 
előkészítés nélküli 
megértése 

kérdés/felelet segítségével, 
igaz/hamis állítások 
kiválasztásával, 
tartalomelmondással (magyar 
nyelven), 
szövegkiegészítéssel, 
a szöveg lényeges és lényegtelen 
elemei közötti szelektálással 

 A természeteshez 
közelebb álló, 
bonyolultabb beszéd 
globális megértésére 
képes, arra reagálni tud. 

 Jól érthető, autentikus 
szövegrészletek lényegét 
ki tudja szűrni. 
Kevésbé személyes 
témákról szóló, a 
természeteshez közelálló 
beszédet képes 
megérteni. 
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1.3. angol nyelvű szövegmondás 

egybevetése eredeti angol 
anyanyelvű 
szövegmondással 

 a tanuló saját, magnóra fölvett 
szövegmondásának 
összehasonlítása eredeti 
hangfelvétellel 

    

        
2. Szóbeli szövegalkotás  Szóbeli szövegalkotás gyakorlása     
        
2.1. önálló szövegalkotás  kapcsolatfelvétel, kapcsolatzárás, 

a kapcsolat fenntartását szolgáló 
eszközök használata 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
az ún. „small talk” fordulatainak 
alkalmazása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
utasítások adása, óhajtás 
kifejezése 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
kérés, óhajtás, rábeszélés, 
tanácsolás 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
kérdezés, információkérés, 
érdeklődés kifejezése 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
meghívás tanulása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
értékkijelentések, érzelmek, 
attitűdök megfogalmazása: 
dicséret/szidás 
valószínűség foka, 
valószínűtlenség; 
töltelékszavak használata beszéd 
közben: 
töltelékszavak (Oh, let me say 
that again) tervezése 
félreproduktív szövegalkotás 
során; 
vélemény kifejtése, érvelés, 
indoklás, cáfolás 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
leíró szövegek alkotása szóban 
térről, tárgyról, élőlényről, 
tevékenységről; 
elbeszélő szövegek alkotása a 
tanult igeidők használatával; 
jellemzés alkotása; 
a vita és a vitatkozás módjának 
tanulása; 
interjúkészítés tanulása; 
riportkészítés tanulása 

 Mindennapi, ismert 
beszédhelyzetekben 
beszélgetést tud 
kezdeményezni, 
fenntartani és befejezni. 
Véleményt tud  
megfogalmazni ismert 
témáról. 
Külföldieket tud 
tájékoztatni 
Magyarországról, 
Budapestről, a szűkebb 
lakóhelyről. 
A leggyakoribb 
beszédhelyzetekben a 
mindennapi 
gyakorlatban meg tudja 
értetni és ki tudja fejezni 
magát a célnak 
megfelelően. 

 Mindennapi 
helyzetekben 
beszélgetést tud 
kezdeményezni, 
fenntartani és befejezni. 
Szerepjátékokban 
kezdeményezni képes, 
váratlan fordulatokra 
reagálni tud. 
Kommunikációs 
feladatok releváns 
szerepekben történő 
megoldására képes 
idegen nyelven. 
Vélemény tud kifejteni, 
indokolni, 
egyetértést/egyet nem 
értést kifejezni. 
A tanult műfajokban a 
műfaji szabályoknak 
megfelelő szöveget tud 
alkotni megadott, 
ismeretlen témáról, 
minták alapján. 
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2.2. szövegreprodukálás 

 
A szövegalkotás fő 
témakörei: 
Ember és társadalom 
– Az élet fordulópontjai: 
születés, iskola, munka, 
házasság, családalapítás, 
nyugdíj, halál; 
Tágabb környezetünk 
– A megismert országok és 
hazánk földrajzi és 
társadalmi viszonyai 
Környezetvédelem 
– Lehetőségeink a 
környezetünk védelmére 

 szövegreprodukálás: 
autentikus szövegek 
reprodukálása (mondókák, dalok, 
versek); 
párbeszédek szövegeinek 
reprodukálása 
a 9–10. évfolyamra ajánlott 
balladák, spirituálék és 
musicalek: 
Where Have All the Flowers 
Gone, 
All Through the Night, 
Sound of Music (Doe a deer, a 
female deer), 
Blowing in the Wind, 
Hair 

 A párbeszédek 
legegyszerűbb formáit 
memoriterként el tudja 
mondani. 

 A párbeszédek 
legegyszerűbb formáit 
memoriterként el tudja 
mondani. 

        
 Az iskola világa 

– A diákélet 
Magyarországon és 
külföldön 
A munka világa 
– Pályaválasztás, 
munkavállalás, 
munkakörülmények, 
keresetek 
Ép testben ép lélek 
– Az egészséges életmód és 
étkezés 
Szabadidő, szórakozás 
– Művészeti és 
sportesemények, olvasás, 
hobbik 
Kultúra 
– A Civilizáció 
tananyagblokkban leírt 
témák 
Tudomány és technika 
– Technika otthon: 
háztartási gépek, 
szórakoztató elektronika, 
számítógép 

 My Fair Lady, 
Jesus Christ Superstar, 
Mary Poppins, 
Beatles-dalok, 
Down by the Riverside, 
Joshua Fought the Battle of 
Jericho, 
Swing Low, Sweet Chariot, 
When the Saints Go Marching in, 
Amazing Grace, 
Nobody Knows the Trouble I've 
Seen, 
Sometimes I Feel Like a 
Motherless Child 

 A párbeszédek 
legegyszerűbb formáit 
memoriterként el tudja 
mondani. 

 A párbeszédek 
legegyszerűbb formáit 
memoriterként el tudja 
mondani. 

        
3. Olvasás  Az olvasás gyakorlása     
        
3.1. néma, értő olvasás  a néma, értő olvasás gyakorlása: 

utasítások olvasása, megértésük 
ellenőrzése az utasítások 
végrehajtásával; 
rövid terjedelmű, nyelvileg 
összetettebb didaktikus szövegek 
önálló olvasása, megértésük 
ellenőrzése 
magyar nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével, 
igaz/hamis állítások 
kiválasztásával, 
angol nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével, 
tartalom angol nyelvű 
elmondásával; 
képregények olvasása; 
folyóiratok, napilapok olvasása; 
autentikus szövegfoltok (pl. 
játékszabályok, szabályzatok, 
hivatalos szövegek) olvasása 

 Tanári segítséggel 
nyelvileg összetettebb 
szöveget is  meg tud 
érteni, fel tud dolgozni. 

 A házi olvasmányokat 
önállóan fel tudja 
dolgozni, ezekről be tud 
számolni. 
Az olvasottakkal 
kapcsolatos önálló 
gondolatait ki tudja 
fejteni. 
Eredeti szövegeket 
(hírlapot, folyóiratot, 
kétnyelvű kiadású 
szépirodalmi műveket)  
képes olvasni egyéni 
érdeklődésből. 
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3.2. olvasástechnikai 

gyakorlatok 
 az olvasás pontosságának 

fokozása 
szavakon, mondatokon, 
bekezdésnyi szövegeken; az 
olvasás tempójának fokozása 
bővülő szósorokon, bővülő 
hosszúságú mondatokon, 
bekezdésnyi szövegeken 

    

        
3.3. hangos olvasás  hangos olvasás gyakorlás után: 

utasítások felolvasása; 
mondókák, versek, dalok 
szövegeinek felolvasása; 
mesékből bekezdésnyi terjedelmű 
szöveg felolvasása; 
tankönyvi didaktikus szövegek 
felolvasása; 
hangos olvasás gyakorlás nélkül 
("blattolás"): 
ismert utasítások felolvasása; 
ismert lexikai egységekből álló 
rövid mondatok felolvasása; 
megjósolható kiejtésű ismeretlen 
lexikai egységeket is tartalmazó 
rövid szöveg felolvasása; 
fonetikus jelekkel átírt szavak 
olvasása 

 Ismert szöveget fel tud 
olvasni a helyes kiejtést 
megközelítő módon, 
10%-os mást olvasási 
hibahatárral. 

 Ismert szöveget fel tud 
olvasni a helyes kiejtést 
megközelítő módon, 
10%-os mást olvasási 
hibahatárral. 

        
3.4. gyorsolvasási gyakorlatok   scanning gyakorlatok, 

skimming gyakorlatok végzése 
    

        
3.5. olvasástechnikai hibák 

javítása 
 betű-, illetve hangkihagyás vagy 

-betoldás javítása; 
betűcsere javítása; 
mást olvasás javítása: 
betűkapcsolat helytelen ejtésének 
javítása, 
más szó olvasásának javítása; 
az olvasás pontosságnak javítása 
szószerkezeteken, mondatokon 

    

        
4. Írás  Az írás gyakorlása: 

kézírással írt, illetve nyomtatott 
szavak javítása: 
betűtévesztés szempontjából, 
betűkihagyás, illetve -betoldás 
szempontjából, 
betűcsere szempontjából; 
szavak fonetikus átírásának 
gyakorlása: 
szavak fonetikus átírásának 
másolása szótárakból; 
ismert szavak fonetikus átírása 
tanári segítséggel 
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5. Írásbeli szövegalkotás  Írásbeli szövegalkotás 

gyakorlása: 
 
önéletrajz-írás tanulása; 
ösztöndíj-pályázatok írásának 
tanulása; 
munkavállaláshoz szükséges 
írásbeli szövegek alkotásának 
tanulása; 
elbeszélő szövegek alkotásának 
gyakorlása; 
leírások alkotásának gyakorlása; 
definíciókészítés tanulása; 
nyomtatványok kitöltésének 
tanulása; 
jellemzés készítésének 
gyakorlása; 
vázlatírás gyakorlása; 
a levélírás formai jegyeinek 
összefoglalása; 
levélírás különböző alkalmakra: 
bocsánatkérő levél, 
köszönőlevél, 
formális és informális meghívás, 
gratuláció kifejezése, 
információkérés, tudakozódás 
különböző témákban (utazás, 
állás stb.); 
házi olvasmányról beszámoló 
szerkesztése 

 Ki tud fejezni 
egyetértést, egyet nem 
értést írásban. 
Egyszerű önéletrajzot 
tud írni. 
Levelet tud írni 
munkavállalás ügyében. 

 Különböző célú 
leveleket tud írni 
önállóan. 
Véleményét ki tudja 
fejteni írásban. 
Önéletrajzot, pályázatot 
tud írni. 
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6. Helyesejtés  A helyesejtés gyakorlása: 

hangképzési és artikulációs 
gyakorlatok végzése: 
valamennyi angol fonéma helyes 
kiejtésének gyakorlása 
a) szövegreprodukálás során, 
b) felolvasáskor, 
c) szövegalkotás esetén, 
d) nyelvtörők segítségével; 

    

   azonos leírt magánhangzók 
különböző kiejtése; 
hangkapcsolatok helyesejtése, 
illetve a szabályok tudatosítása; 
hangsúlygyakorlatok végzése: a 
hangsúly értelem 
megkülönböztető szerepének 
gyakorlása szópárokon, 
szósorokon; 
mozgó szóhangsúlyok gyakorlása 
szópárokon, szósorokon 
(végződések hangsúlyváltoztató 
szerepe: pl. -ly); 
a mondathangsúly gyakorlása 
utánmondással, 
szövegreprodukálás, illetve 
hangos olvasás során; 
hangsúlyminták tanulmányozása, 
jelölése, készítése; 
összetett szavak, hosszú szavak 
hangsúlyozása, a 
mellékhangsúlyok gyakorlása; 
hanglejtési gyakorlatok – az 
alapdallam variációinak és az 
összetett intonáció gyakorlása; 
ritmusgyakorlatok végzése: 
mondatépítkezés gyakorlása 
(bővülő mondat egyenletes 
ritmussal); 
versek és prózai szövegek 
reprodukálása a helyesejtési 
szabályoknak megfelelően; 
helyesejtési hibák javítása: 
tanulótársak elhangzó 
helyesejtési hibáinak észlelése, 
tanulótársak elhangzó 
helyesejtési hibáinak javítása, 
saját elhangzó helyesejtési hiba 
észlelése, 
saját elhangzó helyesejtési hiba 
javítása 

    

        
II. NYELVTAN, 

NYELVÉSZETI 
ISMERETEK 

 NYELVTAN, NYELVÉSZETI 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

        
1. Nyelvi műveletek  Nyelvi műveletek végzése: 

kérdezés, válaszolás gyakorlása; 
bővítés; 
szűkítés; 
helyettesítés: 
azonos szófajjal, 
névmással, 
lexika szintjén (szinonima, 
antoníma), 
kommunikációs tényezők szerint 
(személy, cselekvés, idő), 
átalakítás 

    

        
V. KÖZVETÍTÉS       
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Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása angolra) 

 Két-három (korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a legfontosabb elemekre 
(a mondatok topikjaira és rémáira) 
A szűkített szövegek lejegyzése 
 Két-három (korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyzetelés alapján 

történő bővítése, rekonstruálása 
 Már tanult dal- és versszövegek szóbeli fordítása 

 
 

Év végi követelmények
 

9. évfolyam
 
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

– kéréseket és utasításokat követni; 
– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni; 
– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni. 

 
Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat 
adni; 

– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni; 
– megértési problémák esetén segítséget kérni; 
– egyszerű párbeszédben részt venni. 

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni; 
– egyszerű, képekkel illusztrált történetet követni. 

 
Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szava mondatokat diktálás után helyesen leírni; 
– egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni; 
– egyszerű, rövid baráti üzenete, üdvözlete létrehozni. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény

 
10. évfolyam 

 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Nyelvi műveletek   Nyelvi műveletek tanulása     
        
1.1. kérdezés, válaszolás  a kérdezés, válaszolás gyakorlása  A gyakorolt nyelvi 

műveleteket önállóan el 
tudja végezni nyelvtani 
feladatokban, 40%-os 
hibahatárral. 

 A tanult nyelvi műveletek 
önállóan tudja végezni 
életszerű szituációban is. 

        
2. Ismeretek szerzése a nyelv 

szerkezetéről 
 Ismeretek szerzése a nyelv 

szerkezetéről 
    

        
2.1. a mondat szintje  hiányos szerkesztésű mondatok 

(újságcímek) tanulása 
   A tanult szerkezetek 

felismeri életszerű 
helyzetekben, használni 
tudja feladathelyzetben. 

        
2.2. frazeologizmusok  frazeologizmusok tanulása    Ismeri a 

frazeologizmusokat és 
használatukat az angol 
nyelvben. 

        
3. Nyelvtanulási technikák  Nyelvtanulási technikák 

megismerése, elsajátítása 
    

        
3.1. a fantázia, empátia és a 

szövegkörnyezet 
 a fantázia és az empátia, valamint 

a szövegkörnyezet szerepének 
kiaknázása a szövegértésben 

    

        
3.2. az angol nyelvű sajtó 

használata 
 az angol nyelvű sajtó 

használatának tanulása 
    

        
3.3. kétnyelvű és egynyelvű 

szótárak 
 kétnyelvű és egynyelvű szótárak 

használata 
 Önállóan tudja használni a 

kétnyelvű szótárat. 
 Önállóan tudja használni a 

két- és egynyelvű 
szótárakat. 

        
4. Leíró nyelvészeti és 

nyelvhasználati ismeretek 
 Leíró nyelvészeti és 

nyelvhasználati ismeretek 
megszerzése 

    

        
4.1. Gerund  Gerund tanulása  Felismeri a Gerund 

alakot. Ismeri képzési 
módját. 

 Felismeri a Gerund 
alakot. Ismeri képzési 
módját. 
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4.2. Participle  Participle tanulása  Felismeri a Participle 

alakot. Ismeri képzési 
módját. 

 Felismeri a Participle 
alakot. Ismeri képzési 
módját. 

        
4.3.  Reported Speech  Reported Speech 

tanulása 
    

        
4.4. Question tags  Question tags tanulása     
        
4.5. Passive Voice  Passive Voice tanulása     
        
4.6. a határozott névelő  a határozott névelő használata     
        
4.7. Subjunctive (wish, if only)  Subjunctive (wish, if only) 

tanulása 
    

        
4.8. szóképzés (prefixes, suffixes) 

 
 szóképzés (prefixes, suffixes) 

tanulása 
 Ismeri a szóképzés 

alapjait. 
 Ismeri a szóképzés 

alapjait. 
        
4.9. Relative pronouns  Relative pronouns tanulása     
        
4.10. Relative clauses 

 
 Relative clauses 

tanulása 
    

        
4.11. összetett mondatok 

 
 összetett mondatok alkotásának 

tanulása 
    

        
4.12. ok- és célhatározás 

mellékmondatban 
 ok- és célhatározói 

mellékmondatok tanulása 
    

        
II. IRODALMI MŰVEK ÉS 

IRODALOM ELMÉLETI 
ALAPFOGALMAK 

 ISMERKEDÉS IRODALMI 
MŰVEKKEL, VALAMINT AZ 
ELEMZÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES 
IRODALOMELMÉLETI 
ALAPFOGALMAK 

    

        
1. Irodalmi művek olvasása  Irodalmi művek olvasása     
        
1.1. prózai művek: 

Sommerset Maugham: 
Elbeszélések, 
Agatha Christie: Az egérfogó, 
Isac Asimov: Alapítvány-
trilógia, 
Walter Scott: Quantin 
Durward, 
Hemingway: Az öreg halász 
és a tenger 

 prózai művek olvasása angol, 
illetve amerikai szerzőktől magyar 
nyelven 

 A magyar nyelven 
olvasott irodalomról be 
tud számolni magyar 
nyelven. 

 Az ajánlott műveket 
elolvassa magyar nyelven.

 
1.2. prózarészletek: 

George Orwell: The Animal 
Farm, 
1.2.2. E. Bronte: Wuthering 
Height, 
1.2.3. E. Hemingway: The 
Old Man and the Sea, 
1.2.4. S. Maugham: 
Luncheon 

 prózarészletek olvasása angol 
nyelven 

 Az angol nyelven közösen 
olvasott irodalomról 
néhány mondatos 
beszámolót tud adni angol 
nyelven (szerző, cím, 
szereplők, helyszínek, 
téma megnevezésével). 

 Olvasmánynaplót, 
beszámolót tud készíteni 
az angolul olvasott 
művekről. 
 

        
2. Irodalmi művek 

reprodukálása 
 Irodalmi művek reprodukálása 

 
 Néhány prózarészletet elő 

tud adni osztálytársaknak. 
 Több prózarészletet elő 

tud adni osztálytársaknak.
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3. Irodalmi művek elemzése 

 
a 9–10. évfolyamra ajánlott 
balladák, spirituálék és 
musicalek: 
Where Have All the Flowers 
Gone, 
All Through the Night, 
Sound of Music (Doe a deer, 
a female deer), 
Blowing in the Wind, 
Hair, 
My Fair Lady, 
Jesus Christ Superstar, 
Mary Poppins, 
Beatles-dalok, 
Down by the Riverside, 
Joshua Fought the Battle of 
Jericho, 
Swing Low, Sweet Chariot, 
When the Saints Go 
Marching in, 
Amazing Grace, 
Nobody Knows the Trouble 
I've Seen, 
Sometimes I Feel Like a 
Motherless Child 

 Irodalmi művek elemzésének 
tanulása 

 Műelemzéseket össze tud 
hasonlítani magyar 
nyelven, megadott 
szempontok szerint. 

 Műelemzéseket össze tud 
hasonlítani magyar 
nyelven, megadott 
szempontok szerint. 

        
3.1. elbeszélő művek olvasása, 

elemzése 
  – How to read narrative prose? 

 – What is it about? 
 – Finding the 
 – general meaning  
 – detailed meaning 
intention 
 – How it is done? 
 – Appreciating narrative prose 
 – Structural Devices 

unity 
contrast 
description 
dialogue 

 – Sense devices: 
style 
use of words, metaphor, 
simile 

    

        
4. Irodalomtörténet 

 – középkor – G. Chaucer 
 – az angol reneszánsz – 
Shakespeare, Spenser, 
Marlow, Ben Johnson 

 Irodalomtörténet tanulása 
Ismerkedés a középkori és a 
reneszánsz angol irodalommal 

 Meg tudja nevezni a 
középkori és reneszánsz 
angol irodalomtörténet 
nagy alakjait és egy-egy 
művüket. 

 Ismeri az angol 
irodalomtörténet tárgyalt 
korszakának jelentősebb 
alakjait, méltatni képes 
őket angol nyelven. 

        
III. ANGOL NYELVŰ 

CIVILIZÁCIÓ 
 

 ISMERETEK SZERZÉSE AZ 
ANGOL NYELVŰ 
CIVILIZÁCIÓRÓL 
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1. Országismeret  Országismeret tanulása  Civilizáció 

a) Ausztrália, Írország, 
Kanada és Új-Zéland 
földrajzi 
elhelyezkedéséről, 
társadalmi jellemzőiről, 
kulturális hagyományairól 
néhány angol nyelvű 
kijelentés 
megfogalmazása, illetve 
magyar nyelvű 
összefüggő ismertetés 
adása. 
b) Az indo-európai 
nyelvcsalád felépítésének 
ismertetése. 
c) A nyelvtörténeti 
korszakok megnevezése, 
egy-egy példa a jellemző 
változásokra. 

 Civilizáció 
a) Ausztrália, Írország, 
Kanada és Új-Zéland 
földrajzi, társadalmi 
viszonyainak, 
kultúrájának bemutatása 
angol nyelvű szövegben. 
b) A tárgyalt 
művészettörténeti 
korszakoknak a 
bemutatása angol nyelven.
c) Az indo-európai 
nyelvcsalád bemutatása 
angol nyelven. 
d) Az angol nyelv 
történeti korszakainak 
bemutatása angol nyelven.
 

        
1.1. földrajz 

 
 Ausztrália, Írország, Kanada és Új-

Zéland földrajza 
    

        
1.2. politika és jog 

 
 Ausztrália, Írország, Kanada és Új-

Zéland vezető politikusainak neve, 
fényképük bemutatása 

    

        
1.3. oktatás 

 
 Ausztrália, Írország, Kanada és Új-

Zéland oktatási rendszere 
    

        
1.4.    
 

média 
  

– az ausztrál, ír, kanadai és új-
zélandi kultúrával kapcsolatos 
műsorok figyelése a televízióban, 
rádióban 
– Ausztráliával, Írországgal, 
Kanadával és Új-Zélanddal 
kapcsolatos újságcikkek gyűjtése, 
olvasása angol nyelven 

 
 

 
 

        
2. Mindennapi élet, szokások 

 
 Ismerkedés a mindennapi élettel, 

szokásokkal 
    

        
2.1. mindennapi élet 

 
 – Services (post office, shopping 

etc.) 
– Healthcare 

    

        
2.2. illemszabályok 

 
 illemszabályok tanulása: a 

magyartól eltérő ausztráliai, ír, 
kanadai, ill. új-zélandi szokások 
megismerése 

    

        
2.3. hagyományok, ünnepek 

 
 hagyományok, ünnepek 

tanulása 
– Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland nemzeti ünnepei 
– Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland himnuszának 
meghallgatása 

    

        
3. Zenei, képzőművészeti és 

építészeti ismeretek 
 Zenei, képzőművészeti és építészeti 

ismeretek szerzése 
    

        
4. Ismerkedés a tudomány és a 

történelem érdekességeivel 
 Ismerkedés a tudomány és a 

történelem érdekességeivel 
    

        
V. KÖZVETÍTÉS  FORDÍTÁS ANGOLRÓL 

MAGYARRA 
    

        
1. Fordítási technikák  Fordítási technikák tanulása     
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1.1. különálló mondatok fordítása 
angolról magyarra 

 globális fordítás, 
szó szerinti fordítás: 
–  a mondatban szereplő 
szerkezetek megfelelőinek 
megkeresése, 
– az esetleges ismeretlen szó 
kikövetkeztetése, 
– a szerkezetek összeállítása 
mondattá, 
–  a frazeologizmusok 
megfelelőinek kikeresése 
szótárból, 
– a mondat ellenőrzése 
nyelvhelyességi szempontból 

 Egyszerű mondatokból 
álló, frazeologizmust nem 
tartalmazó szövegeket le 
tud fordítani angolról 
magyarra. 

 Egyszerűbb szövegeket le 
tud  fordítani angolról 
magyarra. 

        
1.2. különálló mondatok fordítása 

magyarról angolra 
 a megfelelő mondatpatent 

megválasztása, 
a megfelelő szófajú szó 
beillesztése a mondatpatentba, 
az állítmány és az alany 
egyeztetése, 
a frazeologizmusok megfelelőinek 
kikeresése szótárból 

 Egyszerű mondatokból 
álló, frazeologizmust nem 
tartalmazó szövegeket le 
tud fordítani magyarról 
angolra. 

 Egyszerűbb szövegeket le 
tud fordítani magyarról 
angolra. 

        
2. Műfordítások elemzése 

 
 Műfordítások elemzésének 

tanulása 
    

        
2.1. angol nyelven tanult irodalmi 

művek magyar nyelvű 
műfordításai 

 angol nyelven tanult irodalmi 
művek magyar nyelvű 
műfordításainak olvasása 

    

        
2.2. műfordítások egybevetése  két vagy több műfordítás megléte 

esetén a műfordítások egybevetése, 
a különbözőségek megfigyelése 

   Műfordításokat össze tud 
hasonlítani. 

        
3.  Irodalmi művek fordítása  Irodalmi művek fordítása     
        
3.1. nyersfordítás  prózai irodalmi műrészletek 

nyersfordítása angolról magyarra 
    

        
3.2. stilizálás  prózai irodalmi műrészletek 

nyersfordításainak stilizálása 
    

        
3.3. globális fordítás  lírai műrészletek globális fordítása 

angolról magyarra 
   Kísérletet tesz műfordítás 

készítésére. 
 
 
Tolmácsolás (hangzó angol nyelvű szöveg fordítása magyarra) 
 
Kommunikációs szándékok (kérdezés, tudakozódás úti cél, valamely hely elérhetősége stb. iránt) kifejezése a 
célnyelven harmadik személyben, pl. azt szeretné tudni… 
Rövid beszélgetés (bemutatkozás, érdeklődés úti cél valamely hely elérhetősége stb. iránt) szóbeli fordítása 
 
 
Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása angolra) 
 

 Négy-öt (korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a legfontosabb elemekre 
(a mondatok topikjaira és rémáira) 
A szűkített szövegek lejegyzése 
 Négy-öt (korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyzetelés alapján 

történő bővítése, rekonstruálása 
 Már tanult dal- és versszövegek számban-személyben átalakított változatainak szóbeli fordítása 

 
 
PROJEKT 
 
„A szeles városban” – a célnyelvi ország egy sajátos építészeti együttesének megismerése 
Választható hagyományos (a windsori kastély és park), illetve modern (Chicago felhőkarcolói) építészeti 
hagyomány. (Érdemes más művelődési területekkel összehangoltan megvalósítani.) Az információ célzott 
gyűjtése elsősorban csak a célnyelven hozzáférhető információkra (írott és képi információhordozók) irányul. A 
gyűjtés eredménye egyrészt írásban (album, tabló), fényképekben és természetfilmekben, másrészt egy 
mindezeket felvonultató közös prezentációban objektiválódik. Az angol nyelvű bemutatót (városnézést) igény 
esetén tolmácsolás kísérheti. 
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Év végi követelmények 

 
10. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérések, kérdések, közlések, események lényegét 
megérteni; 

– kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; 
– ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

kikövetkeztetni. 
 
Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 
válaszokat adni; 

– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni; 
– megértési problémák esetén segítséget kérni; 
– egyszerű párbeszédben részt venni; 
– beszélgetést kezdeményezni, befejezni. 

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; 
– ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

kikövetkeztetni; 
– kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; 
– kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 
– egyszerű, képpel illusztrált történet lényegét megérteni. 

 
Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után helyesen leírni; 
– egyszerű, rövid informális levelet, baráti üdvözletet írni. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11–12. évfolyam 

 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
1. A tanuló tudja használni a tanult nyelvet hétköznapi kommunikációs helyzetekben. 
2. Tudjon az angol nyelv használatán keresztül új emberi kapcsolatokat létesíteni, és ezáltal tudja értékelni más 
országok népeit és kultúráját. 
3. Kapjon ízelítőt a célnyelvi országok kultúrájából és civilizációjából, sajátos értékeiből, és ezeket saját 
kultúrájával összehasonlítva a magyar kultúrát is lássa tágabb összefüggésben. 
4. A nyelvtanulás során kifejlődő alapképességek tegyék számára lehetővé nyelvtudása továbbfejlesztését, illetve 
újabb idegen nyelvek elsajátítását. 
5. Szerezzen ismereteket a nyelvek természetéről, hogy ezáltal saját anyanyelvét is tágabb rendszerben tudja 
szemlélni. 
6. Személyisége gazdagodjon, önbizalma nőjön az idegen nyelven való önkifejezés öröme által. 
7. Nyelvtudása segítse abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen. 
8. A tanuló tudjon érthetően – jó mondatdallammal, ritmussal és hangsúlyozással – beszélni, és a hangzók helyes 
kiejtésével is törekedjék az érthetőségre; legyen képes az információs szakadék áthidalására; tudjon személyeket, 
tárgyakat leírni, eseményeket elmesélni; tudjon összehasonlításokat tenni; tudja érzéseit, véleményét kifejezni; 
tudjon kérdezni, válaszolni; tudjon információt kikeresni, gyűjteni és továbbadni; tudjon magyarázatot kérni; 
értse meg az utasításokat, tudja azokat követni és tudjon utasításokat adni; tudjon szerepjátékokban részt venni; 
tudjon beszélgetést kezdeményezni és fenntartani; tudjon saját élményekről, tapasztalatokról beszélgetni, azokat 
összehasonlítani. 
9. A tanuló vegyen részt páros és csoportmunkában; életszerű feladatok tervezésében és kivitelezésében; nyelvi 
játékokban, vetélkedőkben. 
10. Tudjanak a tanulók szótárakat és egyéb segédanyagokat használni; legyen módjuk a tanulóknak tanári 
segítség nélkül, önállóan is dolgozni.  
(Vö. Nemzeti Alaptanterv, Élő idegen nyelv, Általános fejlesztési követelmények a 10. évfolyam végén) 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Beszédhallás, beszédértés 

 
 Beszédhallás, beszédértés 

fejlesztése 
    

        
1.1. kérdések, kérések, utasítások 

 
 kérdések, kérések, utasítások 

megértése és visszajelzés 
– cselekvéssel 
– verbálisan, angol nyelven 
– nonverbális kommunikációs 
jelzésekkel 

 Beszédhallás, beszédértés 
a) Jól érthető, autentikus 
szövegrészletek 
lényegének kiszűrése. 
b) Kevésbé személyes 
témákról szóló, a 
természeteshez közelálló 
beszéd értése. 
c) Autentikus szövegek 
segítségével a nyelvtudás 
önálló fejlesztése. 

 Beszédhallás, 
beszédértés 
a) A tanár angol nyelvű 
óravezetésének, 
magyarázatainak 
megértésére való 
törekvés. 
b) A természeteshez 
közelebb álló, 
bonyolultabb beszéd 
globális megértése, arra 
reagálás. 
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1.2. angol nyelvű szöveg 
megértése 
 
didaktikus anyagok  

 eredeti angol didaktikus anyagok 
megértése 
– élőbeszéd 
– hang és videó anyag előkészítés 
utáni és előkészítés nélküli 
megértése; 
a) kérdés/felelet segítségével 
b) igaz/hamis állítások 
kiválasztásával  
c) tartalomelmondással (magyar 
nyelven) 
– szöveg kiegészítéssel 
– a szöveg lényeges és 
lényegtelen elemei közötti 
szelektálással 

    

        
1.3.1. ÉID/-10/FK/4TK/1TÉ 

                          /2TÉ 
                          /3TÉ 

 eredeti angol autentikus anyagok 
– élőbeszéd 
– hang és videó anyag 
előkészítés utáni és előkészítés 
nélküli megértése 
a) kérdés/felelet segítségével 
b) igaz/hamis állítások 
kiválasztásával 
c) tartalomelmondással (magyar 
nyelven) 
– szövegkiegészítéssel 
– a szöveg lényeges és 
lényegtelen elemei közötti 
szelektálással 
– nyelvi, tartalmi, logikai 
összefüggések 
kikövetkeztetésével 
– meghatározott szempontok 
szerinti információk 
összegyűjtésével 

    

        
1.4. angol nyelvű szövegmondás 

egybevetése eredeti angol 
anyanyelvű szövegmondással 

 a tanuló saját, magnóra fölvett 
szövegmondásának 
összehasonlítása eredeti 
hangfelvétellel 

    

        
2. Szóbeli szövegalkotás 

tanulása 
 Szóbeli szövegalkotás tanulása     

        
2.1. Önálló szövegalkotás  Önálló szövegalkotás   
      
2.1.1. kapcsolatfelvétel 

ÉID/ÁLT/-10/1TÉ 
                    /2TÉ 
                    /8TÉ/2A 
/3A/4A/5A/6A/7A/8A/9A/10
A/11A/12A 
ÉID/ÁLT/-10/9TÉ/1 

 kapcsolatfelvétel, fenntartás és 
zárás 
– formális stílusban 
– informális stílusban 

  

      
2.1.2. ismerőssel folytatott 

udvariassági beszélgetés 
 az ún. "small talk" fordulatainak 

alkalmazása 
– formális stílusban 
– informális stílusban 

  

      
2.1.3. utasítások  utasítások adása, rábeszélés 

– formális stílusban 
– informális stílusban 

  

      
2.1.4. kérés, óhajtás, megengedés, 

javaslat, tanács 
ÉID/-10/1TK/3TÉ 
                    /5TÉ/1A 
                            /2A 

 kérés, óhajtás, megengedés, 
javaslat, tanács tanulása 
– formális stílusban 
– informális stílusban 

  

      
2.1.5. kérdezés  kérdezés tanulása 

– formális stílusban 
– informális stílusban 

  

     

Szövegreprodukálás, 
szövegalkotás (beszéd) 
a) Mindennapi 
helyzetekben beszélgetés 
kezdeményezése, 
fenntartása, befejezése. 
b) Szerepjátékokban 
kezdeményezés, váratlan 
fordulatokra való 
reagálás. 
c) Idegen nyelven 
kommunikációs feladatok 
releváns szerepekben 
történő megoldása. 
d) Vélemény kifejtése, 
indoklása, 
egyetértés/egyet nem értés 
kifejezése. 
e) A tanult műfajokban a 
műfaji szabályoknak 
megfelelő szöveg alkotása 
megadott, ismeretlen 
témáról, minták alapján. 
f) A munkavállalás céljából 
folytatott interjúra való 
képesség. 
 

 

Szövegreprodukálás, 
szövegalkotás (beszéd) 
a) Mindennapi, ismert 
beszédhelyzetekben 
beszélgetés 
kezdeményezése, 
fenntartása, befejezése. 
b) Vélemény 
megfogalmazása ismert 
témáról. 
c) Külföldiek 
tájékoztatása 
Magyarországról, 
Budapestről, a szűkebb 
lakóhelyről. 
d) A leggyakoribb 
beszédhelyzetekben a 
mindennapi gyakorlatban 
önmaga megértetése, 
kifejezése a célnak 
megfelelően. 
e) A párbeszédek 
legegyszerűbb formáinak 
memoriterként való 
elmondása. 
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2.1.6. meghívás  meghívás tanulása 

– formális stílusban 
– informális stílusban 

    

 
2.1.7. értékkijelentések, érzelmek, 

attitűdök 
ÉID/-10/FK/5TK/1TÉ 
                          /2TÉ 
                         /3TÉ/4TE 

 értékkijelentések, érzelmek, 
attitűdök megfogalmazása 
– valószínség/valószínűtlenség 
 

    

        
2.1.8. töltelékszavak  töltelékszavak használata beszéd 

közben 
– töltelékszavak (Oh, let me say 
that again) tervezése 
félreproduktív szövegalkotás 
során 

    

        
2.1.9. interjú 

 
 interjúban részvétel 

munkavállalás esetén 
    

        
2.1.10. leíró szövegek  leíró szövegek alkotása szóban 

térről, tárgyról, élőlényről, 
tevékenységről 

    

        
2.1.11. elbeszélő szövegek  elbeszélő szövegek alkotása 

képről a tanult igeidők 
használatával 

    

        
2.1.12. jellemzés  jellemzés alkotása     
        
2.1.13. vita és vitatkozás  a vita és a vitatkozás módjának 

tanulása 
    

        
2.1.14. vélemény, érvelési szándékok 

ÉID/-10/FK/5TK/4TÉ 
ÉID/-10/1TK/6TÉ/1A 
                            /2A 
                            /3A 
                            /4A  

 vélemény, érvelési szándékok 
kifejezése 

    

        
2.1.15. interjúkészítés tanulása  interjúkészítés tanulása     
        
2.1.16. riportkészítés tanulása  riportkészítés tanulása     
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2.2. szövegreprodukálás 

 
 
 
 
ÉID/-10/1TK/1TÉ/2TÉ 
ÉID/-10/3TK/1TÉ/1A 
                            /2A 
                            /3A 
                            /4A 
ÉID/-10/3TK/2TÉ/1A 
                           /2A 
                           /3A 
ÉID/-10/FK/5TK/5TÉ 
ÉID/-10/3TK/3TÉ 
 
 
 
ÉID/-10/3TK/4TÉ/1A/2A 
 
 
ÉID/-10/5TÉ/1A/2A 
                   /3A/4A 
                 /5A/6A/7A 
 
ÉID/-10/6TÉ/1A 
                   /2A 
 
ÉID/-10/7TÉ/1A/2A 
                         /3A 
 
ÉID/-10/8TÉ/1A/2A 
                         /3A 
ÉID/-10/9TÉ 
ÉID/-10/FK/8TK 

 - autentikus szövegek 
reprodukálása (mondókák, 
dalok, versek) 
– párbeszédek szövegeinek 
reprodukálása 
A szövegalkotás fő témakörei: 
Ember és társadalom 
– Emberi mikro- és 
makroközösségek, kapcsolatok 
Tágabb környezetünk 
– A megismert országok és 
hazánk földrajzi és társadalmi 
viszonyai 
Környezetvédelem 
– A környezetvédelem 
időszerűsége, feladatai, várható 
eredményei 
Az iskola világa 
– A diákélet Magyarországon és 
külföldön 
A munka világa 
– Pályaválasztás, munkavállalás, 
munkakörülmények, keresetek, 
társadalmi munkamegosztás 
Ép testben ép lélek 
– Az egészséges életmód és 
étkezés 
Szabadidő, szórakozás 
– Művészeti és sportesemények, 
olvasás, hobbik 
Kultúra 
– A Civilizáció 
tananyagblokkban leírt témák 
Tudomány és technika 
– Technika otthon: háztartási 
gépek, szórakoztató elektronika, 
számítógép 

    

        
3. Olvasás  Olvasás tanulása     
        
3.1. A néma, értő olvasás  

 
Utasítások 
ÉID/-10/FK/6TK/1TÉ 
 
 
Didaktikus szövegek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Képregények 
Angol nyelvű folyóiratok, 
napilapok 
Autentikus szövegfoltok 
ÉID/-10/FK/6TK/3TÉ 
 

 A néma, értő olvasás gyakorlása   
– utasítások olvastatása, 
megértésük ellenőrzése az 
utasítások végrehajtásával 
– rövid terjedelmű, bonyolultabb 
nyelvi formájú didaktikus 
szövegek olvastatása, 
megértésük ellenőrzése 
a) magyar nyelvű kérdésekre 
adott válaszok segítségével 
b) igaz/hamis állítások 
kiválasztásával 
c) angol nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével 
d) tartalom angol nyelvű 
elmondásával 
– képregények olvastatása 
– angol nyelvű folyóiratok, 
napilapok olvastatása 
– autentikus szövegfoltok  
(pl. nyomtatványok, okiratok, 
szabályzatok, hivatalos 
szövegek) olvastatása 

 Olvasás 
a) Házi olvasmányok 
feldolgozása, ezekről 
beszámolás. 
b) Az olvasottakkal 
kapcsolatos önálló 
gondolatok kifejtése. 
c) Eredeti szövegek 
(hírlap, folyóirat, 
kétnyelvű kiadású 
szépirodalmi művek) 
olvasása egyéni 
érdeklődésből. 
 

 Olvasás 
a) Tanári segítséggel 
nyelvileg összetettebb 
szöveg megértése, 
feldolgozása. 
b) Ismert szöveg 
felolvasása a helyes 
kiejtést megközelítő 
módon, 10%-os mást 
olvasási hibahatárral. 
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3.2. olvasástechnikai gyakorlatok 

 
 1. az olvasás pontosságának 

fokozása 
– szavakon 
– mondatokon 
– bekezdésnyi szövegeken 
2. az olvasás tempójának fokozása
– bővülő szósorokon 
– bővülő hosszúságú mondatokon
– bekezdésnyi szövegeken 

    

        
3.3. a hangos olvasás 

 
 1.a hangos olvasás gyakorlása 

után 
– utasítások felolvasása 
– mondókák, versek, dalok 
szövegeinek felolvasása 
– prózai szövegből bekezdésnyi 
terjedelmű részlet felolvasása 
– tankönyvi didaktikus szövegek 
felolvasása 
2. hangos olvasás gyakorlás 
nélkül ("blattolás") 
– ismert utasítások felolvasása 
– ismert lexikai egységekből álló 
rövid mondatok felolvasása 
– megjósolható kiejtésű 
ismeretlen lexikai egységeket is 
tartalmazó rövid szöveg 
felolvasása 
– fonetikus jelekkel átírt szavak 
olvastatása 

    

        
3.4. gyorsolvasási gyakorlatok 

 
 gyorsolvasási gyakorlatok 

végzése 
– scanning gyakorlatok 
– skimming gyakorlatok 

    

        
3.5. olvasástechnikai hibák 

javítása 
 

 – betű-, illetve hangkihagyás vagy 
-betoldás javítása 
– betűcsere javítása 
– betűkapcsolat helytelen 
ejtésének javítása 
– más szó olvasásának javítása 
– az olvasás pontosságnak 
javítása szószerkezeteken, 
mondatokon 

    

        
4. Írás  Írás tanulása     
        
4.1. kézírással írt, illetve 

nyomtatott szavak 
 

 kézírással írt, illetve nyomtatott 
szavak javítása 
– betűtévesztés szempontjából 
– betűkihagyás, illetve -betoldás 
szempontjából 
– betűcsere szempontjából 

    

        
4.2. szavak fonetikus átírása 

 
 szavak fonetikus átírásának 

tanulása  
– szavak fonetikus átírásának 
másolása szótárakból 
– ismert szavak fonetikus átírása 
tanári segítséggel 
– ismert szavak fonetikus átírása 
tanári segítség nélkül 
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5. Írásbeli szövegalkotás  Írásbeli szövegalkotás tanulása  Írás,irásbeli szövegalkotás 

a) Különböző célú levelek 
önálló megírása. 
b) Vélemény írásbeli 
kifejtése, álláspont 
indoklása. 
c) Önéletrajz, pályázat 
írása. 

 Írás, írásbeli 
szövegalkotás 
a) Egyetértés, egyet 
nem értés, vélemény 
kifejezése írásban. 
b) Egyszerű önéletrajz 
írása. 
c) Levélírás 
munkavállalás ügyében.

        
5.1. önéletrajz írása  önéletrajz-írás tanulása     
        
5.2. ösztöndíj-pályázatok írása  ösztöndíj-pályázatok írásának 

tanulása 
    

        
5.3. munkavállaláshoz szükséges 

írásbeli szövegek alkotása 
 munkavállaláshoz szükséges 

írásbeli szövegek alkotásának 
tanulása 

    

        
5.4. elbeszélő szövegek alkotása  elbeszélő szövegek alkotásának 

tanulása 
    

        
5.5. leírások alkotása  leírások alkotásának tanulása     
        
5.6. definíciókészítés, 

szómagyarázat írása 
 definíciókészítés tanulása     

        
5.7. nyomtatványok kitöltése  nyomtatványok kitöltésének 

megtanulása 
    

        
5.8. jellemzés   jellemzés készítésének tanulása     
        
5.9 vázlatírás  vázlatírás tanulása     
        
5.10. a levélírás formai jegyei  a levélírás formai jegyeinek 

összefoglalása 
    

        
5.11. levélírás különböző 

alkalmakra 
ÉID/-10/FK/7TK/1TÉ 
                          /2TÉ 
                          /3TÉ 

 – bocsánatkérő levél 
– köszönőlevél 
– panaszlevél 
– formális és informális meghívás
– gratuláció kifejezése 
– információkérés, tudakozódás 

    

        
5.12. vélemény alkotás 

ÉID/ÁLT/-10/6TÉ 
 saját vélemény kifejtése írásban     

        
5.13. álláspont indoklása írásban  álláspont indoklása írásban     
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6. Helyesejtés 

ÉID/ÁLT/-10/8TÉ/1A 
 Helyesejtés tanulása     

        
6.1. hangképzési és artikulációs 

gyakorlatok 
 

 hangképzési és artikulációs 
gyakorlatok végzése 
– valamennyi angol fonéma 
helyes kiejtésének gyakorlása 
a) szövegreprodukálás során 
b) felolvasáskor 
c) szövegalkotás esetén 
d) nyelvtörők segítségével 
– azonos leírt magánhangzók 
különböző kiejtése 
– hangkapcsolatok helyesejtése, 
illetve a szabályok tudatosítása 

    

        
6.2. hangsúlygyakorlatok 

 
 hangsúlygyakorlatok 

végzése  
– a hangsúly értelem 
megkülönböztető szerepének 
gyakorlása szópárokon, 
szósorokon 
– mozgó szóhangsúlyok 
gyakorlása szópárokon, 
szósorokon (végződések 
hansúlyváltoztató szerepe: pl. -ly)
– a mondathangsúly gyakorlása 
utánmondással, 
szövegreprodukálás, illetve 
hangos olvasás során 
– hangsúlyminták 
tanulmányozása, jelölése, 
készítése 
– összetett szavak, hosszú szavak 
hangsúlyozása, a 
mellékhangsúlyok gyakorlása 

    

        
6.3. hanglejtési gyakorlatok 

 
 – ritmusgyakorlatok végzése 

– mondatépítkezés gyakorlása, 
bővülő mondat egyenletes 
ritmussal 

    

        
6.4. versek és prózai szövegek 

reprodukálása  
 

 versek és prózai szövegek 
reprodukálása a helyesejtési 
szabályoknak megfelelően 

    

        
6.5. helyesejtési hibák javítása 

 
 – tanulótársak elhangzó 

helyesejtési hibáinak észlelése 
– tanulótársak elhangzó 
helyesejtési hibáinak javítása 
– saját elhangzó helyesejtési hiba 
észlelése 
– saját elhangzó helyesejtési hiba 
javítása 

    

        
II. NYELVTAN, 

NYELVÉSZETI 
ISMERETEK 

 NYELVTAN, NYELVÉSZETI 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

        
1. Nyelvi műveletek  Nyelvi műveletek végzése     
        
1.1. kérdezés, válaszolás  kérdezés, válaszolás tanulása     
        
1.2. bővítés  bővítés tanulása     
        
1.3. szűkítés  szűkítés tanulása     
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1.4. helyettesítés 

 
 helyettesítés tanulása   

– azonos szófajjal 
– névmással 
– lexika szintjén (szinonima, 
antonima) 
– kommunikációs tényezők 
szerint (személy, cselekvés, idő) 

    

        
1.5. átalakítás 

ÉID/-10/2TK/1TÉ/4A 
 szövegtípusok igeidő-

rendszereinek tanulása 
    

        
2. Ismeretek szerzése a nyelv 

szerkezetéről 
 Ismeretek szerzése a nyelv 

szerkezetéről 
    

        
2.1. nyelvjárások (északi, déli)  nyelvjárások (északi, déli) 

tanulmányozása 
    

        
2.2 stílusrétegek 

ÉID/-10/FK/9TK/1TÉ 
                          /2TÉ 
                          /3TÉ 

 stílusrétegek megfeleltetése a 
magyar stílusrétegeknek 
 

    

        
2.3. az anyanyelv és a célnyelv 

kontrasztivitása 
 az anyanyelv és a célnyelv 

összevetése 
    

        
3. Nyelvtanulási technikák  

ÉID/ÁLT/-10/4TÉ 
                    /5TÉ 

 Nyelvtanulási technikák 
megismerése, elsajátítása 
 

    

        
3.1. a fantázia, empátia és 

szövegkörnyezet 
 

 a fantázia és az empátia, valamint 
a szövegkörnyezet szerepének 
kiaknázása a szövegértésben 

    

        
3.2. az angol nyelvű sajtó 

használata 
ÉID/ÁLT/-10/10TÉ/1A 

 az angol nyelvű sajtó 
használatának tanulása 
 

    

        
3.3. két- és egynyelvű szótárak 

 
 két- és egynyelvű szótárak 

alkalmazása 
    

        
4. Leíró nyelvészeti és 

nyelvhasználati ismeretek 
 

 Leíró nyelvészeti és 
nyelvhasználati ismeretek 
megszerzése 
 

 Nyelvészet, nyelvhasználati 
ismeretek 
a) A tanult nyelvi 
műveletek önálló végzése 
életszerű szituációban is. 
b) A frazeologizmusok és 
használatuk ismerete az 
angol nyelvben. 
c) A tanult szerkezetek 
felismerése életszerű 
helyzetekben, használatuk  
feladathelyzetben. 
d) Egyszerűbb szövegek 
fordítása magyarról 
angolra, angolról magyarra. 
e) Két- és egynyelvű 
szótárak használata. 
 

 Nyelvészeti, 
nyelvhasználati 
ismeretek 
a) A gyakorolt nyelvi 
műveletek önálló 
végzése nyelvtani 
feladatokban, 40%-os 
hibahatárral. 
b) Kétnyelvű szótár 
önálló használata. 
c) A tanult igeidők 
felismerése szövegben, 
az egyszerűbbek 
használata ismerős 
helyzetekben, tanári 
segítséggel. 
d) A szenvedő szerkezet 
képzése nyelvtani 
gyakorlatok során, 
egyszerűbb igeidőkben 
és módokban, tanári 
segítséggel. 
e) A függő beszéd 
egyszerűbb eseteinek 
felismerése szövegben. 
f) Egyszerű 
mondatokból álló, 
frazeologizmust nem 
tartalmazó szövegek 
fordítása magyarról 
angolra, illetve angolról 
magyarra. 
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4.1. Gerund  Gerund tanulása     
        
4.2. Participle  Participle tanulása     
        
4.3. 
 

Reported Speech 
Causative 
ÉID/-10/2TK/2TÉ/1A 
                            /2A 

 Reported Speech 
Causative tanulása 
 

    

        
4.4. 
 

Infinitive 
Igeidő-rendszerek 
ÉID/-10/2TK/1TÉ/1A 
                           /2A 
                           /3A 
                           /4A 
                           /5A 
                           /6A 

 Infinitive tanulása 
– az előidejűség, egyidejűség, 
utóidejűség összefüggései 

    

        
5. Fordítási technikák  Fordítási technikák tanulása     
        
5.1. különálló mondatok fordítása 

angolról magyarra 
 

 – globális fordítás 
– szó szerinti fordítás 
– a mondatban szereplő 
szerkezetek megfelelőinek 
megkeresése 
– az esetleges ismeretlen szó 
kikövetkeztetésének lehetőségei 
– a szerkezetek összeállítása 
mondattá 
– a mondat ellenőrzése 
nyelvhelyességi szempontból 

    

        
5.2. 
 
 
 
 
 

különálló mondatok fordítása 
magyarról angolra 
 

 – a megfelelő mondatpatent 
megválasztása 
– a megfelelő szófajú szó 
beillesztése a mondatpatentba 
– az állítmány és az alany 
egyeztetése 

    

        
5.3.  összefüggő szövegek 

fordítása angolról magyarra   
 
ÉID/-10/FK/7TK/3TÉ 
 
 
 

 – globális fordítás 
– szó szerinti fordítás 
– a mondatban szereplő 
szerkezetek megfelelőinek 
megkeresése 
– az esetleges ismeretlen szó 
kikövetkeztetésének lehetőségei 
– a szerkezetek összeállítása 
mondattá 
– a mondat ellenőrzése 
nyelvhelyességi szempontból 

    

        
III. IRODALMI MŰVEK ÉS 

IRODALOMELMÉLETI 
ALAPFOGALMAK  

 ISMERKEDÉS IRODALMI 
MŰVEKKEL, VALAMINT AZ 
ELEMZÉSÜKHÖZ 
SZÜKSÉGES 
IRODALOMELMÉLETI 
ALAPFOGALMAKKAL 

    

        
1. Irodalmi művek  

olvasása 
 Irodalmi művek  

olvasása 
 Irodalom 

a) Az ajánlott művek 
olvasása magyar nyelven. 
b) Olvasmánynapló, 
beszámoló készítése 
angolul olvasott művekről. 
c) A közös műelemzés 
során alkalmazott 
szakszavak segítségével 
összefüggő szöveg alkotása 
tanult irodalmi művekről. 
d) Néhány prózarészlet 
előadása osztálytársaknak. 

 Irodalom 
a) A magyar nyelven 
olvasott irodalomról 
beszámolás magyar 
nyelven. 
b) Az angol nyelven 
közösen olvasott 
irodalomról néhány 
mondatos beszámoló 
angol nyelven (szerző, 
cím, szereplők, 
helyszínek, téma 
megnevezése) 
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     e) Műfordítások 

összehasonlítása. 
f) Kísérletek műfordítás 
készítésére. 
g) Az angol 
irodalomtörténet tárgyalt 
korszakának jelentősebb 
alakjai, méltatásuk angol 
nyelven. 

 c) Műelemzések 
összehasonlítása magyar 
nyelven, megadott 
szempontok szerint. 
d) A XVII–XIX. századi 
angol irodalomtörténet 
nagy alakjainak és egy-
egy művüknek a 
megnevezése). 

        
1.1. prózai művek olvasása angol, 

illetve amerikai szerzőktől 
magyar nyelven 
 

 – John Steinbeck: Egerek és 
emberek 
– G.B. Shaw: Pygmalion 
– Salinger: Zabhegyező 
– Graham Greene: A csendes 
amerikai 
– A. Huxley: Szép új világ 

    

        
1.2. irodalmi művekből vett 

részletek olvasása angol 
nyelven 
 

 – C. Dickens: Nicolas Nickleby 
– K. Mansfield: The Garden Party
– R. Stevenson: Treasure Island 
– Woolf: The Waves 

    

        
2. Irodalmi művek 

reprodukálása 
ÉID/-10/FK/6TK/2TÉ 

 Irodalmi művek reprodukálása     

        
3. Irodalmi művek elemzése 

 
 Irodalmi művek elemzésének 

tanulása 
    

        
3.1. leíró próza elemzése 

 
 leíró próza elemzésének tanulása    

Description 
 – What is it about? 
 – How to read descriptive prose? 
 – Finding the general meaning, 
detailed meaning, 
intention 
 – How it is done? 
 – Structural devices: 
  unity 
  contrast 
  association 
 – Sense devices: 
style, use of words: metaphors 
and similes 

    

        
4. Műfordítások elemzése 

 
 Műfordítások elemzésének 

tanulása 
    

        
4.1. az angol nyelven tanult 

irodalmi művek magyar 
nyelvű műfordításainak 
olvasása 

 az angol nyelven tanult irodalmi 
művek magyar nyelvű 
műfordítások olvasásának 
gyakorlása 

    

        
4.2. két vagy több műfordítás 

megléte esetén a 
műfordítások egybevetése, a 
különbözőségek 
megfigyelése 

 két vagy több műfordítás megléte 
esetén a műfordítások 
egybevetésének, a 
különbözőségek megfigyelésének 
gyakorlása 

    

        
5. Irodalmi művek fordítása  Irodalmi művek fordításának 

tanulása 
    

        
5.1. nyersfordítás 

 
 prózai irodalmi műrészletek 

nyersfordítása angolról magyarra 
    

        
5.2. stilizálás 

 
 prózai irodalmi műrészletek 

nyersfordításainak stilizálása 
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5.3. globális fordítás 

 
 lírai műrészletek globális 

fordítása angolról magyarra 
    

        
6. Ismerkedés a XVII., 

XVIII. sz., valamint a 
romantika angol irodalmával 
  
 

 Irodalomtörténet tanulása 
XVII. sz. John Milton 
XVIII. sz. klasszicizmus: D. 
Defoe, A. Pope, Dr. Samuel 
Johnson, Swift, Henry Fielding, 
Burns, Blake; 
Romantika:  W. Wordsworth, S.T. 
Coleridge, Sir Walter Scott, Lord 
Byron, P.B. Shelley, J. Keats,Jane 
Austen 

    

        
IV. ANGOL NYELVŰ 

CIVILIZÁCIÓ 
 

 ISMERETEK SZERZÉSE AZ 
ANGOL NYELVŰ 
CIVILIZÁCIÓRÓL 

    

        
1. Országismeret 

 
ÉID/ÁLT/-10/3TÉ 
                    /7TÉ 

 Országismeret tanulása  Civilizáció 
a) Nagy-Britannia földrajzi, 
társadalmi viszonyainak, 
kultúrájának bemutatása 
angol nyelvű szövegben. 
b) A tárgyalt 
művészettörténeti 
korszakok bemutatása 
angol nyelven. 
c)  Az angol nyelv tárgyalt 
történeti korszakainak 
bemutatása angol nyelven. 

 Civilizáció 
a) Nagy-Britannia 
földrajzi 
elhelyezkedéséről, 
társadalmi jellemzőiről, 
kulturális 
hagyományairól néhány 
angol nyelvű kijelentés 
megfogalmazása, illetve 
magyar nyelvű 
összefüggő ismertetés 
adása. 
b)  A tanult 
nyelvtörténeti korszakok 
megnevezése, egy-egy 
példa a jellemző 
változásokra. 

        
1.1 földrajz 

ÉID/-10/3TK/2TÉ/2A 
                            /3A 

 – Nagy-Britannia földrajzának 
összefoglaló áttekintése 

    

        
1.2. politika és jog 

 
 – Nagy-Britannia politikai és jogi 

rendszerének összefoglaló 
áttekintése 

    

        
1.3. oktatás 

 
 – Nagy-Britannia oktatási 

rendszerének összefoglaló 
áttekintése 

    

        
1.4. társadalomismeret 

 
 1. királyi tradíciók 

– The Trooping of the Colour 
– The Changint of the Guard 
– Maundy Money 
– The State Opening of 
Parliament 
– The Order of the Ceremony 
2. Nagy-Britannia társadalmáról 
tanultak összefoglaló áttekintése 

    

        
1.5. média 

ÉID/ÁLT/-10/10TÉ/ 
                        /2A 

 – az angol kultúrával kapcsolatos 
műsorok figyelése a televízióban, 
rádióban 
– Nagy-Britanniával kapcsolatos 
újságcikkek gyűjtése, olvasása 
angol nyelven 

    

        
2. Ismerkedés a mindennapi 

élettel, szokásokkal 
 Ismerkedés a mindennapi élettel, 

szokásokkal 
    

        
2.1. mindennapi élet 

ÉID/-10/FK/9TK/4TÉ 
 

 mindennapi élet tanulása   
– hobbik (DIY, gardening, 
birdwatching) 
– szabadidő eltöltése (going out, 
eating out) 
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2.2. étkezési szokások, 

gasztronómia 
 

 étkezési szokások, gasztronómia 
tanulása  
– néhány jellegzetes étel receptje, 
elkészítési módja 
– étkezési szokások 
összefoglalása (étkezések, 
menüsorok, fogások, 
alapanyagok) 
– piknikezés (family picnics, 
children,s picnic basket, romantic 
picnic, formal picnic) 

    

        
2.3. illemszabályok 

 
 illemszabályok tanulása  

– a magyartól eltérő brit 
illemszabályok összegyűjtése az 
emberi érintkezés minden 
területén 

    

        
2.4. hagyományok, ünnepek 

 
 hagyományok, ünnepek tanulása 

– egy naptári év Nagy-
Britanniában: hivatalos és családi 
ünnepek, hagyományok és 
szokások 

    

        
3. Zenei, képzőművészeti és 

építészeti ismeretek 
 Zenei, képzőművészeti és 

építészeti ismeretek szerzése 
    

        
3.1. művészettörténeti korszakok 

 
 művészettörténeti korszakok 

tanulása  
– Gothic period (12th – early 16th): 
cathedrals and castles 
– Tudor & Jakobean (16th cen.): 
country houses, thombs, Holbein, 
Sir Thomas More 

    

        
4. Ismerkedés a 

tudománytörténet 
érdekességeivel 

 Ismerkedés a tudománytörténet 
érdekességeivel 

    

        
4.1. nyelvtörténeti érdekességek 

 
 nyelvtörténeti érdekességek 

megismerése  
– nyelvtörténeti korszakok 
– az Erzsébet-korabeli angol – 
Shakespeare 
– az angol nyelv földrajzi 
elterjedése – a telepesek nyelve 
– a Viktória-korabeli angol 
– a mai angol 

    

        
V. KÖZVETÍTÉS       
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Fordítás 
 
A Civilizáció blokk témaköreihez tartozó 

1. 6-8 mondatos, egyszerű szintaktikai felépítésű, csak gyakori lexikai egységeket tartalmazó szöveg 
holisztikus fordítása szótár használata nélkül 

2. 10-14 mondatos, komplex szintaktikai felépítésű, ritka lexikai egységeket is tartalmazó szöveg 
tartalmilag pontos fordítása szótárak használatával 

 
 

Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása angolra) 
 

 Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a legfontosabb 
elemekre (a mondatok topikjaira és rémáira) 
 Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyzetelés 

alapján történő bővítése, rekonstruálása 
 Angol nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása egyenes idézéssel: Azt mondta, fáradt vagyok. 

Angol nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása függő idézettel (jelen idejű tárgyi mellékmondattá 
alakítással). Pl. Fáradt vagyok erre: azt mondja, hogy fáradt. 
Angol nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása függő idézettel (múlt idejű tárgyi mellékmondattá 
alakítással). Pl. Fáradt voltam erre: azt mondja, hogy fáradt volt. 
Kommunikációs szándékok (kérdezés, tudakozódás úti cél, valamely hely elérhetősége stb. iránt) angol 
kifejezésének fordítása magyarra 
Rövid beszélgetés (bemutatkozás, érdeklődés úti cél valamely hely elérhetősége stb. iránt) szóbeli 
fordítása 

 
 
PROJEKT 
 
Yorkshire bemutatkozik 
Ez a projekt a célnyelvi ország egy jellegzetes régióját (pl. Yorkshire) vagy nagyvárosát (pl. New York) veszi 
célba. (Célszerű olyan vidéket vagy várost választani, amellyel a tanulóknak van közvetlen kapcsolata.) A 
vidékre ill. a városra vonatkozó lexikális információkat kiegészítik a területet élményszerűen bemutató képek, 
filmek, tévéműsorok. A projekt egy albumban ill. reprezentációban ölt testet. 
 
 
PROJEKT 
 
Egy angol nyelvű egyfelvonásos bemutatása 
A szöveg előzetes feldolgozása. A szerepek kiosztása, a technikai segítők (díszletért, jelmezért, zenéért felelős 
személyek) feladatának meghatározása – próbafolyamatot követően – a színdarab előadása. Az előadás 
dokumentálása (fotók, film). 
 
 
PROJEKT 
 
„A dartmoori láp” – az egyik célnyelvi ország egy sajátos természeti tájának megismerése 
Az információ célzott gyűjtése elsősorban csak a célnyelven hozzáférhető információkra (írott és képi 
információhordozók) irányul. (Érdemes más művelődési területekkel összehangoltan megvalósítani.) A gyűjtés 
eredménye egyrészt írásban (album, tabló), fényképekben és természetfilmekben, másrészt egy mindezeket 
felvonultató közös prezentációban objektiválódik. Igény esetén sor kerülhet az angol nyelvű bemutató egyes 
részeinek, pl. egy természetfilmnek a tolmácsolására is. 
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Év végi követelmények

 
11. évfolyam 

 
 
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

– kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; 
– kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni; 
– kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; 
– kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 
Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

– köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; 
– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni; 
–  megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 
– beszélgetésben részt venni. 

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

– kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 
– kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 
– kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; 
– kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 
Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

– gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 
használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni; 

– üzenetet, üdvözletet, baráti levelet, rövid elbeszélést, jellemzést írni. 
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Év végi követelmények

 
12. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

– kb. 200 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 
Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

– árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; 
– változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni; 
– megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 
– társalgásban álláspontját, véleményét kifejteni. 

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 
– kb. 200 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

 
Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

– gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 
használatával logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas szöveggé rendezni; 

– üzenetet, üdvözletet, baráti levelet, rövid elbeszélést, leírást, jellemzést írni. 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2975 

 
 
 

 
 
 
 
 

FRANCIA NYELV 
 

7–8. évfolyam 
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A Francia nyelv tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–8. évfolyam 
számára kimunkált, NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják 
azok az iskolák (pedagógusok) is, akik nem az értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája 
szerint dolgoznak. (A tanterv szerves része 9–10., illetve a 11–12. évfolyam számára kidolgozottnak.)  
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
4 

(b) 

 
4 

(b) 
: kötelezően válaszható 

 
 
A tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Francia nyelv tanterv az Élő idegen nyelv műveltségi területre készült. A tanterv az Élő idegen nyelv 
számára megfogalmazott NAT-követelményeket teljes egészében lefedi. Bizonyos értelemben 
többletkövetelményeket is tartalmaz, azaz 1. szervesen épít az anyanyelv (NYIK) tanítására, tevékenységeire, 
módszereire, témaköreire; 2. Franciaországon kívül bepillantást enged a francia nyelvi (frankofon) világba; 
3. hangsúlyt fektet a magyar kultúrkör értékeinek francia nyelvi közvetítésére; 4. szisztematikus válogatásban 
közvetíti pl. a francia irodalmat és a francia sanzon anyagát; 5. hangsúlyosan foglalkozik az európai közösség 
gondolatkörével. A Francia nyelv tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a 
Tanulásra, az Információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére, az Európai azonosságtudat – egyetemes 
kultúrához és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen 
kívül segíti a Környezeti nevelés, a Testi és lelki egészség, valamint a Hon- és népismeret, Énkép, önismeret 
követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Francia nyelv tanterv modul rendszerű: témák és tevékenységek strukturált rendszere. A tanulók haladási 
szintjét célozza meg: a nyelvi képességekre teszi a hangsúlyt, ezekhez illeszti a témákat. Olyan pedagógiai 
technológia alkalmazását feltételezi, amely az idegen nyelv és anyanyelv tanítása között szoros szakmai 
integrációt igényel. A tanterv épít a tanuló előzetes tudására, képességeire: kitüntetetten a tanulási szokások, a 
beszédhallás, anyanyelvi/nyelvtani ismeretek, valamint az általános műveltségi ismeretek (történelem, földrajz, 
biológia, stb.) terén. Ahol mód van rá, építhet a kisiskolás korban megkezdett francia nyelvtanulás alapozó 
eredményei is. A tanterv három haladási szintet sugall: kezdő, középhaladó I. és középhaladó II. szintet.  
A 7–8. évfolyam Francia nyelv tantervének követelményei a kezdő szint teljesítését teszik lehetővé. 
A nyelvi tevékenységek köré szerveződött tananyagrendszer, a tématerületek gazdag rendszerével segítséget ad, 
hogy a tanulók majdan sikeres érettségi vagy nyelvvizsgát tehessenek, lehetővé teszi, hogy a tartalomalapú 
nyelvtanulás során szerzett kompetenciákkal eszközként használják a francia nyelvet. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A francia nyelvet tanító pedagógusnak biztos nyelvtudással kell rendelkeznie (széleskörű témakörökkel: 
kereskedelem, sajtó, politika stb.). Az eddigi képzési gyakorlattól eltérően többfajta és mélyebb háttérismeret 
tudását kell birtokolnia (pl. nyelvészet, kommunikációelmélet, pszicholingvisztika, pedagógia). A francia nyelv 
tanításához javasolt a kiscsoportos (10-12 fő) szervezeti forma, továbbá a "kerekasztal" elrendezésű ülésrend, a 
mobilitás lehetősége. A nyelvtanulás helyszínén biztosítani szükséges a külső zajmentességet, a francia nyelvi 
kultúrkör hatáselemeit (pl. dekoráció, folyóiratok, tárgyak), továbbá a mobil bútorzatot, rádiók, kép- és 
hangmagnetofont, táblát, televíziót, Franciaország térképét, posztótáblát, tárgyképeket és szóképkártyákat. 
Mindezeken túl lehetőséget kell teremteni az iskolán kívüli művelődési lehetőségek (francia-magyar programok, 
cserekapcsolatok, utazás, francia programok, TV5, Francia Intézet) igénybevételére. A Francia nyelv tantervhez 
szervesen illeszkedő taneszközcsalád (Éléphant-Television, Correspondances) áll rendelkezésre, illetve más – a 
tanítás-tanulás szempontjából elemzett – hazai és külföldi taneszköz is felhasználható. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2977 

 
A francia nyelv tanulásának elvei 
 

 A francia nyelvű civilizációs rendszer tartalmaz az egész emberiségre hatással bíró értékeket, így 
alkalmas összemberi értékek közvetítésére, illetve befogadására. 

 
 A francia nyelvű civilizáció létrejött, megteremtett – a frankofon emberek, társadalmak által megélt – 

értékei gazdagítják a magyar tanulót. 
 
A nyelvtanulás általános céljai a közoktatás keretei között 
 

 A francia nyelvi jelrendszer megismerése és használatának elsajátítása: a francia nyelvi kultúrkör 
megismerése és értékeinek felhasználása a tanulók mindennapi életében, szélesebb önművelő 
munkájukban, valamint a francia nyelvi kultúrkör értékeinek közvetítése, illetve – távlatokban – a 
magyar társadalom számára szükséges értékek lehetséges és célszerű adaptálásának az előkészítése 
terén. 

 
 A francia nyelvi jelrendszer és a frankofon civilizációs ismeretrendszer és gyakorlat ismerete és 

alkalmazása révén a tanulók majdan vehessenek részt a nemzetközi életben (politikai, gazdasági, 
kulturális, tudományos, szociális téren) 

 
  elsősorban francia-magyar vonatkozásban; 
 
  majd a frankofon viszonyokban (mert e viszonyok révén a nemzetköziség horizontja kitárul: Európán 

kívül más földrészekre is kiterjed /Afrika, Észak-Amerika, Antillák/); 
 
   és általában a nemzetközi kommunikációs kapcsolatokban. 
 

 Az anyanyelvi tudás erősítése (grammatika, nyelvhelyesség). 
 

 Újabb idegen nyelvek tanulásának a megalapozása. 
 

 Magyarország értékeinek francia nyelvű közvetítését szolgáló attitűdök, ismeretek, képességek 
kialakítása. 
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A Francia nyelv tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
A francia nyelv tanulása során fejlődjenek a tanulók tevékenységspecifikus képességei, így a nyelvi-
kommunikációs képességeik, a francia nyelvű beszédértésük és beszédük, azaz váljanak képessé reprodukált 
szöveg befogadására, illetve reproduktív beszéd alkotására; felolvasás befogadására, illetve felolvasásra; 
tájékoztató szövegek (mindennapi, publicisztikai), ismeretterjesztő szövegek (tudományos, politikai), 
szépirodalmi szövegek (vers, próza, dráma), félreproduktív szövegek befogadására, illetve alkotására; a spontán 
beszéd megértésére és alkotására. Fejlődjön kapcsolatfelvételi, szándéknyilvánítási képességük (pl. tudakozódás, 
felszólítás, kérés, megköszönés). Értsék meg a tájékoztató szövegeket, illetve tanulják meg az ilyen szövegek 
alkotását. Tanuljanak meg kérdezni. Tudják alkalmazni a szerepcserét. Tanulják meg az utánmondást (utánzást) 
– szakaszosan, globálisan és szimultán is. 
 
Legyen alkalmuk a tanulóknak mindennapi, szépirodalmi, publicisztikai, tudományos szövegek olvasásának 
gyakorlására (a dekódolásra – hangos olvasásra, a néma olvasás – adatkeresés és ténykeresés gyakorlására). 
 
Fejlődjön írásképességük. Legyen alkalmuk a másolás, a félreproduktív írás (pl. jegyzetelés, vázlatkészítés) 
gyakorlására. Gyakorolják az írásbeli szövegalkotás – elsősorban mindennapi szövegeken (pl. levél), 
tájékoztató, szépirodalmi, publicisztikai szövegeken (pl. elemzés, recenzió, apróhirdetés). 
 
Szerezzenek grammatikai ismereteket, tanulják meg ezen ismeretek alkalmazását. Gyakorolják a nyelvtani 
műveleteket (a helyettesítést, az átalakítást, a bővítést, a szűkítést, a kapcsolást). 
 
Fejlődjön nyelvi normatív és korrekciós képességük: helyesejtésük és helyesírásuk. Tanulják meg a mindkét 
nyelvre szóban és írásban történő fordítást. 
 
Fejlődjenek nem nyelvi kommunikációs képességeik (a gesztikulációjuk, a mimikájuk, a tekintetváltásuk, a 
térközszabályozásuk és a testtartásuk). 
 
A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a nem tevékenységspecifikus képességeik fejlődéséhez, így az észlelésük 
(formaészlelésük, térészlelésük, akusztikai jelészlelésük, vizuális jelészlelésük), képzeletük, figyelmük 
(figyelemkoncentrációjuk, figyelmük tartóssága), emlékezetük (bevésésük, rövid és tartós memóriájuk, 
felidézési gyorsaságuk), gondolkodásuk (analizáló, szintetizáló, absztraháló, összehasonlító, összefüggést 
felfogó, kiegészítő, konkretizáló, rendező és analógiás képességeik) fejlődéséhez. Fejlődjenek irányított 
gondolkodási képességeik, feladatmegoldási és problémamegoldási képességeik. A francia nyelv tanulása 
segítse távoli asszociációik, eredetiségük, könnyedségük és rugalmasságuk fejlődését, megértésük, értékelésük, 
bírálatuk, választásaik – döntéseik és nem irányított (asszociatív) képességeik alakulását is. 
 
A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a tanulók motivációs bázisának növeléséhez, így tegye lehetővé a 
jókedvet, a mozgást, a játékot.  
 
Ismerjék meg a tanulók és legyen alkalmuk gyakorolni a különböző nyelvhasználati funkciókat (a 
kontaktusteremtést, a megismertetést, a felhívást, a metanyelvi funkciókat) a tanítói szándék befogadása és a 
tanulói szándék kifejezése végett.  
 
A franciaórák keretében szervezett dramatikus játékokon, szerepjátékokon, rajzoláson, éneklésen, hangszeres 
játékon keresztül fejlődjenek a tanulók önkifejezési képességei.  
 
A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a tanulók önművelési, önképzési kompetenciáinak növeléséhez. 
Rendszeresen legyen alkalmuk a tanulóknak a könyvhasználatra, a rádióhallgatásra, a TV-nézésre, a 
sajtóolvasásra, a közművelődési intézmények látogatására, valamint francia nyelvű partnerkeresésre és 
kapcsolatfelvételre. Legyen lehetőségük a tanulóknak a francia nyelvű kultúrkört szimbolizáló tárgyak 
(képeslap, zászló, bélyeg, egyéb, a francia nyelvi kultúrkört szimbolizáló tárgyak) gyűjtésére.  
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Ismerjék el és méltányolják a tanulók a franciát, mint idegen nyelvi szükséges nyelvi tudást, a nemzetközi 
kommunikáció szükségességét, szerepének fontosságát. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd és kritikai 
viszonyulás a francia nyelvi kultúrkör értékeivel, illetve azok hazai közvetítésével szemben; az anyanyelvi 
kultúrkör értékeivel, illetve azok francia nyelvi közvetítésével szemben. 
 
A francia nyelv tanulása fejlessze a tanulók "ÉN" – bázisát, tegye lehetővé a nyelvhasználati pozíciók, szerepek 
(nyelvelsajátító, turista, küldött, néző – befogadó /műélvező/, idegenvezető, tolmács, előadó) gyakorlását. A 
kommunikációs szerepek szituációkban történő gyakorlása alakítson ki a tanulókban francia nyelvi befogadói 
szerepet, az anyanyelvi és a francia nyelvi kultúraközi viszonyokkal szembeni befogadói és alkotói szerepet, 
erősítse énazonosság-tudatukat, nemzettudatukat. Így a francia nyelvi kultúrkör ismerete bővítse a tanulók 
énképét és énideálját. 
 
A francia nyelv tanulása teremtsen lehetőséget arra, hogy a 8. évfolyam végére a tanulók biztos nyelvhasználati 
képességgel rendelkezzenek és széles körű ismeretanyag birtokába jussanak a frankofon, elsősorban a 
franciaországi civilizációtörténetről. Ez a tudás biztonságos és elégséges alapja lehet a későbbi felsőbb fokú 
vagy szaknyelvi tanulmányok folytatásának. A francia nyelv tanulása azt a lehetőséget is magában hordozza, 
hogy a leendő szakemberek majdan – európai műveltségű ranggal és tartással – úgy vegyenek részt a francia 
nyelvű kommunikációban, hogy magyarok, és úgy legyenek magyarok, hogy el tudjanak igazodni a francia 
nyelvben, a francia nyelvű kultúrában, s ezáltal a nemzetközi kommunikációban. 
 
A nyelvi tevékenységek köré szerveződött tananyagrendszer, a tématerületek gazdag rendszerével segítséget ad, 
hogy a tanulók sikeres érettségi vagy nyelvvizsgát tehessenek, lehetővé teszi, hogy a tartalomalapú nyelvtanulás 
során szerzett kompetenciákkal eszközként használják a francia nyelvet. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 7–8. évfolyamon 

 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Játékos foglalkozások: főképp 
kezdetben, a tanulók 
motiválása, a francia nyelvű 
beszédhallás, beszédértés 
képességének kialakítása-
fejlesztése, a hang-betű 
kapcsolatok, az olvasás és írás 
tanulása szolgálatában 
 Eredeti francia nyelvű szövegek 

hallgatása magnetofonszalagról 
 Dalok, mondókák, versek 

memorizálása 
 Szavak, szószerkezetek, 

nyelvtani jelenségek kiemelése, 
memorizálása, gyakorlása 
sokféle kontextusban 
 A szókészlet gyarapítása 

dialógusok, didaktikus, 
szépirodalmi és ismeretterjesztő 
szövegek befogadása, 
reprodukáltatása és 
produkáltatása által, rendszeres 
ismétléssel, gyakorlással 
 Olvasási, írási-helyesírási, 

társalgási feladatgyűjtemény, 
munkafüzet használata 
 Szituációs játékok a 

mindennapi kommunikációs 
képességek fejlesztése 
érdekében 
 Francia gyermekjátékok 

tanulása, játszása 
 Önművelési technikák 

gyakorlása szótárhasználat, 
francia nyelvű újságok, 
ajánlások olvasása révén 
 Francia nyelvű drámajáték 

előadása 
 Térképhasználat 

 Egyéni és csoportos beszélgetés 
(társalgás) a célnyelven  
 Szóbeli feladatok megoldatása 

idegen- és anyanyelven 
 Munkafüzetek rendszeres 

minőségi ellenőrzése 
 Házi feladatok tartalmi 

ellenőrzése 
 Iskolai dolgozatok íratása  
 Páros szereplés nyelvi 

szituációban 

 Egyéni elemző minősítés 
szóban 
 Páros és csoportos 

teljesítmények minősítése 
szóban 
 Nagyobb írásbeli produktumok 

(fordítás, idegen nyelvű 
szövegalkotás, nyelvi teszt stb.) 
elemző minősítése írásban, 
osztályzattal és/vagy analitikus 
pontozással 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 
 

7. évfolyam 
 
 

A Francia nyelv tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
A francia nyelv tanulása során fejlődjenek a tanulók tevékenységspecifikus képességei, így a nyelvi-
kommunikációs képességeik, a francia nyelvű beszédértésük és beszédük, azaz váljanak képessé reprodukált 
szöveg befogadására, illetve reproduktív beszéd alkotására; felolvasás befogadására, illetve felolvasásra; 
tájékoztató szövegek (mindennapi, publicisztikai), ismeretterjesztő szövegek (tudományos, politikai), 
szépirodalmi szövegek (vers, próza, dráma), félreproduktív szövegek befogadására, illetve alkotására; a spontán 
beszéd megértésére és alkotására. Fejlődjön kapcsolatfelvételi, szándéknyilvánítási képességük (pl. tudakozódás, 
felszólítás, kérés, megköszönés). Értsék meg a tájékoztató szövegeket, illetve tanulják meg a az ilyen szövegek 
alkotását. Tanuljanak meg kérdezni. Tudják alkalmazni a szerepcserét. Tanulják meg az utánmondást (utánzást) 
– szakaszosan, globálisan és szimultán is. Legyen alkalmuk a tanulóknak mindennapi, szépirodalmi, 
publicisztikai, tudományos szövegek olvasásának gyakorlására (a dekódolásra – hangos olvasásra, a néma 
olvasás – adatkeresés és ténykeresés gyakorlására). Fejlődjön írásképességük. Legyen alkalmuk a másolás, a 
félreproduktív írás (pl. jegyzetelés, vázlatkészítés) gyakorlására. Gyakorolják az írásbeli szövegalkotás – 
elsősorban mindennapi szövegeken (pl. levél), tájékoztató, szépirodalmi, publicisztikai szövegeken (pl. elemzés, 
recenzió, apróhirdetés). Szerezzenek grammatikai ismereteket, tanulják meg ezen ismeretek alkalmazását. 
Gyakorolják a nyelvtani műveleteket (a helyettesítést, az átalakítást, a bővítést, a szűkítést, a kapcsolást). 
Fejlődjön nyelvi normatív és korrekciós képességük: helyesejtésük és helyesírásuk. Tanulják meg a mindkét 
nyelvre szóban és írásban történő fordítást. Fejlődjenek nem nyelvi kommunikációs képességeik (a 
gesztikulációjuk, a mimikájuk, a tekintetváltásuk, a térközszabályozásuk és a testtartásuk). A francia nyelv 
tanulása járuljon hozzá a nem tevékenységspecifikus képességeik fejlődéséhez, így az észlelésük 
(formaészlelésük, térészlelésük, akusztikai jelészlelésük, vizuális jelészlelésük), képzeletük, figyelmük 
(figyelemkoncentrációjuk, figyelmük tartóssága), emlékezetük (bevésésük, rövid és tartós memóriájuk, 
felidézési gyorsaságuk), gondolkodásuk (analizáló, szintetizáló, absztraháló, összehasonlító, összefüggést 
felfogó, kiegészítő, konkretizáló, rendező és analógiás képességeik) fejlődéséhez. Fejlődjenek irányított 
gondolkodási képességeik, feladatmegoldási és problémamegoldási képességeik. A francia nyelv tanulása 
segítse távoli asszociációik, eredetiségük, könnyedségük és rugalmasságuk fejlődését, megértésük, értékelésük, 
bírálatuk, választásaik, – döntéseik és nem irányított (asszociatív) képességeik alakulását is. A francia nyelv 
tanulása járuljon hozzá a tanulók motivációs bázisának növeléséhez, így tegye lehetővé a jókedvet, a mozgást, a 
játékot.  Ismerjék meg a tanulók és legyen alkalmuk gyakorolni a különböző nyelvhasználati funkciókat (a 
kontaktusteremtést, a megismertetést, a felhívást, a metanyelvi funkciókat (a tanítói szándék befogadása és a 
tanulói szándék kifejezése végett).  A franciaórák keretében szervezett dramatikus játékokon, szerepjátékokon, 
rajzoláson, éneklésen, hangszeres játékon keresztül fejlődjenek a tanulók önkifejezési képességei.  A francia 
nyelv tanulása járuljon hozzá a tanulók önművelési, önképzési kompetenciáinak növeléséhez. Rendszeresen 
legyen alkalmuk a tanulóknak a könyvhasználatra, a rádióhallgatásra, a TV-nézésre, a sajtóolvasásra, a 
közművelődési intézmények látogatására, valamint francia nyelvű partnerkeresésre és kapcsolatfelvételre. 
Legyen lehetőségük a tanulóknak a francia nyelvű kultúrkört szimbolizáló tárgyak (képeslap, zászló, bélyeg, 
egyéb, a francia nyelvi kultúrkört szimbolizáló tárgyak) gyűjtésére.  Ismerjék el és méltányolják a tanulók a 
franciát, mint idegen nyelvi szükséges nyelvi tudást, a nemzetközi kommunikáció szükségességét, szerepének 
fontosságát. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd és kritikai viszonyulás a francia nyelvi kultúrkör értékeivel, 
illetve azok hazai közvetítésével szemben; az anyanyelvi kultúrkör értékeivel, illetve azok francia nyelvi 
közvetítésével szemben. A francia nyelv tanulása fejlessze a tanulók "ÉN" – bázisát, tegye lehetővé a 
nyelvhasználati pozíciók, szerepek (nyelvelsajátító, turista, küldött, néző – befogadó /műélvező/, idegenvezető, 
tolmács, előadó) gyakorlását. A kommunikációs szerepek szituációkban történő gyakorlása alakítson ki a 
tanulókban francia nyelvi befogadói szerepet, az anyanyelvi és a francia nyelvi kultúrközi viszonyokkal 
szembeni befogadói és alkotói szerepet, erősítse énazonosság-tudatukat, nemzettudatukat. Így a francia nyelvi 
kultúrkör ismerete bővítse a tanulók énképét és énideálját. 
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Ajánlások a tananyag felhasználására vonatkozóan 
 
1. A tananyagban – az előző évek gyakorlatának megfelelően – viszonylag sok tevékenység és ismeret szerepel. 
Ezt indokoltuk korábban több helyen, e felfogást kívánjuk érvényesíteni a 7–8. évfolyamos szakaszban is. 
2. Az egyes, korábban megindított tevékenységek folyamatossága mellett újabb tevékenységek lépnek be, ill. 
kapnak nagyobb hangsúlyt. A Nyelvtantanítás a 7. évfolyamtól kezdődően nagyobb tudatossággal – deduktívé – 
folyik, miként erősödik az Írásbeli szövegfeldolgozás-alkotás is. 
Több időt és teret kap az Olvasás-szövegfeldolgozás, különösen a néma olvasás, önálló tanulói munka 
formájában. A 7. évtől kis "adagokban" megkezdődik az Irodalom tanítása, amely fokozatosan bővül, ill. mélyül 
a 8. évfolyamon. A Civilizációs ismeretek tanítását egyre inkább a nyelvhasználati képességek fejlesztésére 
fordíthatjuk. Előtérbe kerül a szöveg. 
Már itt jelezzük: a 7–8. évf. tananyaga – lényegében – sok ponton "átmegy", tovább folytatódik a 9–10. 
évfolyamos szakaszban, ugyanezen vagy más taneszközök felhasználásával. 
3. A Civilizációs ismeretek, a Dalok, de még az Irodalom anyag is felhasználható több témakör tanításához. A 
teljes anyag megtalálható a munkafüzetekben, a Civilizációs ismeretek vázlatát és a dalok jegyzékét – a hat 
tanítási évre átfogóan érvényesen – a 10. évben leírt Témakörök, témák fejezetben jelezzük. 
4. Az adatszerűség kedvéért, a teljes anyag érzékeltetésére megadjuk a tananyagban tervezett tevékenységek és 
ismeretek számát. Ezek átlagosan egy-egy tanévre értendők. A tevékenységek száma: 110-130; témakörök, 
témák száma: 30-35; szövegek száma: 90-100; ismeretkörök száma: 70-80; fogalmak (a civilizációs és az 
irodalom ismeretkörön belül) száma: 220-260. Az egyes tanévek során 1000-1100 szót, lexikai egységet 
közvetítünk. (Ezt a konkrét tanítási órák száma erősen befolyásolja.) 
Ez az évek során az egyes tevékenységekre lebontva a következőképpen jelenik meg: 
Szintek: 
Produktivitás, Ráismerés 
– Beszéd kb. 600, kb. 650 
– Olvasás kb. 500, kb. 800 
– Írás-szövegfeldolgozás kb. 600, kb. 700 
– Nyelvtan kb. 500, kb. 700 
– Irodalom kb. 600, kb. 800 
– Civilizációs ismeretek kb. 400, kb. 1000 
– Daltanítás kb. 300, kb. 600 
Ez a szókészlet még bővül a tanulói önművelés és az egyéb segédanyagok feldolgozása során. 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Francia nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd)  Francia nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) tanulása, illetve 

gyakorlása 
    
1.1. szövegértés, illetve a szövegalkotás a 2. személy, a 

befogadó, illetve az 1. személy szerepére 
tekintettel 
 
TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK: 
1. Ház, lakás – berendezés 
2. Családi ünnep 
3. Szünidő – programok 
4. Öltözködés 
5. Iskolákban 
6. Játék, szórakozás 
7. Étkezés 
8. Utcai baleset 
9. Munka a ház körül, a kertben 

 a szövegértés, illetve a szövegalkotás tanulása és gyakorlása a 2. személy, 
a befogadó, illetve az 1. személy szerepére tekintettel 

ÉLET 
ORVO 

    
 10. Beszélgetés telefonon 

11. A francia kultúra néhány területe – irodalom, 
művészet, történelem 
12. Zene – dalok 
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1.1.1. francia nyelvű utasítások  francia nyelvű utasítások adása, végrehajtása, illetve megértésük jelzése 
    
1.1.2. személyek, tárgyak, állatok, helyek, jelenségek (pl. 

épület, vásárlási esemény) 
 képek alapján személyek, tárgyak, állatok, helyek, jelenségek (pl. épület, 

vásárlási esemény) megnevezése, egyszerű és bővített mondatok alkotása, 
illetve azok befogadása (6-10 mondat) 

    
1.1.3. önreflexió, mindennapi események  a tanulóknak önmagukról, a mindennapi eseményekről, a tanult 

témakörök alapján egyszerű mondatok alkotása, illetve azok befogadása 
(8-12 mondat) 

    
1.1.4. dialógusok, mondókák, versek, dalok, szövegek  a megtanult dialógusok, mondókák, versek, dalok, szövegek 

reprodukálása, illetve azok befogadása 
a) szerepjátékban, b) dramatikus játékban, c) bábjátékban 

    
1.1.5. szövegértés  a szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) mondatonként 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 

    
1.1.6. fordítás  fordítás, illetve fordítás megértése 
    
1.1.6.1. fordítás magyarra  mondatok, 5-10 mondatos szövegek magyarra történő fordítása 
    
1.1.6.2. fordítás franciára  mondatok, 5-6 mondatos szövegek franciára történő fordítása 
    
1.1.7. francia nyelvű gyakorlatok, 

nyelvi műveletek 
 francia nyelvű gyakorlatok, 

nyelvi műveletek végzése mondatokon és szövegeken: 
kérdezés-válaszadás; 
átalakítás: (lexika szintjén: szinonima, antonímia; kommunikációs 
tényezők szerint: személyek, idő stb.); 
csoportosítás megadott szempontok keresése (pl. igaz-hamis, kakukktojás, 
stb.); 
hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása; 
szövegeken: behelyettesítés, tömörítés 

    
1.1.8. helyesejtés; 

fonetika: 
a beszédhangok és az íráskép: 
a fonetikus átírás; 
a francia beszédhangok csoportjai 
(magánhangzók, mássalhangzók); 
a hangkötés (la liaison); 
a magánhangzó kilökése (l'élision); 
a hiátus (l'hiatus); 
a hasonulás (l'assimilation); 
a hangsúly (l'accent); 
a hanglejtés (l'intonation) 

 helyesejtés gyakorlása mondókák, dalszövegek, szövegek, dialógusok és 
fonetikai gyakorlatok felhasználásával; 
a francia helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás-beszédmozgás 
észlelése előbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat szöveg alapján: 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a francia helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával: 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) hanglejtés, 
dd) a francia nyelv hangzásának megkülönböztetése más idegen 
nyelvektől; 
a helyesejtési hibák felismerésének és javításának tanulása tanítói 
visszajelzés nyomán: artikulációs hiba, hangkapcsolat-hiba, 
hanglejtéshiba, hangképzéshiba, pl. nazális hangoknál; 
a hangnak megfelelő szavak, szóegység mondása; 
a fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtése 

    
1.1.9. Nyelvi – kommunikációs – didaktikus játékok  Nyelvi – kommunikációs – didaktikus játékok (szóverseny, nyelvtörők, 

szókép, immeuble stb.) megismerése és játszása 
    
2. Beszédszándékok (actes de parole)  Beszédszándékok tanulása, gyakorlása 
    
2.1. kapcsolatfelvétel  a kapcsolatfelvétel gyakorlása: 

köszönés, 
bemutatkozás, 
bemutatás (személyt valakinek) 
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2.2. szándéknyilvánítás  a szándéknyilvánítás gyakorlása a tanult témák szövege alapján: 

tudakozódás, 
kérés,  
kívánság, 
meghívás,  
meghívás elfogadása személyesen, telefonon, 
megköszönés, 
szabályozás, utasítás, 
tiltás,  
ígéret 

    
2.3. érzelmek kifejezése  érzelmek kifejezésének gyakorlása: 

meglepetés, 
közömbösség, 
düh, 
szimpátia, 
szeretet, 
öröm, 
udvariasság 

    
2.4. véleménynyilvánítás  vélemény kifejezésének, illetve elfogadásának gyakorlása: 

tanácsadás, 
javaslat, 
segítség felajánlása, 
beleegyezés, 
tiltakozás 

    
2.5. tájékoztatás  tájékoztatás gyakorlása: 

tényközlés, állítás, 
beszámolás (tényről, helyzetről), 
leírás (események) 

    
II. OLVASÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS  OLVASÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS TANULÁSA 
    
1. Szövegfajták, műfajok: 

mondókák, 
dalok (népdal, sanzon, táncdal, opera), 
szépirodalmi szövegek (vers, próza, elbeszélés, 
leírás, mese, humoros történet), 
ismeretterjesztő szövegek 
párbeszéd,  
leírás,  
elbeszélés, 
vallási szöveg (ima), 
tájékoztató szövegek (reklám, hirdetés, plakát, 
telefonkönyv, levél), 
utasító szövegek, 
nyomtatványok, 
viccek, szójátékok, nyelvtörők, 
híres mondások, idézetek, közmondások 

 Szövegfajták, műfajok tanulása, szemelvények olvasása EU 
ÉLET 

    
2. Olvasás  Az olvasás gyakorlása tankönyv, munkafüzet, olvasókönyv szövegein és 

eredeti nyelvi anyagokon (documents authentiques) 
    
2.1. szószerkezetek, mondatok  nyomtatott és írott betűs szószerkezetek, mondatok néma és hangos 

olvasásának gyakorlása 
    
2.2. az olvasás tempója, pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
2.2.1. jelfelismerés  hiányzó betű, betűösszetételek felismerése, pótlása nyomtatott betűkkel 

írott szavakban; hibakeresés, hibás szavak javítása 
a) a szóképből hiányzó betűösszetételek felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása a betűhalmazból 
b) a szószerkezetekből hiányzó szavak felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása és pótlása 

    
2.2.2. jelentésfelismerés  jelentésfelismerés gyakorlása szóalkotással, szinonima-, antoníma-

kereséssel, a szavak szempontok szerinti csoportosításával; 
cselekvés lefolytatása rajzolással, verbális és nem verbális cselekvéssel 
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2.2.3. olvasástechnikai hibák: betűkihagyás, újrakezdés, 
mást olvasás, a hang- és betűösszetételek közötti 
megfelelés elvetése, a néma hangok kiejtése, a 
hangkötés elhagyása, a hangkötés elmulasztása 

 olvasástechnikai hibák javítása 

    
2.3. olvasásgyakorlás  az olvasás gyakorlása legalább (12-15 mondatos) és hosszabb szövegen 

(dalszövegek, didaktikus szövegek, versek, mondókák, szépirodalmi, 
tájékoztató, publicisztikai, vallási szövegek) néma és hangosan 
olvasástechnikai és kommunikációs szempontok figyelembevételével  
(pl. fölolvasás) 

    
2.4. szövegfeldolgozás, szövegalkotás  a szövegfeldolgozás tanulása és gyakorlása: 

szövegértést és szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatok végzése 
különböző műfajú szövegeken 
a) a szövegek elemzésével 
aa) nyelvi (nyelvtani) 
ab) kommunikációs 
ac) logikai (tartalmi) szempontok alapján (téma, ok, érzelem stb.); 
mondatok, szövegek alkotása az olvasott anyagok, műfajok alapján 

    
2.6. szótárhasználat  a szótárhasználat gyakorlása különböző fokozatú kétnyelvű szótár 

segítségével: betűk, fonetikai jelek, szavak, kifejezések keresésével és 
olvasásával 

    
III. HELYESÍRÁS, NYELVTAN  HELYESÍRÁS, NYELVTAN TANULÁSA 
    
1. Írástechnika  Az írástechnika gyakorlása: 

azonos ejtésű szavak, szóösszetételek gyűjtése (pl. képről); 
hang, hangok jeleinek átírása (betűre, betűkre, ill. szavakra, mondatokra) 

  
 

  

2. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása szavak, szószerkezetek, mondatok másolásával, 
diktálás utáni írással, akaratlagos írással 

    
2.1. helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban: 

a problémák felismerése és megoldásának gyakorlása 
a) a morfémák szintjén: jelzés, ragozás, képzés; 
b) a lexémák szintjén: szófajok, azonos hangzású szavak írása, (pl. 
champ-chant, voix-voie,a-a); 
c) a szintagmák szintjén: összetett szavak, szószerkezetek (alany-
állítmány, főnév-melléknév kapcsolata); 
d) a mondat szintjén: szerkezeti tagolás, mondatfajták; 
e) a textéma szintjén: szövegelemzés, szövegalkotás 

    
2.2. nyelvtani műveletek  nyelvtani műveletek gyakorlása: 

a) bővítés, 
b) szűkítés, 
c) helyettesítés, 
d) átalakítás, 
e) kapcsolás 

    
2.3. gépírás  a helyesírás gyakorlása írógépen, számítógépen: 

a) másolás,  
b) reprodukálás,  
c) mondatok alkotása, diktálás utáni írás 

    
3. Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

a) definíciók, szabályok, törvények, elvek, 
b) fogalmak, 
c) nyelvi rétegek (argó, gallicizmusok) 

 Nyelvtani és (kevés) nyelvtörténeti ismeretek tanulása 
a) definíciók, szabályok, törvények, elvek magyarul 
b) fogalmak franciául 
c) nyelvi rétegek (argó, gallicizmusok); 
a tanult ismeretek 
a) rendszerezése, 
b) nyelvtani jelenségekhez kapcsolása; 
a tanult ismeretek alapján mondatelemzések végzése szóban és írásban 
magyarul 
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4. Nyelvtan  Nyelvtan tanulása 
    
4.1. a mondat és a mondattípusok: 

egyszerű mondat (kijelentő, kérdő, felszólító, 
 ismeretek tanulása a mondatról és a mondattípusokról szövegolvasás, 

-feldolgozás, feladatok megoldása révén 
 felkiáltó, tagadó); 

összetett mondat (mellérendelő, alárendelő); 
kiemelő mondat 

  

    
4.2. a névszói csoport: 

főnév (neme, száma), determinánsok: 
a) névelők (határozott, határozatlan, anyagnévelő); 
b) mutató determináns; 
c) birtokos determináns; 
d) számnevek 

 ismeretek tanulása a névszói csoportról szövegolvasás, -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén 

    
4.3. a melléknév (neme, száma, fokozása)? 

a jelzős szerkezetek 
 ismeretek tanulása a melléknévről szövegolvasás, -feldolgozás, feladatok 

megoldása révén 
    
4.4. a névmás (helye): 

a) személyes (-en, -y); 
b) mutató; 
c) birtokos 

 ismeretek tanulása a névmásról szövegolvasás, -feldolgozás, feladatok 
megoldása révén 

    
4.5. az igei csoport: 

igeragozás (I., II., III. csoport, visszaható, 
rendhagyó igék); 
igeképzés; 
igeidők (jelen, múlt /passé composé/, jövő) 

 ismeretek tanulása az igei csoportról szövegolvasás, -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén; 
az igeragozás gyakorlása 

    
IV. ÍRÁS, SZÖVEGFELDOLGOZÁS, 

FOGALMAZÁS 
 ÍRÁS, SZÖVEGFELDOLGOZÁS, FOGALMAZÁS TANULÁSA 

    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  Az írásbeli szövegfeldolgozás tanulása, gyakorlása, különböző 

műfajokban és szövegeken; 
szavak, mondatok, szöveg/részletek elemzése: 
a) adatkeresés (formai, tartalmi /pl. nyelvi jelek, kommunikációs tényezők, 
válaszadás/), 
b) adatok csoportosítása és rendszerezése 

    
2. Írásbeli szövegalkotás  Írásbeli szövegalkotás tanulása, gyakorlása: 

behelyettesítés szövegeken, 
kiegészítés, 
kérdések szerkesztése, 
állítások megfogalmazása, 
mondatok rendezése, 
szövegalkotás a tanult műfajokban: 
a) szabadon 
b) kép, képsor és  
c) hangjelek alapján; 
megadott szempontok szerint pl. nyomtatványok kitöltése, levél, önéletrajz 
írása; 
gyakorlatok végzése mondatokon, szövegeken: 
a) rendezés szempontok szerint, 
b) szöveg befejezése 

    
3. Fordítás  Fordítás tanulása, gyakorlása 
    
3.1. fordítás magyarra  10-14 mondatból álló francia nyelvű szöveg lefordítása magyarra, a 

pontos fordítás, az értelmes magyar szövegalkotás, a szépírás és 
helyesírás normatív szempontjainak megfelelően 

    
3.2. fordítás franciára  8-12 egyszerű mondat, szöveg fordítása franciára a helyesírás, a nyelvtan, 

a nyelvhelyesség szabályainak, a szépírás követelményeinek megfelelően 
    
V. IRODALOM  IRODALOM TANULÁSA 
    
1. Irodalmi szövegek olvasása  Versek, regények, szövegrészletek, szövegek olvasása franciául és 

magyarul, némán és hangosan 
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2. Irodalmi szövegrészletek reprodukálása  Versek, szövegrészletek reprodukálása a tanulócsoportnak, mint 

közönségnek 
    
3. Irodalmi szövegek fordítása  Vers, szövegrészlet fordítása magyarra írásban és szóban: 

nyersfordítás készítése szöveghűségre törekedve; 
műfordítási próbálkozások 

    
4. Ismeretek a francia nyelvű irodalomról  Önálló tanulói ismeretszerzés és ismeretterjesztés a francia nyelvű 

irodalomról a tanulócsoporton belül francia, illetve magyar nyelven 
szóban és írásban: 
könyvismertetés, cikk, kritika írása, 
témafeldolgozás, illetve –ismertetés előadás, recenzió formában 

    
VI. ISMERETEK A FRANCIA NYELVŰ 

(FRANKOFON) CIVILIZÁCIÓRÓL 
 ISMERETTERJESZTÉS A FRANCIA NYELVŰ (FRANKOFON) 

CIVILIZÁCIÓRÓL 
    
1. Franciaország nagyobb városai, elhelyezkedésük; 

a francia nyelv Franciaországon kívül; 
néhány francia népviselet; 
közlekedési eszközök, autómárkák; 
Franciaország néhány földrajzi jellegzetessége: 
tengerei, nagyobb folyói, hegyei; 
kiemelkedő, aktuális politikusok; 
híres sportolók; 
irodalom (írók, költők, műveik), képzőművészet, 
zene, színház, film (művészek, művek); 
sajtó – sajtótermékek; 
tudomány-technika 

 A francia nyelvű civilizációról szóló egyszerű kijelentések, rövid 
mondatok, néhány mondatból felépülő szöveg alkotásának gyakorlása 
képek, térképek, reprodukciók segítségével magyar nyelven, néhány név, 
tárgy megnevezése franciául 

EU

    
2. Információk Franciaországról és a francia 

nyelvről 
 
a) tv-ben, moziban, rádióban, programok, 
műsorok címe, az események, hírek története, a 
film nyelvének fordítási megoldásai 
(szinkronizálás, feliratos, eredeti szöveg) 
nyelvlecke és időpontja; 
b) újságban: események és szereplők; 
c) könyvtárakban, könyvesboltban: francia nyelvű 
újságok, francia szerzők művei magyar nyelven; 
d) rádióban: franciául beszélő adók; 
e) tv-újságban: francia nyelvű műsorok; 
f) a mindennapi életben: franciául beszélő 
emberek, autók gyártmánya, rendszáma; 
g) képeslapok, bélyegek, újságkivágások; 
h) francia politikai, kulturális és sportesemények; 
i) a Budapesti Francia Intézet programjai; 
j) francia iskolák, iskolásokkal 

 Franciaországról és a francia nyelvvel kapcsolatos információk gyűjtése 
folyamatosan és a szerzett ismeretekről beszámolás az osztálytársaknak, a 
francia nyelv tanítójának 

ÉLET 
JÖVŐ 

    
VII. ÖNMŰVELÉS-ÖNKÉPZÉS, BEVEZETÉS A 

KUTATÓMUNKÁBA 
 ÖNMŰVELÉS-ÖNKÉPZÉS,  

A KUTATÓMUNKA TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Előadás  Előadás tartása francia nyelven a tanulóknak, mint közönségnek: 

a) szóló formában, 
b) dramatikus játékban, 
c) hangszeren (pl. furulyázás), 
d) énekléssel 

    
2. A Magyarországon hozzáférhető francia 

nyelvtanítási programok (tankönyvek, eszközök) 
 A Magyarországon hozzáférhető francia nyelvtanítási programok 

(tankönyvek, eszközök) megismerése 
    
3. A magyarországi francia nyelvtanulás 

intézményes formái: 
a) iskolai forma; 
b) nyelviskolák; 
c) a Budapesti Francia Intézet; 
d) Franciaországba szóló tanulói ösztöndíjak, 
pályázatok 

 A magyarországi francia nyelvtanulás intézményes formáinak 
megismerése: 
a) iskolai forma; 
b) nyelviskolák (különösen a francia szervezésűek); 
c) a Budapesti Francia Intézet megismerése, programjainak látogatása; 
d) Franciaországba szóló tanulói ösztöndíjak, pályázatok figyelemmel 
kísérése, megpályázása 
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4. Az iskolában folyó franciatanulás céljai, 

módszerei, taneszközei 
 Az iskolában folyó franciatanulás céljának, módszereinek megismerése, a 

tananyag rendszerezése, a taneszközök értékének és alkalmazási 
lehetőségeinek megismerése 

    
5. Magyar vonatkozású, a Magyarországgal 

kapcsolatos ismeretek: 
a) a magyar sajtó, tv, rádió, a magyar irodalom 
anyagain keresztül (pl. a franciaországi magyar 
tudósítók, Bajomi Lázár Endre művei); 
b) a francia sajtó, tv, rádió, irodalom anyagain 
keresztül 

 A magyar vonatkozású, a Magyarországgal kapcsolatos ismeretek 
figyelése, gyűjtése, rendszerezése és róluk szóló beszámolás az 
osztálytársaknak, a franciatanítónak 

EU 
ÉLET 

    
VII. DALOK  DALOK TANULÁSA 
    
1. A dalok teljes listáját a 10. évfolyam végén 

közöljük. 
 
A 7. évfolyamon a dalok száma legalább 4. 
Javaslat: A/1., B/a., C/5., D/2. 

 A feldolgozásukra vonatkozó javaslatainkat a Pedagógiai útmutatóban 
írtuk le. A megtanításra kerülő dal kiválasztásában döntsön a tanítói 
szándék és a tanulói kívánság. A kiválasztást igazíthatjuk egy-egy beszéd-, 
olvasási, fordítási stb. témakörhöz. Célszerű a hangkazettán rögzített 
dalokat választani. Javaslatunk: az egy-egy évben megtanítandó dalok 
képviseljék a dalok mind a négy témakörét. (A számozás a dalok jegyzéke 
alapján történt, lásd: VIII. Dalok 7–8 évf.) 

    

 
 

Teljesítménykövetelmények a 7. évfolyam végén 
 
Beszédértés 
 
Elégséges 
a) A tanuló megért kb. 4-5 utasítást, kérdést, ill. jelezni tudja, ha nem ért valamit.  
b) A tanári közléshez kapcsolt feladatok egy részét meg tudja oldani (szószinten, ill. ráismeréssel).  
c) Elhangzó szöveg (tanári beszéd vagy hangkazetta) tartalmából alapvető elemeket képes közvetíteni rajzolás, 

mimetikus vagy bábjáték útján. 
 
Jeles 
a) A tanuló a tanult témakörök, témák alapján végre tud hajtani kb. 10 különböző francia nyelvű utasítást, ill. 
jelezni tudja a közlések megértését, ill. meg nem értését. 
b) Képes megoldani elhangzó (tanári közlés és hangkazetta) szöveghez kapcsolt feladatokat (mondat-, és 
szövegszinten). 
c) Elhangzó szövegek tartalmát (a tanult anyag alapján) közvetíteni tudja rajzolással, mimetikus és bábjátékban. 
 
 
Beszéd 
 
Elégséges 
a) A tanuló a tanult mondókák , versek és dalok közül el tud mondani összesen 8-at. Ezek legalább a felét 
hibátlanul mondja. 
b) El tudja mondani röviden  magyarul, hogy miről szólnak a tanult mondókák, versek és dalok. 
c) A tanult anyag alapján – képek és tanára segítségével fel tud idézni hangosan kb. 200 francia szót, 
szócsoportot. 
d) A tanult témakörök, témák 3-3 elképzelt helyzetében le tud folytatni rövid francia nyelvű párbeszédet 
társaival, a tanítójával. Eközben tud 7-8 különböző kérdésre válaszolni, kapcsolatot teremteni, tudakozódni, 
tájékozódást kérni, illetve megadni, néhány fontos beszédszándékot kifejezni (pl. Jókívánság, bocsánatkérés, 
beleegyezés, megköszönés, bemutatkozás). 
e) A tanult témakör, témák alapján – képek, a tanára segítségével 5-6 egyszerű francia mondatot (pl. nyelvtörőt 
is) mondani és három témáról röviden önállóan beszélni. pl. Önmagáról, az öltözködésről). 
f) A tanult témakörök, témák 5-5 elképzelt helyzetében le tud folytatni rövid francia nyelvű párbeszédet 
társaival, a tanítójával. 
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Eközben tud 10-12 különböző kérdésre válaszolni, kapcsolatot teremteni, bizonyos szándékokat kifejezni 
(pl. Tudakozódás, tájékoztatás, bemutatás, jókívánság, beleegyezés, kérés, megköszönés, meghívás, felszólítás, 
bocsánatkérés), ki tudja nyilvánítani véleményét néhány formában (pl. elismerés, rábeszélés, panasz, kételkedés, 
öröm). 
g) A tanult témakörök, témák alapján tud – képek, tanítója segítségével 8-10  egyszerű francia mondatot (köztük 
nyelvtörőt, közmondást) mondani és 5 témáról röviden önállóan beszélni (pl. önmagáról, az időjárásról, 
öltözködésről, születésnapról, vidám történetről). 
h) A tanult francia anyag alapján le tud fordítani 7-10 egyszerű mondatot magyarra és 6-8 egyszerű magyar 
mondatot franciára. 
i) A francia nyelvű beszéd során a hangokat igyekszik úgy ejteni, ahogyan tanárától hallotta. Beszéde kicsit még 
lassú, de érthető. Keveset hibázik. Hibáit tanári visszajelzések nyomán javítani tudja. 
j) A tanult témakörök, témák alapján tud – képek, tanítója segítségével –  8-10 egyszerű francia mondatot 
(köztük nyelvtörőt, közmondást)  mondani és 5 témáról röviden önállóan beszélni  (pl. önmagáról, az 
időjárásról, öltözködésről, születésnapról, vidám történetről). 
k) A tanult francia anyag alapján lefordítani 6-8 egyszerű mondatot magyarra és 5-7 egyszerű magyar mondatot 
franciára. 
l) A francia nyelvű beszéd során a hangokat jól ejti ki. Beszéde folyamatos, érthető. Keveset hibázik. Hibáit 
észreveszi, és maga is tudja javítani. 
 
Jeles 
a) A tanuló tanult mondókát (8-10-et), verset (3-4-et) és dalt (8-10-et) el tudja mondani, illetve el tudja énekelni. 
Alig hibázik. 
b) Le tudja fordítani pontosan valamennyi mondóka, vers és dal szövegét. 
c) A tanult anyag alapján – képek és a tanár segítségével – fel tud idézni hangosan kb. 400 francia szót, 
szócsoportot. 
d) A tanult témakörök, témák 6-7 elképzelt helyzetében  le tud folytatni rövid francia nyelvű párbeszédet 
társaival, a tanárával. Eközben tud kb. 10-13 különböző kérdésre válaszolni, kapcsolatot teremteni, bizonyos 
szándékokat kifejezni (pl. Tudakozódás, tájékoztatás, bemutatás, kérés, meghívás, felszólítás, jókívánság, 
bocsánatkérés), ki tudja fejezni véleményét néhány formában (pl. Elismerés, ténymegállapítás, rábeszélés, 
panasz, öröm, beleegyezés, csodálkozás, tehetetlenség, riadtság). 
e) A tanult témakörök, témák alapján tud – képek, a tanár segítségével 10-12 mondatot  (köztük nyelvtörőt, 
közmondást) mondani és 6 témáról önállóan beszélni (pl. Önmagáról, családjáról, az időjárásról, öltözködésről, 
étkezésről, születésnapról, vidám történetről). 
f) A tanult francia anyag alapján le tud fordítani 10-12 mondatot magyarra és 8-10 magyar mondatot franciára. 
g) A francia nyelvű beszéd során a hangokat jól ejti ki, a hangsúlyt, hanglejtést is érzékelteti. Beszéde 
folyamatos, jól érthető. Keveset hibázik, hibáit javítja. Viselkedését a beszédnek megfelelően pontosan tudja 
irányítani. 
 
 
Olvasás, szövegfeldolgozás 
 
Elégséges 
a) A tanuló a fonetikai jelek alapján ki tudja ejteni a hangokat. A jelek nagy részét pontosan ejti. 
b) A legtöbb tanult szót és mondatot majdnem hibátlanul el tudja olvasni hangosan.  
c) Az ismert szövegeket el tudja olvasni hangosan. Keveset hibázik. 
d) Tanult anyagból összeállított 6-8 mondatos szöveget fel tud dolgozni (pl. csoportosít részeket megadott 
szempontok alapján, pl. személy, helyszín stb.), kérdésekre válaszol kb. 20 perc alatt. A feladatokat legalább a 
felét pontosan meg tudja oldani. 
e) Az olvasás tempója még lassú. Többnyire jól ejti a betűknek megfelelő hangokat. Ha téveszt, tanára jelzésére 
javítani tudja hibáit.  
f) A francia és a magyar szótárban még lassan találja meg a szavakat. Nem mindig veszi észre a pontos jelentést. 
A szótári rövidítések jelentése közül még keveset tud megnevezni franciául. 
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Jeles 
a) Valamennyi fonetikai jel alapján pontosan ejti ki hangokat. 
b) A tanult szavakat, mondatokat és szövegeket el tudja olvasni hangosan. 
c) Ismert szöveget fel olvasni társainak úgy, hogy érzékeltei a szöveg tartalmát. 
d) Ismeretlen szavakat, mondatokat és rövid szöveget lassú tempóban el tud olvasni hangosan. Többnyire jól ejti 
a betűknek megfelelő hangokat. Csak körülbelül érti, amit olvas. 
e) Tanult anyagból összeállított 7-10 mondatos szöveget némán fel tud dolgozni (pl., csoportosítja a részeket a 
megadott szempontot szerint, kérdésekre válaszol kb. 10 perc alatt.) Majdnem minden feladatot megold, 
valamennyi műfajban. 
f) Az olvasás tempója gyors. A hangsúly, a hanglejtés olyan, ahogyan tanárától és a magnókazettán hallotta. 
Alig hibázik. Hibáit észreveszi, és ki tudja javítani. 
h) A francia és a magyar szótárban gyorsan megtalálja a szavakat és azok pontos jelentését. Tudja a szótári 
rövidítések jelentését: nem, szófajok nevét franciául. 
 
 
Írás, szövegfeldolgozás, fogalmazás 
 
Elégséges 
a) A tanuló a fonetikai jelek alapján le tudja írni a tanult betűket, betűkapcsolatokat és szavakat. 10 feladat közül 
legalább hatot hibátlanul megold. 
b) Tud betűket pótolni hiányos szavakban. 10 feladat közül legalább hatot hibátlanul megold. 
c) Kb. 1 perc alatt legalább 5-6 szót tud alkotni betűkből. 
d) Kb. 1 perc alatt legalább 3 mondatot tud alkotni szavakból, szószerkezetekből. 
e) 1-1 perc alatt legalább 7 szót, illetve 3 egyszerű mondatot le tud másolni. Négynél több hibát nem követ el. 
f) A tanult szavak alapján diktálás után kb. 1-1 perc alatt le tud írni legalább 7 szót, illetve 3 egyszerű mondatot. 
6-7 hibánál többet nem követ el. 
g) Rövid szöveg elemeit tanult szempontok szerint felfedezi és csoportosítani tudja. 
h) Az írás során a betűk alakja és mérete néha tér el a szabályostól. Füzete tiszta, rendes. Az írást többnyire a sor 
elején kezdi, néha lépi át a margót. Diktálás utáni íráskor még gyakran eltéveszti a betűket, az ékezeteket, és 
többször elhagyja a kiejtésben nem hangzó betűket (pl. a szó végén vagy az orrhangoknál). Még hibázik a 
tulajdonnevek kezdőbetűinek írásában, és a mondatokat sem kezdi mindig nagybetűvel. Gyakran elhagyja az 
írásjeleket is. 
 
Jeles 
a) A tanuló a fonetikai jelek alapján le tudja írni a tanult betűket, betűkapcsolatokat és szavakat. 10 feladat közül 
9–10-et hibátlanul megold. 
b) Tud betűket pótolni hiányos szavakban. 10 feladat közül 9–10-et hibátlanul megold. 
c) Kb. 1 perc alatt legalább 7 szót tud alkotni betűkből. 
d) Kb. 1 perc alatt legalább 4 mondatot tud alkotni szavakból, szószerkezetekből. 
e) 1-1 perc alatt legalább 8 szót, illetve 4 egyszerű mondatot le tud másolni. Kettőnél több hibát nem vét. 
f) A tanult szavak alapján diktálás után kb. 1-1 perc alatt le tud írni 7 szót, illetve 3 egyszerű mondatot. 2-
3 hibánál többet nem vét. 
g) Ismert szavakból, szószerkezetekből össze tud állítani rövid szöveget a megadott témának megfelelően. 
h) Ismert szavak, kifejezések és megadott szempontok alapján, a tanult műfajokban tud  szöveget alkotni (pl. 
levelet írni, szöveget elemezni, fogalmazni). Az üzenet érthető, a műfaji követelményeknek eleget tesz. 
i) Írása szép, betűi szabályosak. Füzete tiszta, rendes. Diktálás utáni íráskor csak néhány kisebb hibát vét. Az 
ékezetek és az írásjelek írását néha eltéveszti. 
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Nyelvtan 
 
Elégséges 
a) A tanuló a legfőbb nyelvtani kategóriákat felismeri, magyarul meg tudja nevezni azokat (fogalom, definíció). 
Az ismeretek alapján el tud végezni néhány nyelvtani műveletet. Még sokat hibázik. 
b) A francia nyelvhasználat során a műveletek alkalmazása nehézséget jelent számára. A legalapvetőbb 
ismereteket pontosan fel tudja sorolni, pl. igék ragozását, a főnév, melléknév nemét, egyszerű mondat 
szerkesztési módját. 
 
Jeles 
a) A tanuló valamennyi nyelvtani kategóriát felismeri, franciául is meg tudja nevezni azokat, ismereteit 
rendszerezni tudja. Több nyelvi példát is tud mondani. Minden nyelvtani műveletet el tud végezni. Megoldásai 
pontosak, gyorsak.  
b) Nyelvtani problémákat – elemezve – meg tud oldani. A francia nyelvhasználat során az ismeretek 
alkalmazása pontos, könnyed. Alig hibázik, hibáit észreveszi, javítani tudja azokat. 
 
 
Fordítás írásban 
 
Elégséges 
a) A tanuló a tanult szavak alapján le tud fordítani  magyarra, szótár nélkül kb. 1-1 perc alatt, legalább 8 szót, 
illetve 3 egyszerű mondatot, 4-5 hibánál többet nem követ el. 
b) A tanult szavak alapján le tud fordítani franciára, szótár nélkül , kb. 1-1 perc alatt legalább 5 szót, illetve 
2 egyszerű mondatot. 5-6 hibánál többet nem követ el. 
c) Kb. 15 perc alatt le tud fordítani magyarra szótár segítségével 5-7 mondatból álló szöveget. A szövegben 
ismeretlen szavak is előfordulnak. Legalább a felét pontosan fordítja. 
d) Fordításkor többnyire érti, hogy miről van szó, de a francia szavak leírása nem mindig pontos. Szórendi 
hibákat is vét: Ha franciáról fordít, a magyar szöveg néha pontatlan. Nem könnyen találja meg a megfelelő szót 
a szótárban. A magyar szöveg kicsit nehézkes. A hibák javításához tanári segítségére van szüksége. 
 
Jeles 
a) A tanuló a fonetikai jelek alapján le tud fordítani magyarra, szótár nélkül, kb. 1-1 perc alatt legalább 8 szót, 
illetve 3 egyszerű mondatot. 1-2 hibánál többet nem követ el. 
b) A tanult szavak alapján le tud fordítani franciára, szótár nélkül, kb. 1-1 perc alatt legalább 5 szót, illetve 
3 egyszerű mondatot. 2-2 hibánál többet nem vét. 
c) Kb. 15 perc alatt le tud fordítani magyarra szótár segítségével 6-7 mondatból álló szöveget. A szövegben 
ismeretlen szavak is előfordulnak. Csak egy-két kisebb hibát vét. 
d) Fordításkor érti az egész szöveget. A francia szavak leírásában és a szórendben vét néhány hibát. A magyar 
szöveg pontos, értelmes. Ha hibáira felhívja valaki a figyelmet, akkor önállóan ki tudja javítani azokat. Hibáinak 
egy részét maga is észreveszi. 
 
 
Önművelés, civilizációs ismeretek, irodalom 
 
Elégséges 
a) A tanuló kérdezésre meg tudja mutatni a térképen Franciaország nagyobb városai, folyói, határai közül 
néhányat. A neveket néha még magyarul mondja. 
b) A tanultak alapján meg tudja nevezni azoknak az országoknak a többségét, amelyikben a francia hivatalos 
nyelv. Némelyik nevét csak magyarul ismeri. 
c) Meg tud nevezni Franciaország életéből 5-7 nevezetességet, francia utónevet. 
d) Csak akkor keres szavakat a szótárban, ha feladatként kapta azt. Szótárvezetése hiányos. 
e) A Franciaországról és a magyar-francia kapcsolatokról szóló híreket még ritkán figyeli. 
f) Néha vállal szereplést osztálytársai előtt. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2993 

 
Jeles 
a) A tanuló meg tudja mutatni a térképen Franciaország nagyobb városait, folyóit, határait. A neveket pontosan 
ejti franciául. 
b) A tanultak alapján meg tudja nevezni franciául valamennyi országot, amelyikben a francia hivatalos nyelv. 
c) Fel tud sorolni Franciaország életéből több nevezetességet, utónevet, közlekedési eszközt, néhány szokást a 
mindennapi életből, a főbb ünnepeket. 
d) Rendszeresen, önállóan szótáraz. Szótárfüzete rendes. A francia szavak nemét is jelöli. 
e) Folyamatosan gyűjti a Franciaországról és a magyar-francia kapcsolatokról szóló híreket. 
f) Felkérésre, de önként is szívesen vállalja rövid beszámoló elkészítését és szereplést az osztályban és iskolai 
műsorokban. 
g) Szóbeli és írásbeli tevékenysége kiterjed a szépirodalmi témákra, reprodukció, elemzés, ismeretterjesztés 
formában. Folyamatosan végez gyűjtőmunkát. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
8. évfolyam 

 
 

A Francia nyelv tanulásának céljai a 8. évfolyamon 
 
A francia nyelv tanulása során fejlődjenek a tanulók tevékenységspecifikus képességei, így a nyelvi-
kommunikációs képességeik, a francia nyelvű beszédértésük és beszédük, azaz váljanak képessé reprodukált 
szöveg befogadására, illetve reproduktív beszéd alkotására; felolvasás befogadására, illetve felolvasásra; 
tájékoztató szövegek (mindennapi, publicisztikai), ismeretterjesztő szövegek (tudományos, politikai), 
szépirodalmi szövegek (vers, próza, dráma), félreproduktív szövegek befogadására, illetve alkotására; a spontán 
beszéd megértésére és alkotására. Fejlődjön kapcsolatfelvételi, szándéknyilvánítási képességük (pl. tudakozódás, 
felszólítás, kérés, megköszönés). Értsék meg a tájékoztató szövegeket, illetve tanulják meg az ilyen szövegek 
alkotását. Tanuljanak meg kérdezni. Tudják alkalmazni a szerepcserét. Tanulják meg az utánmondást (utánzást) 
– szakaszosan, globálisan és szimultán is. Legyen alkalmuk a tanulóknak mindennapi, szépirodalmi, 
publicisztikai, tudományos szövegek olvasásának gyakorlására (a dekódolásra – hangos olvasásra, a néma 
olvasás – adatkeresés és ténykeresés gyakorlására). Fejlődjön írásképességük. Legyen alkalmuk a másolás, a 
félreproduktív írás (pl. jegyzetelés, vázlatkészítés) gyakorlására. Gyakorolják az írásbeli szövegalkotás – 
elsősorban mindennapi szövegeken (pl. levél), tájékoztató, szépirodalmi, publicisztikai szövegeken (pl. elemzés, 
recenzió, apróhirdetés). Szerezzenek grammatikai ismereteket, tanulják meg ezen ismeretek alkalmazását. 
Gyakorolják a nyelvtani műveleteket (a helyettesítést, az átalakítást, a bővítést, a szűkítést, a kapcsolást). 
Fejlődjön nyelvi normatív és korrekciós képességük: helyesejtésük és helyesírásuk. Tanulják meg a mindkét 
nyelvre szóban és írásban történő fordítást. Fejlődjenek nem nyelvi kommunikációs képességeik (a 
gesztikulációjuk, a mimikájuk, a tekintetváltásuk, a térközszabályozásuk és a testtartásuk). A francia nyelv 
tanulása járuljon hozzá a nem tevékenységspecifikus képességeik fejlődéséhez, így az észlelésük 
(formaészlelésük, térészlelésük, akusztikai jelészlelésük, vizuális jelészlelésük), képzeletük, figyelmük 
(figyelemkoncentrációjuk, figyelmük tartóssága), emlékezetük (bevésésük, rövid és tartós memóriájuk, 
felidézési gyorsaságuk), gondolkodásuk (analizáló, szintetizáló, absztraháló, összehasonlító, összefüggést 
felfogó, kiegészítő, konkretizáló, rendező és analógiás képességeik) fejlődéséhez. Fejlődjenek irányított 
gondolkodási képességeik, feladatmegoldási és problémamegoldási képességeik. A francia nyelv tanulása 
segítse távoli asszociációik, eredetiségük, könnyedségük és rugalmasságuk fejlődését, megértésük, értékelésük, 
bírálatuk, választásaik – döntéseik és nem irányított (asszociatív) képességeik alakulását is. A francia nyelv 
tanulása járuljon hozzá a tanulók motivációs bázisának növeléséhez, így tegye lehetővé a jókedvet, a mozgást, a 
játékot.  Ismerjék meg a tanulók és legyen alkalmuk gyakorolni a különböző nyelvhasználati funkciókat (a 
kontaktusteremtést, a megismertetést, a felhívást, a metanyelvi funkciókat (a tanítói szándék befogadása és a 
tanulói szándék kifejezése végett).  A franciaórák keretében szervezett dramatikus játékokon, szerepjátékokon, 
rajzoláson, éneklésen, hangszeres játékon keresztül fejlődjenek a tanulók önkifejezési képességei. A francia 
nyelv tanulása járuljon hozzá a tanulók önművelési, önképzési kompetenciáinak növeléséhez. Rendszeresen 
legyen alkalmuk a tanulóknak a könyvhasználatra, a rádióhallgatásra, a TV-nézésre, a sajtóolvasásra, a 
közművelődési intézmények látogatására, valamint francia nyelvű partnerkeresésre és kapcsolatfelvételre. 
Legyen lehetőségük a tanulóknak a francia nyelvű kultúrkört szimbolizáló tárgyak (képeslap, zászló, bélyeg, 
egyéb, a francia nyelvi kultúrkört szimbolizáló tárgyak) gyűjtésére.  Ismerjék el és méltányolják a tanulók a 
franciát, mint idegen nyelvi szükséges nyelvi tudást, a nemzetközi kommunikáció szükségességét, szerepének 
fontosságát. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd és kritikai viszonyulás a francia nyelvi kultúrkör értékeivel, 
illetve azok hazai közvetítésével szemben; az anyanyelvi kultúrkör értékeivel, illetve azok francia nyelvi 
közvetítésével szemben. A francia nyelv tanulása fejlessze a tanulók "ÉN" – bázisát, tegye lehetővé a 
nyelvhasználati pozíciók, szerepek (nyelvelsajátító, turista, küldött, néző – befogadó /műélvező/, idegenvezető, 
tolmács, előadó) gyakorlását. A kommunikációs szerepek szituációkban történő gyakorlása alakítson ki a 
tanulókban francia nyelvi befogadói szerepet, az anyanyelvi és a francia nyelvi kultúraközi viszonyokkal 
szembeni befogadói és alkotói szerepet, erősítse énazonosság-tudatukat, nemzettudatukat. Így a francia nyelvi 
kultúrkör ismerete bővítse a tanulók énképét és énideálját. 
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TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Francia nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd)  Francia nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) tanulása, illetve 

gyakorlása 
    
1.1. szövegértés, illetve a szövegalkotás a 2. személy, 

a befogadó, illetve az 1. személy szerepére 
tekintettel 
 
TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK: 
1. Mindennapi élet – otthon 
2. Egészség – orvosnál, betegségek, gyógyszerek 
3. Sport, sportágak, téli sportok, sportolás 
4. Posta – szolgáltatások, telefon, távirat, 
küldemények 
5. Utazás – közlekedési eszközök 
6. Bevásárlás 
7. Irodalom – zene 
8. Egy kis francia történelem 
9. Időjárás 

 a szövegértés, illetve a szövegalkotás tanulása és gyakorlása a 2. személy, 
a befogadó, illetve az 1. személy szerepére tekintettel 

EU 
ORVO 
ÉLET 

    
1.1.1. francia nyelvű utasítások  francia nyelvű utasítások adása, végrehajtása, illetve megértésük jelzése 
    
1.1.2. személyek, tárgyak, állatok, helyek, jelenségek 

(pl. épület, vásárlási esemény) 
 képek alapján személyek, tárgyak, állatok, helyek, jelenségek (pl. épület, 

vásárlási esemény) megnevezése, egyszerű és bővített mondatok alkotása, 
illetve azok befogadása (6-10 mondat) 

    
1.1.3. önreflexió, mindennapi események  a tanulóknak önmagukról, a mindennapi eseményekről, a tanult 

témakörök alapján egyszerű mondatok alkotása, illetve azok befogadása 
(8-12 mondat) 

    
1.1.4. dialógusok, mondókák, versek, dalok, szövegek  a megtanult dialógusok, mondókák, versek, dalok, szövegek 

reprodukálása, illetve azok befogadása 
a) szerepjátékban, b) dramatikus játékban, c) bábjátékban 

    
1.1.5. szövegértés  a szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) mondatonként 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 

    
1.1.6. fordítás  fordítás, illetve fordítás megértése 
    
1.1.6.1. fordítás magyarra  mondatok, 5-10 mondatos szövegek magyarra történő fordítása 
    
1.1.6.2. fordítás franciára  mondatok, 5-6 mondatos szövegek franciára történő fordítása 
    
1.1.7. francia nyelvű gyakorlatok, 

nyelvi műveletek 
 francia nyelvű gyakorlatok, 

nyelvi műveletek végzése mondatokon és szövegeken: 
kérdezés-válaszadás; 
átalakítás: (lexika szintjén: szinonima, antonímia; kommunikációs 
tényezők szerint: személyek, idő stb.); 
csoportosítás megadott szempontok keresése (pl. igaz-hamis, kakukktojás, 
stb.); 
hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása; 
szövegeken: behelyettesítés, tömörítés 
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1.1.8. helyesejtés; 

fonetika: 
a beszédhangok és az íráskép: 
a fonetikus átírás; 
a francia beszédhangok csoportjai 
(magánhangzók, mássalhangzók); 
a hangkötés (la liaison); 
a magánhangzó kilökése (l’élision); 
a hiátus (l’hiatus); 
a hasonulás (l’assimilation); 
a hangsúly (l’accent); 
a hanglejtés (l’intonation) 

 helyesejtés gyakorlása mondókák, dalszövegek, szövegek, dialógusok és 
fonetikai gyakorlatok felhasználásával; 
a francia helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás-beszédmozgás 
észlelése előbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat szöveg alapján: 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a francia helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával: 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) hanglejtés, 
dd) a francia nyelv hangzásának megkülönböztetése más idegen 
nyelvektől; 
a helyesejtési hibák felismerésének és javításának tanulása tanítói 
visszajelzés nyomán: artikulációs hiba, hangkapcsolat-hiba, 
hanglejtéshiba, hangképzéshiba, pl. nazális hangoknál; 
a hangnak megfelelő szavak, szóegység mondása; 
a fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtése 

    
1.1.9. Nyelvi – kommunikációs – didaktikus játékok  Nyelvi – kommunikációs – didaktikus játékok (szóverseny, nyelvtörők, 

szókép, immeuble stb.) megismerése és játszása 
    
2. Beszédszándékok (actes de parole): 

személyek (jellemvonás), 
fizikai állapot kifejezése, 
kétség, nyugtalanság kifejezése, 
bátorítás, 
megnyugtatás, 
visszautasítás, 
remény kifejezése, 
kételkedés, 
figyelmeztetés, 
mennyiség, minőség kifejezése, 
kifogás, korlátozás, akarat, érdek kifejezése, 
elbeszélés, 
csatlakozás valakihez, valamihez, 
kritizálás, 
problémafelvetés, 
hipotézis megfogalmazása, 
meghatározás, 
azonosítás, összehasonlítás 

 Beszédszándékok (kapcsolatfelvétel, szándéknyilvánítás, érzelmek 
kifejezése, véleménynyilvánítás, tájékoztatás) tanulása, gyakorlása 
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II. OLVASÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS  OLVASÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Szövegfajták, műfajok: 

mondókák, 
dalok (népdal, sanzon, táncdal, opera), 
szépirodalmi szövegek (vers, próza, elbeszélés, 
leírás, mese, humoros történet), 
ismeretterjesztő szövegek 
párbeszéd,  
leírás,  
elbeszélés, 
vallási szöveg (ima), 
tájékoztató szövegek (reklám, hirdetés, plakát, 
telefonkönyv, levél), 
utasító szövegek, 
nyomtatványok, 
önéletrajz, 
ételrecept, 
kérdőív, 
távirat, 
jelzőtábla, 
utcanévtábla, 
publicisztikai szöveg: újságcikk, 
viccek, szójátékok, nyelvtörők, 
híres mondások, idézetek, közmondások 

 Szövegfajták, műfajok tanulása, szemelvények olvasása EU 
ÉLET
VÉD 

    
2. Olvasás  Az olvasás gyakorlása tankönyv, munkafüzet, olvasókönyv szövegein és 

eredeti nyelvi anyagokon (documents authentiques) 
    
2.1. szószerkezetek, mondatok  nyomtatott és írott betűs szószerkezetek, mondatok néma és hangos 

olvasásának gyakorlása 
    
2.2. az olvasás tempója, pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
2.2.1. jelfelismerés  hiányzó betű, betűösszetételek felismerése, pótlása nyomtatott betűkkel 

írott szavakban; hibakeresés, hibás szavak javítása 
a) a szóképből hiányzó betűösszetételek felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása a betűhalmazból 
b) a szószerkezetekből hiányzó szavak felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása és pótlása 

    
2.2.2. jelentésfelismerés  jelentésfelismerés gyakorlása szóalkotással, szinonima-, antoníma-

kereséssel, a szavak szempontok szerinti csoportosításával; 
cselekvés lefolytatása rajzolással, verbális és nem verbális cselekvéssel 

    
2.2.3. olvasástechnikai hibák: betűkihagyás, újrakezdés, 

mást olvasás, a hang- és betűösszetételek közötti 
megfelelés elvetése, a néma hangok kiejtése, a 
hangkötés elhagyása, a hangkötés elmulasztása 

 olvasástechnikai hibák javítása 

    
2.3. olvasásgyakorlás  az olvasás gyakorlása legalább (12-15 mondatos) és hosszabb szövegen 

(dalszövegek, didaktikus szövegek, versek, mondókák, szépirodalmi, 
tájékoztató, publicisztikai, vallási szövegek) néma és hangosan 
olvasástechnikai és kommunikációs szempontok figyelembevételével  
(pl. fölolvasás) 

    
2.4. szövegfeldolgozás, szövegalkotás  a szövegfeldolgozás tanulása és gyakorlása: 

szövegértést és szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatok végzése 
különböző műfajú szövegeken a) a szövegek elemzésével 
a) nyelvi (nyelvtani) 
b) kommunikációs 
c) logikai (tartalmi) szempontok alapján (téma, ok, érzelem stb.); 
mondatok, szövegek alkotása az olvasott anyagok, műfajok alapján 
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2.6. szótárhasználat  a szótárhasználat gyakorlása különböző fokozatú kétnyelvű szótár 

segítségével: betűk, fonetikai jelek, szavak, kifejezések keresésével és 
olvasásával 

    
III. HELYESÍRÁS, NYELVTAN  HELYESÍRÁS, NYELVTAN TANULÁSA 
    
1. Írástechnika  Az írástechnika gyakorlása: 

azonos ejtésű szavak, szóösszetételek gyűjtése (pl. képről); 
hang, hangok jeleinek átírása (betűre, betűkre, ill. szavakra, mondatokra) 

    
2. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása szavak, szószerkezetek, mondatok másolásával, 

diktálás utáni írással, akaratlagos írással 
    
2.1. helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban: 

a problémák felismerése és megoldásának gyakorlása 
a) a morfémák szintjén: jelzés, ragozás, képzés; 
b) a lexémák szintjén: szófajok, azonos hangzású szavak írása, (pl. 
champ-chant, voix-voie,a-a); 
c) a szintagmák szintjén: összetett szavak, szószerkezetek (alany-
állítmány, főnév-melléknév kapcsolata); 
d) a mondat szintjén: szerkezeti tagolás, mondatfajták; 
e) a textéma szintjén: szövegelemzés, szövegalkotás 

    
2.2. nyelvtani műveletek  nyelvtani műveletek gyakorlása: 

a) bővítés, 
b) szűkítés, 
c) helyettesítés, 
d) átalakítás, 
e) kapcsolás 

    
2.3. gépírás  a helyesírás gyakorlása írógépen, számítógépen: 

a) másolás,  
b) reprodukálás,  
c) mondatok alkotása, diktálás utáni írás 

    
3. Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

a) definíciók, szabályok, törvények, elvek, 
b) fogalmak, 
c) nyelvi rétegek (argó, gallicizmusok) 

 Nyelvtani és (kevés) nyelvtörténeti ismeretek tanulása 
a) definíciók, szabályok, törvények, elvek magyarul 
b) fogalmak franciául 
c) nyelvi rétegek (argó, gallicizmusok); 
a tanult ismeretek 
a) rendszerezése, 
b) nyelvtani jelenségekhez kapcsolása; 
a tanult ismeretek alapján mondatelemzések végzése szóban és írásban 
magyarul 

    
4. Nyelvtan  Nyelvtan tanulása 
    
4.1. a mondat és a mondattípusok: 

egyszerű mondat (kijelentő, kérdő, felszólító, 
felkiáltó, tagadó); 
összetett mondat (mellérendelő, alárendelő); 
kiemelő mondat 

 ismeretek tanulása a mondatról és a mondattípusokról szövegolvasás, 
-feldolgozás, feladatok megoldása révén 

    
4.2. a névszói csoport: 

főnév (neme, száma), 
determinánsok: 

- névelők (határozott, határozatlan, 
anyagnévelő); 

b) mutató determináns; 
c) birtokos determináns; 
d) számnevek; 
e) kettős összehasonlítás; 
f) határozatlan melléknevek; 

 ismeretek tanulása a névszói csoportról szövegolvasás, -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén 
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 főnévképzés: 

– szufixáció 
– prefixáció 

  

    
4.3. a melléknév (neme, száma, fokozása); 

a jelzős szerkezetek 
 ismeretek tanulása a melléknévről szövegolvasás, -feldolgozás, feladatok 

megoldása révén 
    
4.4. a névmás (helye): 

a) személyes (-en, -y); 
b) mutató; 
c) birtokos; 
d) határozatlan; 
e) vonatkozó 

 ismeretek tanulása a névmásról szövegolvasás, -feldolgozás, feladatok 
megoldása révén 

    
4.5. az igei csoport: 

igeragozás (I., II., III. csoport, visszaható, 
rendhagyó igék, fonetikai és helyesírási 
változások); 
igeképzés; 
igeidők (jelen, múlt /passé composé, passé simple, 
imparfait /, jövő); 
igemódok – feltételes jelen 

 ismeretek tanulása az igei csoportról szövegolvasás, -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén; 
az igeragozás gyakorlása 

    
4.6. a kettős tagadás  ismeretek tanulása a kettős tagadásról szövegolvasás, -feldolgozás, 

feladatok megoldása révén 
    
4.7. a határozószók fokozása  ismeretek tanulása a határozószók fokozásáról szövegolvasás,  

-feldolgozás, feladatok megoldása révén 
    
IV. ÍRÁS, SZÖVEGFELDOLGOZÁS, 

FOGALMAZÁS 
 ÍRÁS, SZÖVEGFELDOLGOZÁS, FOGALMAZÁS TANULÁSA 

    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  Az írásbeli szövegfeldolgozás tanulása, gyakorlása, különböző 

műfajokban és szövegeken; 
szavak, mondatok, szöveg/részletek elemzése: 
a) adatkeresés (formai, tartalmi  /pl. nyelvi jelek, kommunikációs 
tényezők, válaszadás/), 
b) adatok csoportosítása és rendszerezése, 
c) összehasonlítás (viszonykeresés – pl. ok, szándék) magyarul, illetve 
franciául 

    
2. Írásbeli szövegalkotás  Írásbeli szövegalkotás tanulása, gyakorlása: 

behelyettesítés szövegeken, 
kiegészítés, 
kérdések szerkesztése, 
állítások megfogalmazása, 
mondatok rendezése, 
szövegalkotás a tanult műfajokban: 
a) szabadon 
b) kép, képsor és  
c) hangjelek alapján; 
megadott szempontok szerint pl. nyomtatványok kitöltése, levél, önéletrajz 
írása; 
gyakorlatok végzése mondatokon, szövegeken: 
a) rendezés szempontok szerint, 
b) szöveg befejezése 

    
3. Fordítás  Fordítás gyakorlása egynyelvű szótárakkal 
    
3.1. fordítás magyarra  10-14 mondatból álló francia nyelvű szöveg lefordítása magyarra, a 

pontos fordítás, az értelmes magyar szövegalkotás, a szépírás és 
helyesírás normatív szempontjainak megfelelően 

    
3.2. fordítás franciára  8-12 egyszerű mondat, szöveg fordítása franciára a helyesírás, a nyelvtan, 

a nyelvhelyesség szabályainak, a szépírás követelményeinek megfelelően 
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V. IRODALOM  IRODALOM TANULÁSA 
    
1. Irodalmi szövegek olvasása  Versek, regények, szövegrészletek, szövegek olvasása franciául és 

magyarul, némán és hangosan 
 Javasolt témák: 

J. de la Fontaine: Les lapins, 
J. Prévert: Chanson de la Seine, 
G. Colette: Le pays que j'ai quitté 

  

    
2. Irodalmi szövegek elemzése  Francia versek, szövegrészletek, szövegek elemzése írásban, szóban 

franciául, illetve magyarul 
    
3. Irodalmi szövegrészletek reprodukálása  Versek, szövegrészletek reprodukálása a tanulócsoportnak mint 

közönségnek 
    
4. Irodalmi szövegek fordítása  Vers, szövegrészlet fordítása magyarra írásban és szóban: 

nyersfordítás készítése szöveghűségre törekedve; 
műfordítási próbálkozások 

    
5. Ismeretek a francia nyelvű irodalomról  Önálló tanulói ismeretszerzés és ismeretterjesztés a francia nyelvű 

irodalomról a tanulócsoporton belül francia, illetve magyar nyelven 
szóban és írásban: 
könyvismertetés cikk, kritika) írása, 
témafeldolgozás, illetve –ismertetés előadás, recenzió formában 

    
VI. ISMERETEK A FRANCIA NYELVŰ 

(FRANKOFON) CIVILIZÁCIÓRÓL 
 ISMERETTERJESZTÉS A FRANCIA NYELVŰ (FRANKOFON) 

CIVILIZÁCIÓRÓL 
    
1. Franciaország nagyobb városai, elhelyezkedésük; 

a francia nyelv Franciaországon kívül; 
néhány francia népviselet; 
közlekedési eszközök, autómárkák; 
Franciaország néhány földrajzi jellegzetessége: 
tengerei, nagyobb folyói, hegyei; 
kiemelkedő, aktuális politikusok; 
híres sportolók; 
irodalom (írók, költők, műveik), képzőművészet, 
zene, színház, film(művészek, művek); 
sajtó – sajtótermékek; 
tudomány-technika 

 A francia nyelvű civilizációról szóló egyszerű kijelentések, rövid 
mondatok, néhány mondatból felépülő szöveg alkotásának gyakorlása 
képek, térképek, reprodukciók segítségével magyar nyelven, néhány név, 
tárgy megnevezése franciául 

EU 
ÉLET
UNIV 

    
2. Információk Franciaországról és a francia 

nyelvről 
a) tv-ben, moziban, rádióban, programok, 
műsorok címe, az események, hírek története, a 
film nyelvének fordítási megoldásai 
(szinkronizálás, feliratos, eredeti szöveg) 
nyelvlecke és időpontja; 
b) újságban: események és szereplők; 
c) könyvtárakban, könyvesboltban: francia nyelvű 
újságok, francia szerzők művei magyar nyelven; 
d) rádióban: franciául beszélő adók; 
e) tv-újságban: francia nyelvű műsorok; 
f) a mindennapi életben: franciául beszélő 
emberek, autók gyártmánya, rendszáma; 
g) képeslapok, bélyegek, újságkivágások; 
h) francia politikai, kulturális és sportesemények; 
i) a Budapesti Francia Intézet programjai; 
j) francia iskolák, iskolásokkal 

 Franciaországról és a francia nyelvvel kapcsolatos információk gyűjtése 
folyamatosan és a szerzett ismeretekről beszámolás az osztálytársaknak, a 
francia nyelv tanítójának 
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VII. ÖNMŰVELÉS-ÖNKÉPZÉS, BEVEZETÉS A 

KUTATÓMUNKÁBA 
 ÖNMŰVELÉS-ÖNKÉPZÉS,  

A KUTATÓMUNKA TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Előadás  Előadás tartása francia nyelven a tanulóknak mint közönségnek: 

a) szóló formában, 
b) dramatikus játékban, 
c) hangszeren (pl. furulyázás), 
d) énekléssel 

TANU 

    
2. Irodalomkutatás  Irodalmi források megkeresése a könyvtár tájékoztató apparátusának 

(katalógusok, ajánló bibliográfiák stb.) igénybevételével 
    
3. A Magyarországon hozzáférhető francia 

nyelvtanítási programok (tankönyvek, eszközök) 
 A Magyarországon hozzáférhető francia nyelvtanítási programok 

(tankönyvek, eszközök) megismerése 
    
4. A magyarországi francia nyelvtanulás 

intézményes formái: 
a) iskolai forma; 
b) nyelviskolák; 
c) a Budapesti Francia Intézet; 
d) Franciaországba szóló tanulói ösztöndíjak, 
pályázatok 

 A magyarországi francia nyelvtanulás intézményes formáinak 
megismerése: 
a) iskolai forma; 
b) nyelviskolák (különösen a francia szervezésűek); 
c) a Budapesti Francia Intézet megismerése, programjainak látogatása; 
d) Franciaországba szóló tanulói ösztöndíjak, pályázatok figyelemmel 
kísérése, megpályázása 

    
5. Az iskolában folyó franciatanulás céljai, 

módszerei, taneszközei 
 Az iskolában folyó franciatanulás céljának, módszereinek megismerése, a 

tananyag rendszerezése, a taneszközök értékének és alkalmazási 
lehetőségeinek megismerése 

    
6. Magyar vonatkozású, a Magyarországgal 

kapcsolatos ismeretek: 
a) a magyar sajtó, tv, rádió, a magyar irodalom 
anyagain keresztül (pl. a franciaországi magyar 
tudósítók, Bajomi Lázár Endre művei); 
b) a francia sajtó, tv, rádió, irodalom anyagain 
keresztül 

 A magyar vonatkozású, a Magyarországgal kapcsolatos ismeretek 
figyelése, gyűjtése, rendszerezése és róluk szóló beszámolás az 
osztálytársaknak, a franciatanítónak 

    
VII. DALOK  DALOK TANULÁSA 
    
1. A dalok teljes listáját a 10. évfolyam végén 

közöljük. 
 
A 8. évfolyamon a dalok száma legalább 4-6. 
Javaslat: A/2., B/1., 5., C/1., 4., D/5. 

 A feldolgozásukra vonatkozó javaslatainkat a Pedagógiai útmutatóban 
írtuk le. A megtanításra kerülő dal kiválasztásában döntsön a tanítói 
szándék és a tanulói kívánság. A kiválasztást igazíthatjuk egy-egy beszéd-, 
olvasási, fordítási stb. témakörhöz. Célszerű a hangkazettán rögzített 
dalokat választani. Javaslatunk: az egy-egy évben megtanítandó dalok 
képviseljék a dalok mind a négy témakörét. (A számozás a dalok jegyzéke 
alapján történt, lásd: VIII. Dalok 7–8 évf.) 
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Teljesítménykövetelmények a 8. évfolyam végén 

 
Beszédértés 
 
Elégséges 
a) A tanuló megért kb. 4-5 utasítást, ill. jelezni tudja, ha nem ért valamit.  
b) A tanári közléshez kapcsolt feladatok egy részét meg tudja oldani (szószinten, ill. ráismeréssel).  
c) Elhangzó szöveg (tanári beszéd vagy hangkazetta) tartalmából alapvető elemeket képes közvetíteni rajzolás, 

mimetikus vagy bábjáték útján. 
 
Jeles 
a) A tanuló a tanult témakörök, témák alapján végre tud hajtani kb. 10-12 különböző francia nyelvű utasítást, ill. 
jelezni tudja a közlések megértését, ill. meg nem értését. 
b) Képes megoldani elhangzó (tanári közlés és hangkazetta) szöveghez kapcsolt feladatokat (mondat-, és 
szövegszinten). 
c) Elhangzó szövegek tartalmát (a tanult anyag alapján) közvetíteni tudja rajzolással, mimetikus és bábjátékban. 
 
 
Beszéd 
 
Elégséges 
a) A tanuló a tanult mondókák, versek és dalok közül el tud mondani összesen 10-et. Ezek legalább a felét 
hibátlanul mondja. 
b) El tudja mondani röviden magyarul, hogy miről szólnak a tanult mondókák, versek és dalok. 
c) A tanult anyag alapján – képek és tanára segítségével fel tud idézni hangosan kb. 250 francia szót, 
szócsoportot. 
d) A tanult témakörök, témák 3-3 elképzelt helyzetében le tud folytatni rövid francia nyelvű párbeszédet 
társaival, a tanítójával. Eközben tud 9-10 különböző kérdésre válaszolni, kapcsolatot teremteni, tudakozódni, 
tájékozódást kérni, illetve megadni, néhány fontos beszédszándékot kifejezni (pl. Jókívánság, bocsánatkérés, 
beleegyezés, megköszönés, bemutatkozás). 
e) A tanult témakör, témák alapján – képek, a tanára segítségével 6-8 egyszerű francia mondatot (pl. nyelvtörőt 
is) mondani és három témáról röviden önállóan beszélni. pl. Önmagáról, az öltözködésről). 
f) A tanult témakörök, témák 5-5 elképzelt helyzetében le tud folytatni rövid francia nyelvű párbeszédet 
társaival, a tanítójával. 
Eközben tud 12-14 különböző kérdésre válaszolni, kapcsolatot teremteni, bizonyos szándékokat kifejezni (pl. 
Tudakozódás, tájékoztatás, bemutatás, jókívánság, beleegyezés, kérés, megköszönés, meghívás, felszólítás, 
bocsánatkérés), ki tudja nyilvánítani véleményét néhány formában (pl. Elismerés, rábeszélés, panasz, kételkedés, 
öröm). 
g) A tanult témakörök, témák alapján tud – képek, tanítója segítségével (8-10  egyszerű francia mondatot 
(köztük nyelvtörőt, közmondást) mondani és 5 témáról röviden önállóan beszélni (pl. önmagáról, az időjárásról, 
öltözködésről, születésnapról, vidám történetről). 
h) A tanult francia anyag alapján le tud fordítani 8-10 egyszerű mondatot magyarra és 7-9 egyszerű magyar 
mondatot franciára. 
i) A francia nyelvű beszéd során a hangokat igyekszik úgy ejteni, ahogyan tanárától hallotta. Beszéde kicsit még 
lassú, de érthető. Keveset hibázik. Hibáit tanári visszajelzések nyomán javítani tudja. 
j) A tanult témakörök, témák alapján tud – képek, tanítója segítségével –  8-10 egyszerű francia mondatot köztük 
nyelvtörőt, közmondást)  mondani és 5 témáról röviden önállóan beszélni (pl. Önmagáról, az időjárásról, 
öltözködésről, születésnapról, vidám történetről). 
k) A tanult francia anyag alapján lefordítani 8-10 egyszerű mondatot magyarra és 7-9 egyszerű magyar 
mondatot franciára. 
l) A francia nyelvű beszéd során a hangokat jól ejti ki. Beszéde folyamatos, érthető. Keveset hibázik. Hibáit 
észreveszi, és maga is tudja javítani. 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3003 

 
Jeles 
a) A tanuló tanult mondókát (8-10-et), verset (3-4-et) és dalt (8-10-et) el tudja mondani, illetve el tudja énekelni. 
Alig hibázik. 
b) Le tudja fordítani pontosan valamennyi mondóka, vers és dal szövegét. 
c) A tanult anyag alapján  – képek és a tanár segítségével – fel tud idézni hangosan kb. 500 francia szót, 
szócsoportot. 
d) A tanult témakörök, témák 6-7 elképzelt helyzetében  le tud folytatni rövid francia nyelvű párbeszédet 
társaival, a tanárával. Eközben tud kb. 13-15 különböző kérdésre válaszolni, kapcsolatot teremteni, bizonyos 
szándékokat kifejezni (pl. Tudakozódás, tájékoztatás, bemutatás, kérés, meghívás, felszólítás, jókívánság, 
bocsánatkérés), ki tudja fejezni véleményét néhány formában (pl. Elismerés, ténymegállapítás, rábeszélés, 
panasz, öröm, beleegyezés, csodálkozás, tehetetlenség, riadtság). 
e) A tanult témakörök, témák alapján tud – képek, a tanár segítségével – 10-12 mondatot  (köztük nyelvtörőt, 
közmondást) mondani és 6 témáról önállóan beszélni (pl. Önmagáról, családjáról az időjárásról, öltözködésről, 
étkezésről, születésnapról, vidám történetről). 
f) A tanult francia anyag alapján le tud fordítani 12-15 mondatot magyarra és 10-11 magyar mondatot franciára. 
g) A francia nyelvű beszéd során a hangokat jól ejti ki, a hangsúlyt, hanglejtést is érzékelteti. Beszéde 
folyamatos, jól érthető. Keveset hibázik, hibáit javítja. Viselkedését a beszédnek megfelelően pontosan tudja 
irányítani. 
 
 
Olvasás, szövegfeldolgozás 
 
Elégséges 
a) A tanuló a fonetikai jelek alapján ki tudja ejteni a hangokat. A jelek nagy részét pontosan ejti. 
b) A legtöbb tanult szót és mondatot majdnem hibátlanul el tudja olvasni hangosan.  
c) Az ismert szövegeket el tudja olvasni hangosan. Keveset hibázik. 
d) Tanult anyagból összeállított 7-10 mondatos szöveget fel tud dolgozni (pl. csoportosít részeket megadott 
szempontok alapján, pl. személy, helyszín stb.), kérdésekre válaszol kb. 20 perc alatt. A feladatokat legalább a 
felét pontosan meg tudja oldani. 
e) Az olvasás tempója még lassú. Többnyire jól ejti a betűknek megfelelő hangokat. Ha téveszt, tanára jelzésére 
javítani tudja hibáit.  
f) A francia és a magyar szótárban még lassan találja meg a szavakat. Nem mindig veszi észre a pontos jelentést. 
A szótári rövidítések jelentése közül még keveset tud megnevezni franciául. 
 
Jeles 
a) Valamennyi fonetikai jel alapján pontosan ejti ki hangokat. 
b) A tanult szavakat, mondatokat és szövegeket el tudja olvasni hangosan. 
c) Ismert szöveget fel olvasni társainak úgy, hogy érzékelteti a szöveg tartalmát. 
d) Ismeretlen szavakat, mondatokat és rövid szöveget lassú tempóban el tud olvasni hangosan. Többnyire jól ejti 
a betűknek megfelelő hangokat. Csak körülbelül érti, amit olvas. 
e) Tanult anyagból összeállított 7-10 mondatos szöveget némán fel tud dolgozni (pl. csoportosítja a részeket a 
megadott szempontot szerint, kérdésekre válaszol kb. 10 perc alatt.) Majdnem minden feladatot megold, 
valamennyi műfajban. 
f) Az olvasás tempója gyors. A hangsúly, a hanglejtés olyan, ahogyan tanárától és a magnókazettán hallotta. 
Alig hibázik. Hibáit észreveszi, és ki tudja javítani. 
h) A francia és a magyar szótárban gyorsan megtalálja a szavakat és azok pontos jelentését. Tudja a szótári 
rövidítések jelentését: nem, szófajok nevét franciául. 
 
 
Írás, szövegfeldolgozás, fogalmazás 
 
Elégséges 
a) A tanuló a fonetikai jelek alapján le tudja írni a tanult betűket, betűkapcsolatokat és szavakat. 10 feladat közül 
legalább hatot hibátlanul megold. 
b) Tud betűket pótolni hiányos szavakban. 10 feladat közül legalább hatot hibátlanul megold. 
c) Kb. 1 perc alatt legalább 5-6 szót tud alkotni betűkből. 
d) Kb. 1 perc alatt legalább 3 mondatot tud alkotni szavakból, szószerkezetekből. 
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e) 1-1 perc alatt legalább 7 szót, illetve 3 egyszerű mondatot le tud másolni. Négynél több hibát nem vét. 
f) A tanult szavak alapján diktálás után kb. 1-1 perc alatt le tud írni legalább 7 szót, illetve 3 egyszerű mondatot. 
6-7 hibánál többet nem vét. 
g) Rövid szöveg elemeit tanult szempontok szerint felfedezi, és csoportosítani tudja. 
h) Az írás során a betűk alakja és mérete néha tér el a szabályostól. Füzete tiszta, rendes. Az írást többnyire a sor 
elején kezdi, néha lépi át a margót. Diktálás utáni íráskor még gyakran eltéveszti a betűket, az ékezeteket, és 
többször elhagyja a kiejtésben nem hangzó betűket (pl. a szó végén vagy az orrhangoknál). Még hibázik a 
tulajdonnevek kezdőbetűinek írásában, és a mondatokat sem kezdi mindig nagybetűvel. Gyakran elhagyja az 
írásjeleket is. 
 
Jeles 
a) A tanuló a fonetikai jelek alapján le tudja írni a tanult betűket, betűkapcsolatokat és szavakat. 10 feladat közül 
9-10-et hibátlanul megold. 
b) Tud betűket pótolni hiányos szavakban. 10 feladat közül 9-10-et hibátlanul megold. 
c) Kb. 1 perc alatt legalább 7 szót tud alkotni betűkből. 
d) Kb. 1 perc alatt legalább 4 mondatot tud alkotni szavakból, szószerkezetekből. 
e) 1-1 perc alatt legalább 8 szót, illetve 4 egyszerű mondatot le tud másolni. Kettőnél több hibát nem vét. 
f) A tanult szavak alapján diktálás után kb. 1-1 perc alatt le tud írni 7 szót, illetve 3 egyszerű mondatot. 
2-3 hibánál többet nem vét. 
g) Ismert szavakból, szószerkezetekből össze tud állítani rövid szöveget a megadott témának megfelelően. 
h) Ismert szavak, kifejezések és megadott szempontok alapján, a tanult műfajokban tud  szöveget alkotni (pl. 
levelet írni, szöveget elemezni, fogalmazni). Az üzenet érthető, a műfaji követelményeknek eleget tesz. 
i) Írása szép, betűi szabályosak. Füzete tiszta, rendes. Diktálás utáni íráskor csak néhány kisebb hibát vét. Az 
ékezetek és az írásjelek írását néha eltéveszti. 
 
 
Nyelvtan 
 
Elégséges 
a) A tanuló a legfőbb nyelvtani kategóriákat felismeri, magyarul meg tudja nevezni azokat (fogalom, definíció). 
Az ismeretek alapján el tud végezni néhány nyelvtani műveletet. Még sokat hibázik. 
b) A francia nyelvhasználat során a műveletek alkalmazása nehézséget jelent számára. A legalapvetőbb 
ismereteket pontosan fel tudja sorolni, pl. igék ragozását, a főnév, melléknév nemét, egyszerű mondat 
szerkesztési módját. 
 
Jeles 
a) A tanuló valamennyi nyelvtani kategóriát felismeri, franciául is meg tudja nevezni azokat, ismereteit 
rendszerezni tudja. Több nyelvi példát is tud mondani. Minden nyelvtani műveletet el tud végezni. Megoldásai 
pontosak, gyorsak. 
b) Nyelvtani problémákat – elemezve – meg tud oldani. A francia nyelvhasználat során az ismeretek 
alkalmazása pontos, könnyed. Alig hibázik, hibáit észreveszi, javítani tudja azokat. 
 
 
Fordítás írásban 
 
Elégséges 
a) A tanuló a tanult szavak alapján le tud fordítani  magyarra, szótár nélkül kb. 1-1 perc alatt, legalább 8 szót, 
illetve 3 egyszerű mondatot, 4-5 hibánál többet nem vét. 
b) A tanult szavak alapján le tud fordítani franciára, szótár nélkül, kb. 1-1 perc alatt legalább 5 szót, illetve 
2 egyszerű mondatot. 5-6 hibánál többet nem vét. 
c) Kb. 15 perc alatt le tud fordítani magyarra szótár segítségével 6-7 mondatból álló szöveget. A szövegben 
ismeretlen szavak is előfordulnak. Legalább a felét pontosan fordítja. 
d) Fordításkor többnyire érti, hogy miről van szó, de a francia szavak leírása nem mindig pontos. Szórendi 
hibákat is vét: Ha franciáról fordít, a magyar szöveg néha pontatlan. Nem könnyen találja meg a megfelelő szót 
a szótárban. A magyar szöveg kicsit nehézkes. A hibák javításához tanári segítségére van szüksége. 
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Jeles 
a) A tanuló a fonetikai jelek alapján le tud fordítani magyarra, szótár nélkül, kb. 1-1 perc alatt legalább 8 szót, 
illetve 3 egyszerű mondatot. 1-2 hibánál többet nem vét. 
b) A tanult szavak alapján le tud fordítani franciára, szótár nélkül, kb. 1-1 perc alatt legalább 5 szót, illetve 
3 egyszerű mondatot. 2-2 hibánál többet nem vét. 
c) Kb. 15 perc alatt le tud fordítani magyarra szótár segítségével 6-7 mondatból álló szöveget. A szövegben 
ismeretlen szavak is előfordulnak. Csak egy-két kisebb hibát vét. 
d) Fordításkor érti az egész szöveget. A francia szavak leírásában és a szórendben vét néhány hibát. A magyar 
szöveg pontos, értelmes. Ha hibáira felhívja valaki a figyelmet, akkor önállóan ki tudja javítani azokat. Hibáinak 
egy részét maga is észreveszi. 
 
 
Önművelés, civilizációs ismeretek, irodalom 
 
Elégséges 
a) A tanuló kérdezésre meg tudja mutatni a térképen Franciaország nagyobb városai, folyói, határai közül 
néhányat. A neveket néha még magyarul mondja. 
b) A tanultak alapján meg tudja nevezni azoknak az országoknak a többségét, amelyikben a francia hivatalos 
nyelv. Némelyik nevét csak magyarul ismeri. 
c) Meg tud nevezni Franciaország életéből 5-7 nevezetességet, francia utónevet. 
d) Csak akkor keres szavakat a szótárban, ha feladatként kapta azt. Szótárvezetése hiányos. 
e) A Franciaországról és a magyar-francia kapcsolatokról szóló híreket még ritkán figyeli. 
f) Néha vállal szereplést osztálytársai előtt. 
 
Jeles 
a) A tanuló meg tudja mutatni a térképen Franciaország nagyobb városait, folyóit, határait. A neveket pontosan 
ejti franciául. 
b) A tanultak alapján meg tudja nevezni franciául valamennyi országot, amelyikben a francia hivatalos nyelv. 
c) Fel tud sorolni Franciaország életéből több nevezetességet, utónevet, közlekedési eszközt, néhány szokást a 
mindennapi életből, a főbb ünnepeket. 
d) Rendszeresen, önállóan szótáraz. Szótárfüzete rendes. A francia szavak nemét is jelöli. 
e) Folyamatosan gyűjti a Franciaországról és a magyar-francia kapcsolatokról szóló híreket. 
f) Felkérésre, de önként is szívesen vállalja rövid beszámoló elkészítését és szereplést az osztályban és iskolai 
műsorokban. 
g) Szóbeli és írásbeli tevékenysége kiterjed a szépirodalmi témákra, reprodukció, elemzés, ismeretterjesztés 
formában. Folyamatosan végez gyűjtőmunkát. 
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A Francia nyelv tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 9–10. évfolyam 
számára kimunkált, NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják 
azok az iskolák (pedagógusok) is, akik nem az értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája 
szerint dolgoznak. (A tanterv szerves része a 11–12. évfolyam számára kidolgozottnak.)  
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
4 

(b) 

 
4 

(b) 
: kötelezően válaszható 

 
 
A tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Francia nyelv tanterv az Élő idegen nyelv műveltségi területre készült. A tanterv az Élő idegen nyelv 
számára megfogalmazott NAT-követelményeket teljes egészében lefedi. Bizonyos értelemben 
többletkövetelményeket is tartalmaz, azaz 1. szervesen épít az anyanyelv (NYIK) tanítására, tevékenységeire, 
módszereire, témaköreire; 2. Franciaországon kívül bepillantást enged a francia nyelvi (frankofon) világba; 
3. hangsúlyt fektet a magyar kultúrkör értékeinek francia nyelvi közvetítésére; 4. szisztematikus válogatásban 
közvetíti pl. a francia irodalmat és a francia sanzon anyagát; 5. hangsúlyosan foglalkozik az európai közösség 
gondolatkörével. A Francia nyelv tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a 
Tanulásra, az Információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére, az Európai azonosságtudat – egyetemes 
kultúrához és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen 
kívül segíti a Környezeti nevelés, a Testi és lelki egészség, valamint a Hon- és népismeret, Énkép, önismeret 
követelményeinek teljesítését is. 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Francia nyelv tanterv modul rendszerű: témák és tevékenységek strukturált rendszere. A tanulók haladási 
szintjét célozza meg: a nyelvi képességekre teszi a hangsúlyt, ezekhez illeszti a témákat. Olyan pedagógiai 
technológia alkalmazását feltételezi, amely az idegen nyelv és anyanyelv tanítása között szoros szakmai 
integrációt igényel. A tanterv épít a tanuló előzetes tudására, képességeire: kitüntetetten a tanulási szokások, a 
beszédhallás, anyanyelvi/nyelvtani ismeretek, valamint az általános műveltségi ismeretek (történelem, földrajz, 
biológia, stb.) terén. Ahol mód van rá, építhet a kisiskolás korban megkezdett francia nyelvtanulás alapozó 
eredményei is. A tanterv három haladási szintet sugall: kezdő, középhaladó I. és középhaladó II. szintet. 
A 9–10. évfolyam Francia nyelv tantervének követelményei a középhaladó szint teljesítését teszik lehetővé. 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A francia nyelvet tanító pedagógusnak biztos nyelvtudással kell rendelkeznie (széleskörű témakörökkel: 
kereskedelem, sajtó, politika stb.). Az eddigi képzési gyakorlattól eltérően többfajta és mélyebb háttérismeret 
tudását kell birtokolnia (pl. nyelvészet, kommunikációelmélet, pszicholingvisztika, pedagógia). A francia nyelv 
tanításához javasolt a kiscsoportos (10-12 fő) szervezeti forma, továbbá a "kerekasztal" elrendezésű ülésrend, a 
mobilitás lehetősége. A nyelvtanulás helyszínén biztosítani szükséges a külső zajmentességet, a francia nyelvi 
kultúrkör hatáselemeit (pl. dekoráció, folyóiratok, tárgyak), továbbá a mobil bútorzatot, rádiók, kép- és 
hangmagnetofont, táblát, televíziót, Franciaország térképét, posztótáblát, tárgyképeket és szóképkártyákat. 
Mindezeken túl lehetőséget kell teremteni az iskolán kívüli művelődési lehetőségek (francia-magyar programok, 
cserekapcsolatok, utazás, francia programok, TV5, Francia Intézet) igénybevételére. A Francia nyelv tantervhez 
szervesen illeszkedő taneszközcsalád (Éléphant-Television, Correspondances) áll rendelkezésre, illetve más – a 
tanítás-tanulás szempontjából elemzett – hazai és külföldi taneszköz is felhasználható. 
 



 
 
 
 
3008 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
A Francia nyelv tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
A francia nyelv tanulása során fejlődjenek a tanulók tevékenységspecifikus képességei, így a nyelvi-
kommunikációs képességeik, a francia nyelvű beszédértésük és beszédük, azaz váljanak képessé reprodukált 
szöveg befogadására, illetve reproduktív beszéd alkotására; felolvasás befogadására, illetve felolvasásra; 
tájékoztató szövegek (mindennapi, publicisztikai), ismeretterjesztő szövegek (tudományos, politikai), 
szépirodalmi szövegek (vers, próza, dráma), félreproduktív szövegek befogadására, illetve alkotására; a spontán 
beszéd megértésére és alkotására. Fejlődjön kapcsolatfelvételi, szándéknyilvánítási képességük (pl. tudakozódás, 
felszólítás, kérés, megköszönés). Értsék meg a tájékoztató szövegeket, illetve tanulják meg az ilyen szövegek 
alkotását. Tanuljanak meg kérdezni. Tudják alkalmazni a szerepcserét. Tanulják meg az utánmondást (utánzást) 
– szakaszosan, globálisan és szimultán is. 
 
Ismerkedjen meg a publicisztika témakörével, illetőleg annak nyelvével. 
 
Legyen alkalmuk a tanulóknak mindennapi, szépirodalmi, publicisztikai, tudományos szövegek olvasásának 
gyakorlására (a dekódolásra – hangos olvasásra, a néma olvasás – adatkeresés és ténykeresés gyakorlására). 
 
Fejlődjön írásképességük. Legyen alkalmuk a másolás, a félreproduktív írás (pl. jegyzetelés, vázlatkészítés) 
gyakorlására. Gyakorolják az írásbeli szövegalkotás – elsősorban mindennapi szövegeken (pl. levél), 
tájékoztató, szépirodalmi, publicisztikai szövegeken (pl. elemzés, recenzió, apróhirdetés). 
 
Szerezzenek grammatikai ismereteket, tanulják meg ezen ismeretek alkalmazását. Gyakorolják a nyelvtani 
műveleteket (a helyettesítést, az átalakítást, a bővítést, a szűkítést, a kapcsolást). 
 
Fejlődjön nyelvi normatív és korrekciós képességük: helyesejtésük és helyesírásuk. Tanulják meg a mindkét 
nyelvre szóban és írásban történő fordítást. 
 
Fejlődjenek nem nyelvi kommunikációs képességeik (a gesztikulációjuk, a mimikájuk, a tekintetváltásuk, a 
térközszabályozásuk és a testtartásuk). 
 
A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a nem tevékenységspecifikus képességeik fejlődéséhez, így az észlelésük 
(formaészlelésük, térészlelésük, akusztikai jelészlelésük, vizuális jelészlelésük), képzeletük, figyelmük 
(figyelemkoncentrációjuk, figyelmük tartóssága), emlékezetük (bevésésük, rövid és tartós memóriájuk, 
felidézési gyorsaságuk), gondolkodásuk (analizáló, szintetizáló, absztraháló, összehasonlító, összefüggést 
felfogó, kiegészítő, konkretizáló, rendező és analógiás képességeik) fejlődéséhez. Fejlődjenek irányított 
gondolkodási képességeik, feladatmegoldási és problémamegoldási képességeik. A francia nyelv tanulása 
segítse távoli asszociációik, eredetiségük, könnyedségük és rugalmasságuk fejlődését, megértésük, értékelésük, 
bírálatuk, választásaik – döntéseik és nem irányított (asszociatív) képességeik alakulását is. 
 
A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a tanulók motivációs bázisának növeléséhez, így tegye lehetővé a 
jókedvet, a mozgást, a játékot. 
 
Ismerjék meg a tanulók és legyen alkalmuk gyakorolni a különböző nyelvhasználati funkciókat 
(a kontaktusteremtést, a megismertetést, a felhívást, a metanyelvi funkciókat) a tanítói szándék befogadása és a 
tanulói szándék kifejezése végett. 
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A franciaórák keretében szervezett dramatikus játékokon, szerepjátékokon, rajzoláson, éneklésen, hangszeres 
játékon keresztül fejlődjenek a tanulók önkifejezési képességei. 
 
A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a tanulók önművelési, önképzési kompetenciáinak növeléséhez. 
Rendszeresen legyen alkalmuk a tanulóknak a könyvhasználatra, a rádióhallgatásra, a TV-nézésre, a 
sajtóolvasásra, a közművelődési intézmények látogatására, valamint francia nyelvű partnerkeresésre és 
kapcsolatfelvételre. Legyen lehetőségük a tanulóknak a francia nyelvű kultúrkört szimbolizáló tárgyak 
(képeslap, zászló, bélyeg, egyéb, a francia nyelvi kultúrkört szimbolizáló tárgyak) gyűjtésére. 
 
Ismerjék el és méltányolják a tanulók a franciát, mint idegen nyelvi szükséges nyelvi tudást, a nemzetközi 
kommunikáció szükségességét, szerepének fontosságát. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd és kritikai 
viszonyulás a francia nyelvi kultúrkör értékeivel, illetve azok hazai közvetítésével szemben; az anyanyelvi 
kultúrkör értékeivel, illetve azok francia nyelvi közvetítésével szemben. 
 
A francia nyelv tanulása fejlessze a tanulók "ÉN" – bázisát, tegye lehetővé a nyelvhasználati pozíciók, szerepek 
(nyelvelsajátító, turista, küldött, néző – befogadó /műélvező/, idegenvezető, tolmács, előadó) gyakorlását. A 
kommunikációs szerepek szituációkban történő gyakorlása alakítson ki a tanulókban francia nyelvi befogadói 
szerepet, az anyanyelvi és a francia nyelvi kultúraközi viszonyokkal szembeni befogadói és alkotói szerepet, 
erősítse énazonosság-tudatukat, nemzettudatukat. Így a francia nyelvi kultúrkör ismerete bővítse a tanulók 
énképét és énideálját. 
 
A nyelvi tevékenységek köré szerveződött tananyagrendszer, a tématerületek gazdag rendszerével segítséget ad, 
hogy a tanulók sikeres érettségi vagy nyelvvizsgát tehessenek, lehetővé teszi, hogy a tartalomalapú nyelvtanulás 
során szerzett kompetenciákkal eszközként használják a francia nyelvet. 
 
 



 
 
 
 
3010 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 9–10. évfolyamon 
 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A nyelvtantanításban az 
erősödő tudatosítással előtérbe 
kerülnek a deduktív eljárások 
 Az olvasás-szövegfeldolgozás 

keretében fokozottabb szerepet 
kap a néma olvastatás 
 Fokozódó számú önálló 

feladatmegoldás a munkafüzet 
és feladatgyűjtemény 
felhasználásával 
 Francia nyelvű köznapi, 

szakmai és szépirodalmi 
szövegek hallgatása 
magnetofonról, a hallás után 
értés fejlesztésére  
 Francia nyelvű videofelvételek 

használata beszédfejlesztésre 
 A szöveghallás, szövegértés 

fejlesztése érdekében dalok, 
versek tanulása 
 Szerepjátékok, főképp a 

civilizációs ismeretek 
tanulásában  
 “Oda-vissza” fordítás 

gyakoroltatása 
 Szituációs játékok a 

mindennapi kommunikációs 
képességek fejlesztése 
érdekében 
 Önművelési technikák 

gyakorlása szótárhasználat, 
francia nyelvű újságok, 
ajánlások olvasása révén 
 Önálló feladatmegoldás tanulói 

tervek alapján 
 Francia nyelvű drámajáték vagy 

más irodalmi mű előadása 
közönségnek 
 Térképhasználat 

 Teljesítmény-megbeszélés 
egyénileg és csoportosan 
 Társalgás a célnyelven 
 Munkafüzetek és házi feladatok 

rendszeres tartalmi ellenőrzése 
 Iskolai dolgozatok íratása 
 Nyelvi szituációs viselkedés 

elemzése 
 Tudásmérés állami nyelvvizsga-

teszttel 

 Elemző minősítés egyéni 
teljesítményre szóban 
 Páros és csoportos 

teljesítmények szóbeli elemző 
minősítése 
 Elemző-összegező minősítés 

tematikus egység végén, 
egyénileg és kollektíven szóban 
 Nagyobb nyelvi produktumok 

elemző minősítése írásban, 
analitikus pontozással és/vagy 
érdemjeggyel 
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Ajánlások a tananyag felhasználására vonatkozóan 

 
1. Az előző tanévekhez – és haladási szakaszokhoz – hasonlóan a 9–10. évfolyam tananyagában is sok 
tevékenység és ismeret szerepel. Ez egyrészt abból adódik, hogy már megkezdett tanítási-tanulási folyamatokról 
van szó, így a "korábban tanultakat" folyamatos, el nem hagyható gyakorlásra szánjuk. Másrészt, a felhasználás 
során, a gyakorlatban, minden helyszín más és más tanítási körülményekkel (pl. iskolatípus, funkciók, órakeret) 
rendelkezik. Így a – szerencsésen – jobb feltételek, óraszámok intenzív munkára kínálnak lehetőséget. 
 
2. Minden tevékenység-főosztály, -osztályhoz tartoznak ezen tevékenységek segítségével megtanítandó, 
"illeszkedő" ismeretek. A különböző tevékenységek mellett szereplő témakörök, témák bármelyike 
feldolgozható "teljes mélységgel" és így kapcsolható más tevékenységhez pl. a beszédfejlesztéshez. Új 
tevékenységek: a kereskedelmi, a publicisztikai, nyelv tanítása. Az irodalom tanítása folytatható az 5-8. év 
anyagának bázisán. A munka részben francia nyelvű szövegek olvasásával, ill. feldolgozásával történik. A 
nyelvtan tanításának is megvan az 5-8. év előzménye. E haladási szakasz átfogja a francia nyelvtan teljes 
rendszerét. Ez jelent egyrészt sok ismétlést, megerősítést, másrészt új ismeretek tanítását. A hangsúly a sok 
gyakorláson alapuló tudatos nyelvtanhasználaton van. Folyamatos és rendszeres a dalok tanítása, ill. 
feldolgozása. 
 
3. Az adatszerűség kedvéért, a teljes anyag érzékeltetésére megadjuk a tananyagba tervezett tevékenységek és 
ismeretek számát. Ezek átlagosan egy-egy tanévre értendők. A tevékenységek száma: 120-140; témakörök, 
témák száma: 35-40; ismeretkörök (publicisztika, kereskedelem, civilizáció, irodalom) száma: 80-90; 
szöveg/részletek száma: 100-110; fogalmak száma (az ismeretkörökön belül): 250-280. Az egyes tanévek során 
kb.  
1100-1200 szót, lexikai egységet közvetítünk. Ezt a konkrét tanítási órák száma erősen befolyásolja. Ez az évek 
során az egyes tevékenységekre lebontva a következőképpen jelenik meg: 
Szintek: 
Produktivitás, Ráismerés 
– Beszédfejlesztés kb. 500, kb. 600 
– Olvasás kb. 500, kb. 700 
– Írás-szövegfeldolgozás kb. 450, kb. 500 
– Nyelvtan kb. 300, kb. 400 
– Irodalom kb. 500, kb. 600 
– Civilizációs ismeretek kb. 450, kb. 700 
– Publicisztika kb. 100, kb. 200 
– Kereskedelem kb. 50, kb. 150 
– Daltanítás kb. 150, kb. 400 
A szókészlet még bővül a tanulói önművelés és az egyéb segédanyagok feldolgozása során. 
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Saját fejlesztésű taneszköz 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

9.  Ŕla dč couverte de la civilisation françeise. Civilizációs szöveggyűjtemény 
(Correspondances)  Tárogató Kiadó 1994. ISBN 963 8491 44 2 

  Munkatankönyv a nyelvtan tanulásához. J'apprends la grammaire. Tárogató 
Kiadó, 1994. ISBN 963 8491388 

  Je parle. Munkatankönyv a beszédtémák feldolgozásához. Tárogató Kiadó, 1994. 
ISBN 963 849137 

  Je chante. Dalok gyűjteménye. Tárogató Kiadó, 1994. ISBN 963 8491418 
  J'écris. Írás munkafüzet. Tárogató Kiadó, 1994. ISBN 963 8491434 
  Je lis la libérature. Munkafüzet az irodalom tanulásához. Tárogató Kiadó, 1994. 

ISBN 963 8491336 
  Hangkazetta II. (Sanzonok) 

10.  Ŕla dč couverte de la civilisation françeise. Civilizációs szöveggyűjtemény 
(Correspondances) Tárogató Kiadó 1994. ISBN 963 8491 44 2 

  Munkatankönyv a nyelvtan tanulásához. J'apprends la grammaire. Tárogató 
Kiadó, 1994. ISBN 963 8491388 

  Je parle. Munkatankönyv a beszédtémák feldolgozásához. Tárogató Kiadó, 1994. 
ISBN 963 849137 

  Je chante. Dalok gyűjteménye. Tárogató Kiadó, 1994. ISBN 963 8491418 
  J'écris. Írás munkafüzet. Tárogató Kiadó, 1994. ISBN 963 8491434 
  Je lis la libérature. Munkafüzet az irodalom tanulásához. Tárogató Kiadó, 1994. 

ISBN 963 8491336 
  Hangkazetta II. (Sanzonok) 
  Le français pour la profession, Larousse, Paris, 1987. ISBN 2-03-800250-3 

 
 
Saját fejlesztésű tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

9.  Pedagógiai útmutató (Correspondances) Tárogató BT., 1994. ISBN 963 8491406 
10.  Pedagógiai útmutató (Correspondances) Tárogató BT., 1994. ISBN 963 8491406 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
9. évfolyam 

 
 

A Francia nyelv tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
A francia nyelv tanulása során fejlődjenek a tanulók tevékenységspecifikus képességei, így a nyelvi-
kommunikációs képességeik, a francia nyelvű beszédértésük és beszédük, azaz váljanak képessé reprodukált 
szöveg befogadására, illetve reproduktív beszéd alkotására; felolvasás befogadására, illetve felolvasásra; 
tájékoztató szövegek (mindennapi, publicisztikai), ismeretterjesztő szövegek (tudományos, politikai), 
szépirodalmi szövegek (vers, próza, dráma), félreproduktív szövegek befogadására, illetve alkotására; a spontán 
beszéd megértésére és alkotására. Fejlődjön  kapcsolatfelvételi, szándéknyilvánítási képességük (pl. 
tudakozódás, felszólítás, kérés, megköszönés). Értsék meg a tájékoztató szövegeket, illetve tanulják meg az 
ilyen szövegek alkotását. Tanuljanak meg kérdezni. Tudják alkalmazni a szerepcserét. Tanulják meg az 
utánmondást (utánzást) – szakaszosan, globálisan és szimultán is. Ismerkedjen meg a publicisztika témakörével, 
illetőleg annak nyelvével. Legyen alkalmuk a tanulóknak mindennapi, szépirodalmi, publicisztikai, tudományos 
szövegek olvasásának gyakorlására (a dekódolásra – hangos olvasásra, a néma olvasás – adatkeresés és 
ténykeresés gyakorlására). Fejlődjön írásképességük. Legyen alkalmuk a másolás, a félreproduktív írás (pl. 
jegyzetelés, vázlatkészítés) gyakorlására. Gyakorolják az írásbeli szövegalkotás – elsősorban mindennapi 
szövegeken (pl. levél), tájékoztató, szépirodalmi, publicisztikai szövegeken (pl. elemzés, recenzió, apróhirdetés). 
Szerezzenek grammatikai ismereteket, tanulják meg ezen ismeretek alkalmazását. Gyakorolják a nyelvtani 
műveleteket (a helyettesítést, az átalakítást, a bővítést, a szűkítést, a kapcsolást). Fejlődjön nyelvi normatív és 
korrekciós képességük: helyesejtésük és helyesírásuk. Tanulják meg a mindkét nyelvre szóban és írásban történő 
fordítást. Fejlődjenek nem nyelvi kommunikációs képességeik (a gesztikulációjuk, a mimikájuk, a 
tekintetváltásuk, a térközszabályozásuk és a testtartásuk). A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a nem 
tevékenységspecifikus képességeik fejlődéséhez, így az észlelésük (formaészlelésük, térészlelésük, akusztikai 
jelészlelésük, vizuális jelészlelésük), képzeletük, figyelmük (figyelemkoncentrációjuk, figyelmük tartóssága), 
emlékezetük (bevésésük, rövid és tartós memóriájuk, felidézési gyorsaságuk), gondolkodásuk (analizáló, 
szintetizáló, absztraháló, összehasonlító, összefüggést felfogó, kiegészítő, konkretizáló, rendező és analógiás 
képességeik) fejlődéséhez. Fejlődjenek irányított gondolkodási képességeik, feladatmegoldási és 
problémamegoldási képességeik. A francia nyelv tanulása segítse távoli asszociációik, eredetiségük, 
könnyedségük és rugalmasságuk fejlődését, megértésük, értékelésük, bírálatuk, választásaik – döntéseik és nem 
irányított (asszociatív) képességeik alakulását is. A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a tanulók motivációs 
bázisának növeléséhez, így tegye lehetővé a jókedvet, a mozgást, a játékot. Ismerjék meg a tanulók és legyen 
alkalmuk gyakorolni a különböző nyelvhasználati funkciókat (a kontaktusteremtést, a megismertetést, a 
felhívást, a metanyelvi funkciókat (a tanítói szándék befogadása és a tanulói szándék kifejezése végett). A 
franciaórák keretében szervezett dramatikus játékokon, szerepjátékokon, rajzoláson, éneklésen, hangszeres 
játékon keresztül fejlődjenek a tanulók önkifejezési képességei. A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a 
tanulók önművelési, önképzési kompetenciáinak növeléséhez. Rendszeresen legyen alkalmuk a tanulóknak a 
könyvhasználatra, a rádióhallgatásra, a TV-nézésre, a sajtóolvasásra, a közművelődési intézmények látogatására, 
valamint francia nyelvű partnerkeresésre és kapcsolatfelvételre. Legyen lehetőségük a tanulóknak a francia 
nyelvű kultúrkört szimbolizáló tárgyak (képeslap, zászló, bélyeg, egyéb, a francia nyelvi kultúrkört szimbolizáló 
tárgyak) gyűjtésére. Ismerjék el és méltányolják a tanulók a franciát, mint idegen nyelvi szükséges nyelvi tudást, 
a nemzetközi kommunikáció szükségességét, szerepének fontosságát. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd és 
kritikai viszonyulás a francia nyelvi kultúrkör értékeivel, illetve azok hazai közvetítésével szemben; az 
anyanyelvi kultúrkör értékeivel, illetve azok francia nyelvi közvetítésével szemben. A francia nyelv tanulása 
fejlessze a tanulók "ÉN" – bázisát, tegye lehetővé a nyelvhasználati pozíciók, szerepek (nyelvelsajátító, turista, 
küldött, néző – befogadó /műélvező/, idegenvezető, tolmács, előadó) gyakorlását. A kommunikációs szerepek 
szituációkban történő gyakorlása alakítson ki a tanulókban francia nyelvi befogadói szerepet, az anyanyelvi és a 
francia nyelvi kultúraközi viszonyokkal szembeni befogadói és alkotói szerepet, erősítse énazonosság-tudatukat, 
nemzettudatukat. Így a francia nyelvi kultúrkör ismerete bővítse a tanulók énképét és énideálját. 
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TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Francia nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd)  Francia nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) tanulása, gyakorlása 
    
1.1. szövegértés, szövegalkotás a 2. személy, a 

befogadó, illetve az 1. személy szerepére 
tekintettel 
 
TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK: 
1. Házimunka, családi költségvetés 
2. Étkezés – otthon, étteremben, receptek, főzés 
3. Turizmus – diákcsere, utazási előkészületek, 
látogatás Párizsban, városnézés Budapesten 
4. Oktatás – iskola, a francia iskolarendszer 
5. Vásárlás – üzletek, árucikkek 
6. Levelezés – hivatalos formában 
7. Életképek a franciák életéből – szokások, 
viselkedésformák 
8. Franciaország földrajza 
9. A francia nyelv 
10. Franciaország történelméből 
11. Pillantás a francia gazdaságra 
12. Irodalom – zene 

 a szövegértés, illetve a szövegalkotás tanulása és gyakorlása a 2. személy, 
a befogadó, illetve az 1. személy szerepére tekintettel 

EU 
ÉLET 
FOGY 

    
1.1.1. francia nyelvű utasítások adása, végrehajtása, 

megértésük jelzése 
 francia nyelvű utasítások adása, végrehajtása, megértésük jelzése 

    
1.1.2. mondatalkotás  képek alapján személyek, tárgyak, helyek, jelenségek (pl. épület, utazási 

helyzet) megnevezése, egyszerű és bővített mondatok alkotása, illetve 
azok befogadása (10-18 mondat); 
a tanulóknak önmagukról, mindennapi eseményekről, a tanult témakörök 
alapján egyszerű mondatok alkotása, illetve azok befogadása 
(12-20 mondat) 

    
1.1.3. dialógusok, versek, dalok szövegek reprodukálása  a megtanult dialógusok, versek, dalok szövegek reprodukálása, illetve 

annak befogadása 
a) szerepjátékban, 
b) dramatikus játékban 

    
1.1.4. szövegértés  szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) mondatonként, 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 

    
1.1.5. fordítás, illetve fordítás megértése  fordítás magyarra, franciára 

a) mondatokon, 
b) 12-18 mondatos szövegeken 

    
1.1.6. francia nyelvű gyakorlatok, nyelvi műveletek  francia nyelvű gyakorlatok, nyelvi műveletek végzése mondatokon és 

szövegen: 
kérdezés-válaszadás, 
átalakítás: (lexika szintjén: szinonima, antonímia; kommunikációs 
tényezők szerint: személyek, idő stb.); 
csoportosítás megadott szempontok szerint; 
megadott szempontok keresése (pl. igaz-hamis, kakukktojás, stb.); 
hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása 
szövegeken: 
behelyettesítés, 
tömörítés 
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1.2. helyesejtés  helyesejtés gyakorlása mondókák, dalszövegek, szövegek, dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok felhasználásával 
    
1.2.1. a francia helyesejtés normáihoz igazodó 

beszédhallás-beszédmozgás észlelése 
 a francia helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás-beszédmozgás 

észlelése élőbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat szöveg alapján 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a francia helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) hanglejtés, 
dd) a francia nyelv hangzásának megkülönböztetése más idegen 
nyelvektől 

    
1.2.2. helyesejtési hibák: 

artikulációs hiba, hangkapcsolat-hiba, 
hangtévesztés, hangsúlyhiba, hanglejtéshiba, 
hangképzés-hiba pl. nazális hangoknál 

 a helyesejtési hibák felismerésének és javításának tanulása tanítói 
visszajelzés nyomán 

    
1.2.3. hangnak megfelelő szavak, szóegységek  a hangnak megfelelő szavak, szóegységek mondásának gyakorlása 
    
1.2.4. fonetikai jeleknek megfelelő hangok  a fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtésének gyakorlása 
    
1.3. nyelvi-kommunikációs-didaktikus játékok: 

szóverseny, nyelvtörők, 
szó-kép, immeuble, keresztrejtvény 

 Nyelvi-kommunikációs-didaktikus játékok megismerése és játszása 

    
2. Beszédszándékok (actes de parole)  Beszédszándékok (actes de parole) tanulása, gyakorlása 
    
2.1. kapcsolatfelvétel  kapcsolatfelvétel gyakorlása: 

köszönés, 
bemutatkozás, 
bemutatás (személyt valakinek) 

    
2.2. szándéknyilvánítás  szándéknyilvánítás a tanult témák szövege alapján: 

tudakozódás, 
kérés, kívánság, 
meghívás, meghívás elfogadása személyesen, telefonon, 
megköszönés, 
szabályozás, utasítás, 
tiltás 

    
2.3. érzelmek kifejezése  érzelmek kifejezése: 

meglepetés, 
közömbösség, 
düh, 
szimpátia, 
szeretet, 
öröm, 
udvariasság 

    
2.4. vélemény kifejezése, elfogadása  vélemény kifejezése, elfogadása: 

tanácsadás, 
javaslat, 
segítség felajánlása, 
beleegyezés, 
tiltakozás 
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2.5. tájékoztatás  tájékoztatás: 

tényközlés, tény állítása, 
beszámolás (tényről, helyzetről), 
leírás (események) 

    
II. OLVASÁS, SZÖVEGFELDOLGOZÁS  OLVASÁS, SZÖVEGFELDOLGOZÁS TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Olvasásgyakorlás  Az olvasás gyakorlása tankönyv, munkafüzet, olvasókönyv szövegein és 

eredeti nyelvi anyagokon (documents authentiques) 
    
1.1. nyomtatott és írott betűs szószerkezetek, 

mondatok 
 nyomtatott és írott betűs szószerkezetek, mondatok néma és hangos 

olvasásának gyakorlása 
    
1.2. az olvasás tempója és pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
1.2.1. jelfelismerés  jelfelismerés: hiányzó betű, betűösszetételek felismerése, pótlása 

nyomtatott betűkkel írott szavakban, hibakeresés, hibás szavak javítása: 
a szóképből hiányzó betűösszetételek felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása a betűhalmazból; 
a szószerkezetből hiányzó szavak felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása és pótlása 

    
1.2.2. jelentésfelismerés  a jelentés felismerése szóalkotással, szinonima-antonima – kereséssel, a 

szavak szempontok szerinti csoportosításával, cselekvés lefolytatása 
rajzolással, verbális és nemverbális cselekvéssel 

    
1.2.3. olvasástechnikai hibák: 

betűtévesztés, betűkihagyás, újrakezdés, mást 
olvasás, a hang- és betűösszetételek közötti 
megfelelés, a néma hangok kiejtése, a hangkötés 
elhagyása, a hangkötés elmulasztása 

 az olvasástechnikai hibák javítása tanári visszajelzés nyomán, utánzással 

    
1.3. didaktikus szövegek, versek, szépirodalmi, 

tájékoztató, publicisztikai szövegek olvasása 
 az olvasás gyakorlása rövid (10-15 mondatos) és hosszabb szövegeken, 

némán és hangosan, olvasástechnikai, kommunikációs és tartalmi 
szempontok figyelembevételével  
(pl. fölolvasás), a kifejező olvasás gyakorlása 

    
2. Szövegfeldolgozás 

 
SZÖVEGFAJTÁK, MŰFAJOK 
(SZÖVEGHORDOZÓK): 
didaktikus szövegek, 
ismeretterjesztő szövegek, 
tájékoztató szövegek, 
szakmai jellegű szövegek, 
szépirodalmi szövegek, 
menetrend (metró, vasút), 
használati utasítás (pl. háztartási gép), 
publicisztikai szövegek: újság/cikk, apróhirdetés, 
hír, interjú, 
hivatalos levélfajták, 
üzenet, 
prospektus, 
meghívó, 
képrejtvény, 
szabályozó szövegek: pl. kemping-használat, 
rendőrségi közlemény, 
tervezet, 
nyugta, csekk, számla, 
gépelt (számítógépes) szöveg 

 A szövegfeldolgozás tanulása és gyakorlása EU 
ÉLET 
FOGY 
VÉD 
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2.1. szövegértést és szövegreprodukálást fejlesztő 

gyakorlatok 
 szövegértést és szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatok végzése 

különböző műfajú szövegeken 
a) a szövegek elemzésével 
aa) nyelvi (nyelvtani) 
ab) kommunikációs 
ac) logikai (tartalmi) szempontok alapján (téma, ok, érzelem, cél stb.) 

    
2.2. mondat- és szövegalkotás  mondatok, szövegek alkotása az olvasott anyagok, műfajok alapján 
    
2.3. szótárhasználat  a szótárhasználat gyakorlása különböző fokozatú kétnyelvű és egynyelvű 

szótárak segítségével, 
betűk, fonetikai jelek, szavak, kifejezések keresésével és olvasásával 

    
III. ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS, 

FOGALMAZÁS 
 ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS, FOGALMAZÁS TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 
    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  Az írásbeli szövegfeldolgozás tanulása, gyakorlása, különböző 

műfajokban és szövegeken: 
szavak, mondatok, szöveg/részletek elemzése 
a) adatkeresés (formai, tartalmi /pl. nyelvi jelek, kommunikációs tényezők, 
válaszadás/), 
b) adatok csoportosítása és rendszerezése, 
c) összehasonlítás (viszonykeresés /pl. ok, szándék/) magyarul, illetve 
franciául 

    
2. Írásbeli szövegalkotás  Írásbeli szövegalkotás tanulása, gyakorlása: 

behelyettesítés szövegeken, 
kiegészítés, 
kérdések szerkesztése, 
állítások megfogalmazása, 
mondatok rendezése, 
szövegalkotás a tanult műfajokban: 
a) szabadon, 
b) kép, képsor és 
c) hangjelek alapján, 
d) megadott szempontok szerint (pl. nyomtatványok kitöltése, levél, 
önéletrajz írása), 
e) gyakorlatok végzése mondatokon, szövegeken (rendezés szempontok 
szerint, szöveg befejezése) 

    
3. Fordítás  Fordítás gyakorlása 
    
3.1. fordítás magyarra  14-18 mondatból álló francia nyelvű szöveg lefordítása magyarra, a 

pontos fordítás, az értelmes magyar szövegalkotás, a szépírás és 
helyesírás normatív szempontjainak megfelelően 

    
3.2. fordítás franciára  12-14 egyszerű mondat, szöveg fordítása franciára a helyesírás, a 

nyelvtan, a nyelvhelyesség szabályainak, a szépírás követelményeinek 
megfelelően 

    
IV. HELYESÍRÁS, NYELVTAN  HELYESÍRÁS, NYELVTAN TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesírás-gyakorlás  A helyesírás gyakorlása szavak, mondatok, szövegek másolásával, 

diktálás utáni írással, akaratlagos írással 
    
2. Helyesírási hibajavítás  A helyesírási hibák javításának gyakorlása 
    
3. Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 
    
3.1. problémafelismerés, problémamegoldás  a problémák felismerése és megoldásának gyakorlása 

a) a morfémák szintjén: jelzés, ragozás, képzés; 
b) a lexémák szintjén: szófajok, azonos hangzású szavak írása (pl. champ-
chant, voix-voie, a-a); 
c) a szintagmák szintjén: összetett szavak, szószerkezetek (alany-
állítmány – főnév-melléknév kapcsolata); 
d) a mondat szintjén: szerkezeti tagolás, mondatfajták; 
e) a textéma szintjén: szövegelemzés, szövegalkotás 
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3.2. nyelvtani műveletek  nyelvtani műveletek végzése: 

a) bővítés, 
b) szűkítés, 
c) helyettesítés, 
d) átalakítás, 
e) kapcsolás 

    
4. Nyelvtani és (kevés) nyelvtörténeti ismeretek  Nyelvtani és (kevés) nyelvtörténeti ismeretek tanulása 

a) definíciók, szabályok, törvények, elvek magyarul, 
b) fogalmak franciául, 
c) nyelvi rétegek (argo, gallicizmusok); 
a tanult ismeretek rendszerezése nyelvtani jelenségekhez kapcsolása 

    
5. Mondat- és szövegelemzés  A tanult ismeretek alapján mondat- és szövegelemzés végzése szóban és 

írásban magyarul 
    
6. Nyelvtani ismeretek  Nyelvtani ismeretek tanulása, alkalmazásuk gyakorlása 
    
6.1. a mondat: fajtái, alkotóelemei, 

mondatbővítés az egyszerű mondaton belül; 
alany-állítmány viszonya; 
szórend 

 ismeretek tanulása a mondatról szövegolvasás és -feldolgozás, feladatok 
megoldása révén 

    
6.2. a névszói csoport: 

alkotóelemei, funkciói; 
a főnév: neme, képzése, száma, igéből képzett 
főnevek; 
a determinánsok; 
a határozott névelő, 
a határozatlan névelő, 
az anyagnévelő; 
a mutató determináns, 
a birtokos determináns; 
a számnév: tőszámnév, sorszámnév; 
a minőségjelző melléknév: neme, száma, fokozása;
jelzős szerkezetek: egyeztetés 

 ismeretek tanulása a névszói csoportról szövegolvasás és -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén 

    
6.3. a névmások: 

a személyes névmás (hangsúlyos, hangsúlytalan 
alak), használata, helye, soi, en, y; 
a mutató névmás 

 ismeretek tanulása a névmásokról szövegolvasás és -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén 

    
6.4. a névszói csoport funkciói a mondatban: 

az alany: szófaja, fajtái, helye, hiánya; 
a tárgy: szófaja, helye 

 ismeretek tanulása a névszói csoport funkcióiról szövegolvasás és  
-feldolgozás, feladatok megoldása révén 

    
6.5. az igei csoport: 

az igék: felosztásuk, ragozásuk, 
a rendhagyó igék; 
a visszaható igék 

 ismeretek tanulása az igei csoportról szövegolvasás és -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén; 
az igeragozás gyakorlása 

    
6.6. az igei csoport funkciója: 

az állítmány: fajtái; 
aktív, passzív szerkezet; 
visszaható szerkezet 

 ismeretek tanulása az igei csoport funkciójáról szövegolvasás és 
-feldolgozás, feladatok megoldása révén 

    
6.7. az igeidők használata: 

a jelen idő; 
a múlt idő: passé composé, imparfait, plus-que-
parfait; 
a jövő idő: futur simple 

 ismeretek tanulása az igeidők használatáról szövegolvasás és 
-feldolgozás, feladatok megoldása révén 

    
6.8. az igemódok használata: 

a kijelentő, a felszólító és a feltételes mód 
 ismeretek tanulása az igemódok használatáról szövegolvasás és 

-feldolgozás, feladatok megoldása révén 
    
6.9. a határozói csoport: 

a határozó: helye, felosztása alaktani szempontból; 
elöljárószós szerkezetek 

 ismeretek tanulása a határozói csoportról szövegolvasás és -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén 
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6.10. mondattani eljárások: 

a tagadás: a tagadószók használata, az összetett 
tagadás; 
a kérdés; 
a felkiáltás 

 ismeretek tanulása a mondattani eljárásokról szövegolvasás és  
-feldolgozás, feladatok megoldása révén; 
a tagadás, a kérdezés, a felkiáltás gyakorlása 

    
V. IRODALOM  IRODALOMTANULÁS 
    
1. Irodalmi szövegek olvasása 

 
TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK: 
Poésie: 
P. Verlaine: Chanson d’automne 
Roman: 

f) Dumas: Les trois mousquetaires du roi 
J. Verne: Une forět sous-marine 
M. Pagnoi: Une commode d’époque 
Théatre: 
Moliére: Une leçon de phonétique 

 Versek, regények, szövegrészletek, szövegek olvasása franciául és 
magyarul, némán és hangosan 

EU 
MÁS 

    
2. Irodalmi szövegek reprodukálása  Versek, szövegrészletek reprodukálása franciául a tanulócsoportnak mint 

közönségnek 
    
3. Irodalmi szöveg fordítása  Francia vers, szövegrészlet fordítása magyarra írásban és szóban 

franciául, illetve magyarul: 
nyersfordítás készítése szöveghűségre törekedve; 
műfordítási próbálkozások 

    
4. Ismeretek a francia nyelvű irodalomról  Önálló tanulói ismeretszerzés és ismeretterjesztés a francia nyelvű 

irodalomról a tanulócsoporton belül francia, illetve magyar nyelven 
szóban és írásban: 
könyvismertetés 
témafeldolgozás, -ismertetés előadás, recenzió formában 

    
5. Francia versek magyar, illetve  magyar versek 

francia fordításai 
 Francia vers magyar, illetve magyar vers francia fordításának olvasása, 

fordítása, összehasonlítása: 
fonetikai szempontból (hang-betű, hangsúly, ritmus); 
szövegértés szempontjából (szószerkezetek, kommunikációs tényezők, 
szavak jelentése, hangulata) 

    
VI. PUBLICISZTIKA  PUBLICISZTIKA TANULÁSA 
    
1. Publicisztikai szöveg olvasása  Újságcikkek, cikkrészletek olvasása franciául 
    
2. Publicisztikai szöveg reprodukálása  Újságcikkek, cikkrészletek, címek, nyelvi szerkezetek reprodukálása 

franciául 
    
3. Publicisztikai szöveg fordítása  Publicisztikai szövegek, szövegrészletek fordítása magyarra 
    
VII. ISMERETEK A FRANCIA NYELVŰ 

CIVILIZÁCIÓRÓL 
 ISMERETEK  TANULÁSA A FRANCIA NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 

    
1. Ismeretek a frankofon civilizáció köréből: 

 
a) politika, történelem; 
b) kereskedelem, ipar, mezőgazdaság; 
c) irodalom (írók, költők, műveik), képzőművészet, 
zene, színház, film (művészek, művek); 
d) sajtó – sajtótermékek; 
e) tudomány – technika; 
f) mindennapi élet 

 Kijelentések, szövegek alkotásának gyakorlása képek, térképek, 
reprodukciók segítségével franciául, illetve magyarul a frankofon 
civilizáció köréből 
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2. Franciaországról és a francia nyelvről szóló 

információk: 
 
a) TV-ben, moziban, rádióban látott, hallott 
programok, műsorok címe, az események, hírek 
története, a film nyelvének fordítási megoldása 
(szinkronizálás, feliratos, eredeti szöveg), 
nyelvlecke és időpontja; 
b) újságban: események és szereplők; 
c) könyvtárak, könyvesboltban: francia nyelvű 
újságok, francia szerzők művei magyar nyelven; 
d) rádióban: franciául beszélő adók; 
e) TV-újságban: francia nyelvű műsorok adás-
időpontjai; 
f) a mindennapi életben: franciául beszélő 
emberek, autók gyártmánya, rendszáma; 
g) képeslapok, bélyegek, újságkivágások; 
h) francia politikai, kulturális és sportesemények; 
i) a Budapesti Francia Intézet programjai; 
j) francia iskolák, iskolások, 
intézmények, szakemberek 

 Franciaországról és a francia nyelvvel kapcsolatos információk gyűjtése 
folyamatosan; a szerzett ismeretekről beszámolás az osztálytársaknak, a 
francia nyelv tanítójának 

EU 
ÉLET 
JÖVŐ 

    
3. A francia zene  Francia zene hallgatása, dalok (sanzonok) megtanulása, feldolgozása, 

éneklése 
    
4. Előadás, publikáció Franciaországról és a francia 

nyelvről 
 A megszerzett ismeretek terjesztése iskolán kívül előadás, publikáció 

formájában 
    
VIII. ÖNMŰVELÉS, ÖNKÉPZÉS, BEVEZETÉS A 

KUTATÓMUNKÁBA 
 ÖNMŰVELÉS, ÖNKÉPZÉS, A KUTATÓMUNKA TANULÁSA 

    
1. Előadás  Előadás tartása francia nyelven a tanulóknak mint közönségnek: 

a) szóló formában, 
b) dramatikus játékban, 
c) hangszeren (pl. furulyázás), 
d) énekléssel 

    
2. A Magyarországon hozzáférhető francia 

nyelvtanítási programok (tankönyvek, eszközök) 
 A Magyarországon hozzáférhető francia nyelvtanítási programok 

(tankönyvek, eszközök) megismerése, elemzése 
    
3. A magyarországi francia nyelvtanulás 

intézményes formái: 
a) iskolai forma, 
b) nyelviskolák, 
c) a Budapesti Francia Intézet, 
d) Franciaországba szóló tanulói ösztöndíjak, 
pályázatok 

 A magyarországi francia nyelvtanulás intézményes formáinak 
megismerése: 
a) iskolai formák számbavétele, 
b) nyelviskolákról (különösen a francia szervezésűekről) információk 
gyűjtése, 
c) a Budapesti Francia Intézet megismerése, programjainak látogatása, 
d) Franciaországba szóló tanulói ösztöndíjak, pályázatok figyelemmel 
kísérése, megpályázása 

    
4. Az iskolában folyó franciatanulás céljai, 

módszerei, tananyaga, taneszközei 
 Az iskolában folyó franciatanulás céljának, módszereinek megismerése a 

tananyag rendszerezése, a taneszközök értékének és alkalmazási 
lehetőségeinek megismerése 

    
5. Magyar vonatkozású, a Magyarországgal 

kapcsolatos ismeretek: 
a) a magyar sajtó, tv, rádió, a magyar irodalom 
anyagai (pl. a franciaországi magyar tudósítók, 
Bajomi Lázár Endre művei), 
b) a francia sajtó, tv, rádió, irodalom anyagai 

 A magyar vonatkozású, a Magyarországgal kapcsolatos ismeretek 
figyelése, gyűjtése, rendszerezése és róluk szóló beszámolás az 
osztálytársaknak, a franciatanítónak. 
a) a magyar sajtó, tv, rádió, a magyar irodalom anyagain keresztül 
(pl. a franciaországi magyar tudósítók, Bajomi Lázár Endre művei) 
b) a francia sajtó, tv, rádió, irodalom anyagain keresztül 

    
6. Kutatásmetodikai alapismeretek: 

forrásismeret: 
műfajok, 
katalógus, 
bibliográfia 

 Kutatásmetodikai alapismeretek tanulása, katalógusok, bibliográfiák 
használatának gyakorlása 

TANU 
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IX. DALOK  DALOK TANULÁSA 
    
1. A dalok teljes listáját a 10. évfolyam végén 

közöljük. 
 
A 9. évfolyamon a dalok száma legalább 4-6. 
Javaslat: A/3., B/2., 3., 8., C/3., 6., D/3. 

 A feldolgozásukra vonatkozó javaslatainkat a Pedagógiai útmutatóban 
írtuk le. A megtanításra kerülő dal kiválasztásában döntsön a tanítói 
szándék és a tanulói kívánság. A kiválasztást igazíthatjuk egy-egy beszéd-, 
olvasási, fordítási stb. témakörhöz. Célszerű a hangkazettán rögzített 
dalokat választani. Javaslatunk: az egy-egy évben megtanítandó dalok 
képviseljék a dalok mind a négy témakörét. (A számozás a dalok jegyzéke 
alapján történt, lásd: VIII. Dalok 9–10. évf.) 

 
 

Teljesítménykövetelmények a 9. évfolyam végén 
 
Beszédértés 
 
Elégséges 
a) A tanuló megért – a leggyakoribb témákban – kb. 5-5 kérdést, végre tud hajtani kb. 5-5 utasítást. Megért 
néhány rövid mondatos szöveget. Hosszabb, folyamatos beszéd lényege alapján tájékozódik. 
b) Elsősorban a tanárával folytatott beszélgetés során mozog biztonságosan. 
c) A francia nyelvű beszédben, a tanult  témakörökben, felfedezi a témát és néhány szót, kifejezést. 
 
Jeles 
a) A tanuló minden témában megért kb. 8-8 kérdést, végre tud hajtani kb. 8-8 utasítást. Megért hosszabb, 
folyamatos beszédet. Új helyzetben, ha a téma nem ismerős számára, érti a beszéd lényegét a tanárával folytatott 
beszélgetés során.  
b) Megérti a francia nyelvi beszélő által elmondott párbeszéd, önálló szöveg lényegét, személyes vagy 
telefonbeszélgetés során, rádióban vagy televízióban, gyakori beszédhelyzetben, ha a szövegösszefüggés 
ismeretlen is számára. A fontosabb ismeretlen szavakat meg tudja keresni szótárban. 
c) A tanuló elhangzó beszéd nyomán tud jegyzetelni. 
 
 
Beszéd 
 
Elégséges 
a) A tanuló a leggyakoribb beszédhelyzetben, témákban 

a) fel tud tenni kb. 5-5 kérdést, 
b) alapvető beszédszándékokból tud alkalmazni kb. 5-5-öt, 
c) képes rövid párbeszédet lefolytatni, 
d) tud néhány – legalább 3-3 – rövid szöveget reprodukálni (témákból, dalokból, versekből). 

b) Elsősorban tanárával, társaival tud részt venni a beszédeseményekben. Viselkedése udvarias. 
c) Az alapvető nyelvtani szerkezeteket  nagyjából helyesen alkalmazza, a megértést több lexikai és nyelvtani 

jellegű hiba gátolja. 
 
Jeles 
a) A tanuló a beszédhelyzetek, témák mindegyikében 

a) fel tud tenni kb. 6-7 kérdést, 
b) a beszédszándékokat pontosan alkalmazza, azok segítségével le tud folytatni hosszabb 

párbeszédet, 
c) képes folyamatosan beszélni 2-3 percig, 
d) sokféle szöveget tud reprodukálni, 
e) ismeretlen témákban is képes reagálni (visszakérdezni, megközelítőleg jó választ adni). 

b) A beszéd folyamatossága, érthetősége elfogadható a francia nyelvű partner számára, viselkedése a helyzethez 
illő, udvarias. 
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Olvasás, szövegfeldolgozás 
 
Elégséges 
a) A tanuló pontosan ismeri a hangok jelét. Kevés hibával el tud olvasni hangosan szavakat, mondatokat és 
rövidebb szövegeket. Francia nyelvű kifejtése (hangsúly, hanglejtés) nem mindig pontos. 
b) A néma olvasás során, megadott szempontok szerint, képes tényezőket kiemelni a szövegből. 
c) Jártassága elsősorban a mindennapi, a szépirodalmi és a tájékoztató szövegekre terjedt ki. A kapott 
információk többségét képes csoportosítani franciául megadott szempontok szerint. 
d) A lényeg megértéséhez szótárra van szüksége. 
 
Jeles 
a) A tanuló folyamatosan, gyorsan el tud olvasni hangosan hosszabb szövegeket. Kiejtése szép. 
b) A tanuló több műfajban tud felolvasni közönségnek, a nyelvi-kommunikációs-fonetikai normáknak 
megfelelően. 
c) A néma olvasás során rövid idő alatt  képes, szempontok alapján, feldolgozni a teljes szöveget. 
d) El tud olvasni ismeretlen (nem tanult) szöveget, lassan, de folyamatosan. Csak néhány apróbb hibát követ el. 
e) Jártassága  kiterjed valamennyi szövegfajtára és műfajra (szépirodalmi, publicisztikai, kereskedelmi, 
mindennapi, ismeretterjesztő szövegek, útmutatók, nyomtatványok, levelek, táviratok stb.). Képes a kapott 
információkat franciául összefoglalni. 
 
 
Írás, fogalmazás 
 
Elégséges 
a) A tanuló hibátlanul tud francia írott anyagot másolni. Tud pótolni 

a) szavakban hiányzó betűket, 
b) mondatokban hiányzó szavakat, 
c) rövid szövegben hiányzó részeket. Tud egyszerű, rövid kérdésekre válaszolni a témák egy részében. 

b) Képek, szövegek alapján le tud írni szavakat, egyszerű mondatokat. 
c) Önállóan képes rövid mondatokból álló szöveget alkotni (pl. levélírás). Az önálló írás során még több 
helyesírási hibát követ el. 
d) Képes diktálás után szavakat, mondatokat leírni (kb. 1 perc alatt 10 szót, illetve 5 mondatot). Sok 
betűtévesztése és helyesírási hibája van. 
e) Hangok jele alapján megbízható a betűírása. Tud betűből szavakat, szavakból mondatokat és témában rövid 
szöveget alkotni. A szöveg üzenete megérthető. 
f) A szótárkezelése lassú, nem alapos. 
 
Jeles 
a) A tanuló képes – a  tanult témákban, a szövegek, műfajok többségében – írásbeli szövegalkotásra, így: 
mindennapi, szépirodalmi elemző, tájékoztató, kereskedelmi szövegeken, formanyomtatványok, levelek, 
üzenetek megírására. 
b) Eleget tesz a műfaji követelményeknek, szövege tartalmas, szókincse – viszonylag – gazdag. 
c) Helyesírási hibát alig vét, a nyelvhelyesség minősége nem gátolja a francia nyelvű olvasót a megértésben. 
d) Elhangzó beszéd nyomán tud adatokra vonatkozó jegyzeteket készíteni. 
e) A szótárakat (egy- és kétnyelvű) könnyedén, pontosan tudja felhasználni. 
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Fordítás szóban, írásban – magyarra és franciára 
 
Elégséges 
a) A tanuló elsősorban magyarra tud fordítani szavakat, egyszerű mondatokat, rövid szövegeket, azok francia 
nyelven történő elhangzása után. 
b) Összefoglalva el tudja mondani magyarul a tanult témák (versek, dalszövegek) tartalmát. Írásban, szótár 
segítségével megérti hosszabb szöveg lényegét. 
c) A tanult nyelvi kifejezéseknek, szavaknak legalább a felét, valamint az azok alapján szerkesztett egyszerű 
mondatokat le tudja fordítani franciára. 
d) Írásban, szótárral rövid szövegek (levél, nyomtatvány) fordítását meg tudja oldani. Több nyelvtani, 
szerkesztési hibát vét, szókincse kicsi, a szöveg lényege – a főbb pontos megadásával – érthető. 
 
Jeles 
a) A tanuló a szöveget pontosan, rugalmasan,  viszonylag választékos szókinccsel és szerkezetekkel tudja 
visszaadni. 
b) Minden témakörben, valamennyi műfajban fordít. Tempója gyors, a közvetített magyar szöveg választékos, 
megfelel a magyar nyelvhelyességi és kommunikációs igényeknek. 
c) Franciára is több műfajban, hosszabb szöveget pontosan fordít. Helyesírási, illetve nyelvtani hibái alig 
vannak. Szótárhasználata gyors, pontos. (Szövegterjedelem kb. 20-25 sor, 1 óra alatt.) 
d) Szóban mondatonként, szakaszosan pontosan fordít, elsősorban ismert szöveg alapján. 
e) Ismeretlen szövegek lényegét közvetíteni tudja. 
 
 
Nyelvtan 
 
Elégséges 
a) A tanuló meg tudja nevezni az ismeretanyag főbb elemeit, tud neveket, fogalmakat, adatokat. A francia 
nyelvű nevek kiejtése pontos. 
b) Több tématerületen pontos ismerete van, azok között összefüggéseket is meg tud fogalmazni. Ismereteit 
többnyire franciául közvetíti, szóban és írásban is. 
 
Jeles 
a) A tanulónak az ismeretanyag minden területén pontos, részletes ismerete van. Szinte valamennyi 
tématerületen mély tudással rendelkezik. 
b) Ismereteit szóban és írásban is – ezen tevékenységek követelményeinek megfelelően – ki tudja fejezni. 
c) Ismereteit magabiztosan közvetíti francia nyelven. 
 
 
Civilizációs ismeretek 
 
Elégséges 
a) A tanuló meg tudja nevezni az ismeretanyag főbb elemeit, tud neveket, fogalmakat, adatokat. A francia 
nyelvű nevek kiejtése pontos. 
b) Legalább egy területen több, pontos ismerete van, közöttük összefüggéseket is meg tud fogalmazni. 
Ismereteiből néhányat, pl. dalt, verset franciául tud közvetíteni. Feladatvégzése tanári irányítással folyamatos. 
 
Jeles 
a) A tanulónak az ismeretanyag minden területén pontos, részletes ismerete van. Néhány területen mély tudással 
rendelkezik. 
b) Ismereteit szóban is, írásban is ki tudja fejteni. 
c) Ismereteinek közvetítése során a francia nyelvhasználat dominál (pl. dalok, versek, művek, korok). 
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Önművelés 
 
Elégséges 
a) A tanuló – tanári segítséggel – képes a feladatvégzésre. Az általa megjelölt témákban folyamatosan végzi 
munkáját. 
b) Eredményeiről számot tud adni, elsősorban magyarul. 
c) Nyomon követi a francia kultúra magyarországi eseményeit. 
 
Jeles 
a) A tanuló az elkészített terv szerint önállóan dolgozik. 
b) Munkáját több területre kiterjedően folyamatosan végzi. A tervet saját ötleteivel kiegészíti. Munkájáról 
rendszeresen, önállóan, pontosan, szívesen számol be. 
c) Összefüggő tájékoztatásra képes, ennek során a francia nyelvűség fokozatosan előtérbe kerül. 
 
 
Irodalmi ismeretek  
 
E tevékenységterület követelményei alapvetően megjelennek a Beszéd, az Olvasás, az Írás, a Fordítás 
tevékenység, illetve a Civilizációs ismeretek, illetve az  Önművelés körében. Külön követelményeket ezen az 
évfolyamon még nem fogalmaztunk meg. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3025 

 
Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
10. évfolyam 

 
 

A Francia nyelv tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
A francia nyelv tanulása során fejlődjenek a tanulók tevékenységspecifikus képességei, így a nyelvi-
kommunikációs képességeik, a francia nyelvű beszédértésük és beszédük, azaz váljanak képessé reprodukált 
szöveg befogadására, illetve reproduktív beszéd alkotására; felolvasás befogadására, illetve felolvasásra; 
tájékoztató szövegek (mindennapi, publicisztikai), ismeretterjesztő szövegek (tudományos, politikai), 
szépirodalmi szövegek (vers, próza, dráma), félreproduktív szövegek befogadására, illetve alkotására; a spontán 
beszéd megértésére és alkotására. Fejlődjön kapcsolatfelvételi, szándéknyilvánítási képességük (pl. tudakozódás, 
felszólítás, kérés, megköszönés). Értsék meg a tájékoztató szövegeket, illetve tanulják meg az ilyen szövegek 
alkotását. Tanuljanak meg kérdezni. Tudják alkalmazni a szerepcserét. Tanulják meg az utánmondást (utánzást) 
– szakaszosan, globálisan és szimultán is. Ismerkedjen meg a kereskedelem és a publicisztika témaköreivel, 
illetőleg azok nyelvével. Legyen alkalmuk a tanulóknak mindennapi, szépirodalmi, publicisztikai, tudományos 
szövegek olvasásának gyakorlására (a dekódolásra – hangos olvasásra, a néma olvasás – adatkeresés és 
ténykeresés gyakorlására). Fejlődjön írásképességük. Legyen alkalmuk a másolás, a félreproduktív írás (pl. 
jegyzetelés, vázlatkészítés) gyakorlására. Gyakorolják az írásbeli szövegalkotás – elsősorban mindennapi 
szövegeken (pl. levél), tájékoztató, szépirodalmi, publicisztikai szövegeken (pl. elemzés, recenzió, apróhirdetés). 
Szerezzenek grammatikai ismereteket, tanulják meg ezen ismeretek alkalmazását. Gyakorolják a nyelvtani 
műveleteket (a helyettesítést, az átalakítást, a bővítést, a szűkítést, a kapcsolást). Fejlődjön nyelvi normatív és 
korrekciós képességük: helyesejtésük és helyesírásuk. Tanulják meg a mindkét nyelvre szóban és írásban történő 
fordítást. Fejlődjenek nem nyelvi kommunikációs képességeik (a gesztikulációjuk, a mimikájuk, a 
tekintetváltásuk, a térközszabályozásuk és a testtartásuk). A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a nem 
tevékenységspecifikus képességeik fejlődéséhez, így az észlelésük (formaészlelésük, térészlelésük, akusztikai 
jelészlelésük, vizuális jelészlelésük), képzeletük, figyelmük (figyelemkoncentrációjuk, figyelmük tartóssága), 
emlékezetük (bevésésük, rövid és tartós memóriájuk, felidézési gyorsaságuk), gondolkodásuk (analizáló, 
szintetizáló, absztraháló, összehasonlító, összefüggést felfogó, kiegészítő, konkretizáló, rendező és analógiás 
képességeik) fejlődéséhez. Fejlődjenek irányított gondolkodási képességeik, feladatmegoldási és 
problémamegoldási képességeik. A francia nyelv tanulása segítse távoli asszociációik, eredetiségük, 
könnyedségük és rugalmasságuk fejlődését, megértésük, értékelésük, bírálatuk, választásaik – döntéseik és nem 
irányított (asszociatív) képességeik alakulását is. A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a tanulók motivációs 
bázisának növeléséhez, így tegye lehetővé a jókedvet, a mozgást, a játékot. Ismerjék meg a tanulók és legyen 
alkalmuk gyakorolni a különböző nyelvhasználati funkciókat (a kontaktusteremtést, a megismertetést, a 
felhívást, a metanyelvi funkciókat (a tanítói szándék befogadása és a tanulói szándék kifejezése végett). A 
franciaórák keretében szervezett dramatikus játékokon, szerepjátékokon, rajzoláson, éneklésen, hangszeres 
játékon keresztül fejlődjenek a tanulók önkifejezési képességei. A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a 
tanulók önművelési, önképzési kompetenciáinak növeléséhez. Rendszeresen legyen alkalmuk a tanulóknak a 
könyvhasználatra, a rádióhallgatásra, a TV-nézésre, a sajtóolvasásra, a közművelődési intézmények látogatására, 
valamint francia nyelvű partnerkeresésre és kapcsolatfelvételre. Legyen lehetőségük a tanulóknak a francia 
nyelvű kultúrkört szimbolizáló tárgyak (képeslap, zászló, bélyeg, egyéb, a francia nyelvi kultúrkört szimbolizáló 
tárgyak) gyűjtésére. Ismerjék el és méltányolják a tanulók a franciát, mint idegen nyelvi szükséges nyelvi tudást, 
a nemzetközi kommunikáció szükségességét, szerepének fontosságát. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd és 
kritikai viszonyulás a francia nyelvi kultúrkör értékeivel, illetve azok hazai közvetítésével szemben; az 
anyanyelvi kultúrkör értékeivel, illetve azok francia nyelvi közvetítésével szemben. A francia nyelv tanulása 
fejlessze a tanulók "ÉN" – bázisát, tegye lehetővé a nyelvhasználati pozíciók, szerepek (nyelvelsajátító, turista, 
küldött, néző – befogadó /műélvező/, idegenvezető, tolmács, előadó) gyakorlását. A kommunikációs szerepek 
szituációkban történő gyakorlása alakítson ki a tanulókban francia nyelvi befogadói szerepet, az anyanyelvi és a 
francia nyelvi kultúraközi viszonyokkal szembeni befogadói és alkotói szerepet, erősítse énazonosság-tudatukat, 
nemzettudatukat. Így a francia nyelvi kultúrkör ismerete bővítse a tanulók énképét és énideálját. 
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TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Francia nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd)  Francia nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) tanulása, gyakorlása 
    
1.1. szövegértés, szövegalkotás a 2. személy, a 

befogadó, illetve az 1. személy szerepére 
tekintettel 
 
TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK: 
1. A francia családnevek 
2. Újság, cikkek, apróhirdetések 
3. Könyvtárban 
4. A Bibliából – Jézus születése 
5. Természet – állatok, növények 
6. Rádió, TV, film 
7. Környezetvédelem 
8. A francia szociális helyzet – munkanélküliség, 
munka, életmód, társadalombiztosítás 
9. A francia politikai élet 

1) választási rendszer, politikai 
intézmények 

10. A francia nyelvterület – Frankofónia 
11. Az Európai Közösség – Franciaország szerepe 
12. Irodalom – zene 

 a szövegértés, illetve a szövegalkotás tanulása és gyakorlása a 2. személy, 
a befogadó, illetve az 1. személy szerepére tekintettel 

EU 
JÖVŐ 
ÉLET 
UNIV 
FOGY 
VÉD 
MÁS 

    
1.1.1. francia nyelvű utasítások adása, végrehajtása, 

megértésük jelzése 
 francia nyelvű utasítások adása, végrehajtása, megértésük jelzése 

    
1.1.2. mondatalkotás  képek alapján személyek, tárgyak, helyek, jelenségek (pl. épület, utazási 

helyzet) megnevezése, egyszerű és bővített mondatok alkotása, illetve 
azok befogadása (10-18 mondat); 
a tanulóknak önmagukról, mindennapi eseményekről, a tanult témakörök 
alapján egyszerű mondatok alkotása, illetve azok befogadása 
(12-20 mondat) 

    
1.1.3. dialógusok, versek, dalok szövegek reprodukálása  a megtanult dialógusok, versek, dalok szövegek reprodukálása, illetve 

annak befogadása 
a) szerepjátékban, 
b) dramatikus játékban 

    
1.1.4. szövegértés  szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) mondatonként, 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 

    
1.1.5. fordítás, illetve fordítás megértése  fordítás magyarra, franciára 

a) mondatokon, 
b) 12-18 mondatos szövegeken 

    
1.1.6. francia nyelvű gyakorlatok, nyelvi műveletek  francia nyelvű gyakorlatok, nyelvi műveletek végzése mondatokon és 

szövegen: 
kérdezés-válaszadás, 
átalakítás: (lexika szintjén: szinonima, antonímia; kommunikációs 
tényezők szerint: személyek, idő stb.); 
csoportosítás megadott szempontok szerint; 
megadott szempontok keresése (pl. igaz-hamis, kakukktojás, stb.); 
hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása 
szövegeken: 
behelyettesítés, 
tömörítés 

    
1.2. helyesejtés  helyesejtés gyakorlása mondókák, dalszövegek, szövegek, dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok felhasználásával 
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1.2.1. a francia helyesejtés normáihoz igazodó 

beszédhallás-beszédmozgás észlelése 
 a francia helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás-beszédmozgás 

észlelése élőbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat szöveg alapján 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a francia helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) hanglejtés, 
dd) a francia nyelv hangzásának megkülönböztetése más idegen 
nyelvektől 

    
1.2.2. helyesejtési hibák: 

artikulációs hiba, hangkapcsolat-hiba, 
hangtévesztés, hangsúlyhiba, hanglejtéshiba, 
hangképzéshiba pl. nazális hangoknál 

 a helyesejtési hibák felismerésének és javításának tanulása tanítói 
visszajelzés nyomán 

    
1.2.3. hangnak megfelelő szavak, szóegységek  a hangnak megfelelő szavak, szóegységek mondásának gyakorlása 
    
1.2.4. fonetikai jeleknek megfelelő hangok  a fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtésének gyakorlása 
    
1.3. Nyelvi – kommunikációs – didaktikus játékok: 

szóverseny, nyelvtörők,  
szó-kép, immeuble, keresztrejtvény 

 Nyelvi – kommunikációs – didaktikus játékok megismerése és játszása 

    
2. Beszédszándékok /actes de parole/ 

(kapcsolatfelvétel, szándéknyilvánítás, érzelmek 
kifejezése, vélemény kifejezése, elfogadása, 
tájékoztatás): 
 
azonosítás, összehasonlítás, 
akarat, érdek kifejezése, 
fizikai állapot kifejezése, 
kétség, nyugtalanság kifejezése, 
csatlakozás valakihez, valamihez, 
bátorítás, 
meghatározás, 
ellentmondás, 
önigazolás, 
megnyugtatás, 
visszautasítás, 
remény kifejezése, 
kételkedés, 
elégedettség, elégedetlenség, 
figyelmeztetés, 
elbeszélés, 
kritika, 
mennyiség, minőség kifejezése 

 Beszédszándékok (kapcsolatfelvétel, szándéknyilvánítás, érzelmek 
kifejezése, vélemény kifejezése, elfogadása, tájékoztatás) tanulása, 
gyakorlása 

    
II. OLVASÁS, SZÖVEGFELDOLGOZÁS  OLVASÁS, SZÖVEGFELDOLGOZÁS TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Olvasásgyakorlás  Az olvasás gyakorlása tankönyv, munkafüzet, olvasókönyv szövegein és 

eredeti nyelvi anyagokon (documents authentiques) 
    
1.1. nyomtatott és írott betűs szószerkezetek, 

mondatok 
 nyomtatott és írott betűs szószerkezetek, mondatok néma és hangos 

olvasásának gyakorlása 
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1.2. az olvasás tempója és pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
1.2.1. jelfelismerés  jelfelismerés: hiányzó betű, betűösszetételek felismerése, pótlása 

nyomtatott betűkkel írott szavakban, hibakeresés, hibás szavak javítása: 
a szóképből hiányzó betűösszetételek felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása a betűhalmazból; 
a szószerkezetből hiányzó szavak felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása és pótlása 

    
1.2.2. jelentésfelismerés  a jelentés felismerése szóalkotással, szinonima – antonima – kereséssel, a 

szavak szempontok szerinti csoportosításával, cselekvés lefolytatása 
rajzolással, verbális és nemverbális cselekvéssel 

    
1.2.3. olvasástechnikai hibák: 

betűtévesztés, betűkihagyás, újrakezdés, mást 
olvasás, a hang- és betűösszetételek közötti 
megfelelés, a néma hangok kiejtése, a hangkötés 
elhagyása, a hangkötés elmulasztása 

 az olvasástechnikai hibák javítása tanári visszajelzés nyomán, utánzással 

    
1.3. didaktikus szövegek, versek, szépirodalmi, 

tájékoztató, publicisztikai szövegek olvasása 
 az olvasás gyakorlása rövid (10-15 mondatos) és hosszabb szövegeken, 

némán és hangosan, olvasástechnikai, kommunikációs és tartalmi 
szempontok figyelembevételével  
(pl. fölolvasás), a kifejező olvasás gyakorlása 

    
2. Szövegfeldolgozás 

 
SZÖVEGFAJTÁK, MŰFAJOK 
(SZÖVEGHORDOZÓK): 
didaktikus szövegek, 
ismeretterjesztő szövegek, 
tájékoztató szövegek, 
szakmai jellegű szövegek, 
szépirodalmi szövegek, 
menetrend (metró, vasút), 
használati utasítás (pl. háztartási gép), 
publicisztikai szövegek: újság/cikk, apróhirdetés, 
hír, interjú, 
hivatalos levélfajták, 
üzenet, 
prospektus, 
meghívó, 
képrejtvény, 
szabályozó szövegek: pl. kemping-használat, 
rendőrségi közlemény, 
tervezet, 
nyugta, csekk, számla, 
gépelt (számítógépes) szöveg 

 A szövegfeldolgozás tanulása és gyakorlása 

    
2.1. szövegértést és szövegreprodukálást fejlesztő 

gyakorlatok 
 szövegértést és szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatok végzése 

különböző műfajú szövegeken 
a) a szövegek elemzésével 
aa) nyelvi (nyelvtani) 
ab) kommunikációs 
ac) logikai (tartalmi) szempontok alapján (téma, ok, érzelem, cél stb.) 

    
2.2. francia nyelvű gyakorlatok  francia nyelvű gyakorlatok végzése mondatokon, szövegen: 

a) rendezés szempontok szerint, 
b) szöveg befejezése, 
c) feldolgozott szövegről véleménynyilvánítás, 
d) önálló történet alkotása új témák alapján 

    
2.3. mondat- és szövegalkotás  mondatok, szövegek alkotása az olvasott anyagok, műfajok alapján 
    
2.4. szótárhasználat  a szótárhasználat gyakorlása különböző fokozatú kétnyelvű és egynyelvű 

szótárak segítségével, 
betűk, fonetikai jelek, szavak, kifejezések keresésével és olvasásával 
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III. ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS, 

FOGALMAZÁS 
 ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS, FOGALMAZÁS TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 
    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  Az írásbeli szövegfeldolgozás tanulása, gyakorlása, különböző 

műfajokban és szövegeken: 
szavak, mondatok, szöveg/részletek elemzése 
a) adatkeresés (formai, tartalmi /pl. nyelvi jelek, kommunikációs tényezők, 
válaszadás/), 
b) adatok csoportosítása és rendszerezése, 
c) összehasonlítás (viszonykeresés /pl. ok, szándék/) magyarul, illetve 
franciául 

    
2. Írásbeli szövegalkotás  Írásbeli szövegalkotás tanulása, gyakorlása: 

behelyettesítés szövegeken, 
kiegészítés, 
kérdések szerkesztése, 
állítások megfogalmazása, 
mondatok rendezése, 
szövegalkotás a tanult műfajokban: 
a) szabadon, 
b) kép, képsor és 
c) hangjelek alapján, 
d) megadott szempontok szerint (pl. nyomtatványok kitöltése, levél, 
önéletrajz írása) 
e) gyakorlatok végzése mondatokon, szövegeken (rendezés szempontok 
szerint, szöveg befejezése, véleménynyilvánítás feldolgozott szövegről, 
önálló történet alkotása új témák alapján) 

    
3. Fordítás  Fordítás gyakorlása 
    
3.1. fordítás magyarra  15-20 mondatból álló francia nyelvű szöveg lefordítása magyarra, a 

pontos fordítás, az értelmes magyar szövegalkotás, a szépírás és 
helyesírás normatív szempontjainak megfelelően 

    
3.2. fordítás franciára  14-18 egyszerű mondat, szöveg fordítása franciára a helyesírás, a 

nyelvtan, a nyelvhelyesség szabályainak, a szépírás követelményeinek 
megfelelően 

    
IV. HELYESÍRÁS, NYELVTAN  HELYESÍRÁS, NYELVTAN TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesírás-gyakorlás  A helyesírás gyakorlása írógépen, számítógépen szavak, mondatok, 

szövegek másolásával, diktálás utáni írással, akaratlagos írással 
    
2. Helyesírási hibajavítás  A helyesírási hibák javításának gyakorlása 
    
3. Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 
    
3.1. problémafelismerés, problémamegoldás  a problémák felismerése és megoldásának gyakorlása 

a) a morfémák szintjén: jelzés, ragozás, képzés; 
b) a lexémák szintjén: szófajok, azonos hangzású szavak írása (pl. champ-
chant, voix-voie, a-a); 
c) a szintagmák szintjén: összetett szavak, szószerkezetek (alany-
állítmány – főnév-melléknév kapcsolata); 
d) a mondat szintjén: szerkezeti tagolás, mondatfajták; 
e) a textéma szintjén: szövegelemzés, szövegalkotás 

    
3.2. nyelvtani műveletek  nyelvtani műveletek végzése: 

a) bővítés, 
b) szűkítés, 
c) helyettesítés, 
d) átalakítás, 
e) kapcsolás 
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4. Gallicizmusok, nyelvtörténeti ismeretek  Gallicizmusok és nyelvtörténeti ismeretek tanulása 

a) definíciók, szabályok, törvények, elvek magyarul, 
b) fogalmak franciául, 
c) nyelvi rétegek (argo, gallicizmusok); 
a tanult ismeretek rendszerezése nyelvtani jelenségekhez kapcsolása 

    
5. Mondat- és szövegelemzés  A tanult ismeretek alapján mondat- és szövegelemzés végzése szóban és 

írásban magyarul 
    
6. Nyelvtani ismeretek  Nyelvtani ismeretek tanulása, alkalmazásuk gyakorlása 
    
6.1. a mondat: fajtái, alkotóelemei, 

mondatbővítés az egyszerű mondaton belül; 
alany-állítmány viszonya; 
szórend 

 ismeretek tanulása a mondatról szövegolvasás és -feldolgozás, feladatok 
megoldása révén 

    
6.2. a névszói csoport: 

alkotóelemei, funkciói; 
a főnév: neme, képzése, száma, igéből képzett 
főnevek; 
a determinánsok; 
a határozott névelő, 
a határozatlan névelő, 
az anyagnévelő; 
a mutató determináns, 
a birtokos determináns; 
a számnév: tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév, 
szorzószámnév; 
a minőségjelző melléknév: neme, száma, fokozása;
a határozatlan melléknevek 
tout, quelgue, meme; 
jelzős szerkezetek: egyeztetés 

 ismeretek tanulása a névszói csoportról szövegolvasás és -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén 

    
6.3. a névmások: 

a személyes névmás (hangsúlyos, hangsúlytalan 
alak), használata, helye, soi, en, y; 
a mutató névmás; 
a birtokos névmás; 
a határozatlan névmás 
n'importe 

 ismeretek tanulása a névmásokról szövegolvasás és -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén 

    
6.4. a névszói csoport funkciói a mondatban: 

az alany: szófaja, fajtái, helye, hiánya;  
a tárgy: szófaja, helye; 
a személyes névmási tárgy; 
a hangsúlytalan személyes névmás mint tárgy 

 ismeretek tanulása a névszói csoport funkcióiról szövegolvasás és  
-feldolgozás, feladatok megoldása révén 

    
6.5. az igei csoport: 

az igék: felosztásuk, ragozásuk, 
a rendhagyó igék; 
a visszaható igék; 
időbeli segédigék; 
módbeli segédigék 

 ismeretek tanulása az igei csoportról szövegolvasás és -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén; 
az igeragozás gyakorlása 

    
6.6. az igei csoport funkciója: 

az állítmány: fajtái; 
aktív, passzív szerkezet; 
visszaható szerkezet; 
személytelen szerkezet; 
attributív szerkezet; 
a múlt idejű melléknévi igenév egyeztetése 

 ismeretek tanulása az igei csoport funkciójáról szövegolvasás és  
-feldolgozás, feladatok megoldása révén 
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6.7. az igeidők használata: 

a jelen idő; 
a múlt idő: passé composé, imparfait, plus-que-
parfait, passé antérieur; 
a jövő idő: futur antérieur, 
futur simple; 
az igeidők egyeztetése 

 ismeretek tanulása az igeidők használatáról szövegolvasás és  
-feldolgozás, feladatok megoldása révén 

    
6.8. az igemódok használata: 

a kijelentő, a felszólító és a feltételes mód; 
feltételes mellékmondatok; 
Si-vel bevezetett mondatok; 
a subjonctif az alárendelt mondatban 

 ismeretek tanulása az igemódok használatáról szövegolvasás és  
-feldolgozás, feladatok megoldása révén 

    
6.9. a határozói csoport: 

a határozó: helye, felosztása alaktani szempontból; 
elöljárószós szerkezetek; 
a határozószó: képzése, fokozása, helye; 
a határozók felosztása jelentésük szempontjából 

 ismeretek tanulása a határozói csoportról szövegolvasás és -feldolgozás, 
feladatok megoldása révén 

    
6.10. az összetett mondatok: 

a kompletív mellékmondatok; 
a vonatkozó mellékmondatok 

 ismeretek tanulása az összetett mondatokról szövegolvasás és  
-feldolgozás, feladatok megoldása révén 

    
6.11. mondattani eljárások: 

a tagadás: a tagadószók használata, az összetett 
tagadás, a tagadószók helye, a NE használata; 
a kiemelés: a kiemelő szerkezet; 
a kérdés; 
a felkiáltás 

 ismeretek tanulása a mondattani eljárásokról szövegolvasás és  
-feldolgozás, feladatok megoldása révén; 
a tagadás, a kérdezés, a felkiáltás gyakorlása 

    
V. IRODALOM  IRODALOMTANULÁS 
    
1. Irodalomelméleti, verstani, irodalomtörténeti 

ismeretek 
 Irodalomelméleti, verstani, irodalomtörténeti ismeretek tanulása 

magyarul, illetve franciául 
    
2. Irodalmi szövegek olvasása 

 
TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK: 
Ch. Baudelaire: Correspondances 
G. Apollinaire: Le Pont Mirabeau 
F. Kölcsey: Hymne 
V. Hugo: Le défi de Gavroche 
J.P. Sartre: Un enfant sage 
S. de Beauvoir: Une adolescente face aux adultes 
H. de Balzac: La mort de pore 
E. Ionesco: Vous avez un rhinocéros dans 
l'immeuble 

 Versek, regények, szövegrészletek, szövegek olvasása franciául és 
magyarul, némán és hangosan 

EU 
ÉLET 

    
3. Irodalmi szöveg elemzése  Verselemzés verstani szempontból (verssor, versszak, rímek, költői képek) 
    
4. Irodalmi szövegek reprodukálása  Versek, szövegrészletek reprodukálása franciául a tanulócsoportnak mint 

közönségnek 
    
5. Irodalmi szöveg fordítása  Francia vers, szövegrészlet fordítása magyarra írásban és szóban 

franciául, illetve magyarul: 
nyersfordítás készítése szöveghűségre törekedve; 
műfordítási próbálkozások 

    
6. Ismeretek a francia nyelvű irodalomról  Önálló tanulói ismeretszerzés és ismeretterjesztés a francia nyelvű 

irodalomról a tanulócsoporton belül francia, illetve magyar nyelven 
szóban és írásban: 
könyvismertetés 
témafeldolgozás, -ismertetés előadás, recenzió, cikk, kritika formában 
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7. Francia versek magyar, illetve magyar versek 

francia fordításai 
 Francia vers magyar, illetve magyar vers francia fordításának olvasása, 

fordítása, összehasonlítása: 
fonetikai szempontból (hang-betű, hangsúly, ritmus); 
szövegértés szempontjából (szószerkezetek, kommunikációs tényezők, 
szavak jelentése, hangulata); 
műfordítási gyakorlatok végzése 

    
VI. BEVEZETÉS A PUBLICISZTIKÁBA  PUBLICISZTIKAI ISMERETEK TANULÁSA 
    
1. Publicisztikai szöveg olvasása  Újságcikkek, cikkrészletek olvasása franciául 
    
2. Publicisztikai szöveg reprodukálása  Újságcikkek, cikkrészletek, címek, nyelvi szerkezetek reprodukálása 

franciául 
    
3. Publicisztikai szöveg fordítása  Publicisztikai szövegek, szövegrészletek fordítása magyarra 
    
4. Francia nyelvű cikkek, illetve magyar nyelvű 

fordításuk 
 Francia nyelvű cikkek, illetve magyar nyelvű fordításuk olvasása, 

összehasonlítása megadott szempontok szerint 
    
VII. KERESKEDELMI NYELV  BEVEZETÉS A KERESKEDELMI NYELVBE 
    
1. A szolgáltatói szféra és a különböző vállalatok 

nyelve, nyelvhasználata 
 A szolgáltatói szféra és a különböző vállalatok nyelvének, 

nyelvhasználatának megismerése 
    
1.1. mindennapi ügyintézés utazáskor, látogatáskor  tájékozódás utazás, látogatás céljából gyakorlati, mindennapi ügyek 

intézésében (szállás, telefonálás, öltözködés, szükségletek stb.); 
a mindennapi ügyintézés gyakorlása francia nyelven 

    
1.2. vendégfogadás, vendéglői szokások, üzleti etikett  a vendégfogadói szerep és a vendégszerep gyakorlása francia nyelven 
    
1.3. szállodai élethelyzetek  szállodai élethelyzetek gyakorlása szituációs játékok keretében francia 

nyelven: 
szobarendelés, 
megérkezés, a portán, 
tárgyalás: viszonyokról, árakról 
vendégfogadás, tájékoztatás, elhelyezés, programajánlás, azok 
figyelemmel kísérése 

    
1.4. banki élethelyzetek  banki élethelyzetek gyakorlása szituációs játékok keretében francia 

nyelven: 
pénzváltás, 
érdeklődés/tájékoztatás árfolyamokról 

    
1.5. szakmai levelezés  a szakmai levelezés főbb jellemzőinek megismerése; 

a partnerrel történő üzleti levelezés gyakorlása 
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VIII. ISMERETEK A FRANCIA NYELVŰ 

CIVILIZÁCIÓRÓL 
 ISMERETEK TANULÁSA A FRANCIA NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 

    
1. Ismeretek a frankofon civilizáció köréből: 

1. Franciaország külső arculatának 
jellegzetességei 
1.1 földrajza, területe: tájegységek, folyók, klíma, 
városok 
1.2. régiói: a régiók jellemzői, néhány régió – 
Bourgogne, Franche-Comté, Poitou, Bretagne, 
Normandie 
2. Francia nyelv 
2.1. a nyelv kialakulása 
2.2. etnikumok 
3. A francia nyelvterület, Frankofónia 
3.1. területi megoszlás a világban 
3.2. azonosságok, különbségek 
3.3. európai területek, Québec, a maghreb 
országok 
4. Franciaország emberi arculata 
4.1. a lakosság összetétele 
4.2. nemzetiségek 
4.3. Milyenek a franciák? 
4.4. városi, falusi élet 
5. Franciaország történelme 
5.1. történelmi eredete – kelták, rómaiak, frankok 
5.2. középkor – feudalizmus, román stílus, gótika 
5.3. a forradalom előtt – reneszánsz, humanizmus, 
barokk, klasszicizmus 
5.4. a köztársaságok 
5.5. a világháborúk – az ellenállás 
6. Hagyományok, ünnepek 
7. Párizs 
8. Politikai élet 
8.1. a politikai rendszer 
8.2. a választási rendszer 
9. A francia intézményrendszer 
9.1. az igazságszolgáltatás 
9.2. az oktatási rendszer 
10. Gazdasági élet 
10.1. ipar, technika 
10.2. mezőgazdaság 
10.3. közlekedés 
10.4. pénzügy 
10.5. munkaszervezetek 
10.6. szolgáltatás 
11. Tömegtájékoztatás – kommunikáció 
11.1. sajtó 
11.2. televízió, rádió 
12. Tudományos élet 
12.1. kutatások, akadémiák 
13. Kulturális élet 
13.1. irodalom  
13.2. képzőművészet 
13.3. film, színház 
13.4. filozófia, vallás 
13.5. sport 
14. Társadalmi helyzet 
14.1. a mindennapi élet problémái: család, 
fiatalok, megélhetés, szabadság, munka 
14.2. szabadidő, turizmus 
15. Franciaország a mai Európában 

 Kijelentések, szövegek alkotásának gyakorlása képek, térképek, 
reprodukciók segítségével franciául, illetve magyarul a frankofon 
civilizáció köréből 

KUTA
EU 
JÖVŐ 
ORVO
ÉLET 
MÁS 
UNIV 
FOGY 
VÉD 
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2. Franciaországról és a francia nyelvről szóló 

információk: 
 
a) TV-ben, moziban, rádióban látott, hallott 
programok, műsorok címe, az események, hírek 
története, a film nyelvének fordítási megoldása 
(szinkronizálás, feliratos, eredeti szöveg), 
nyelvlecke és időpontja; 
b) újságban: események és szereplők; 
c) könyvtárak, könyvesboltban: francia nyelvű 
újságok, francia szerzők művei magyar nyelven; 
d) rádióban: franciául beszélő adók; 
e) TV-újságban: francia nyelvű műsorok adás-
időpontjai; 
f) a mindennapi életben: franciául beszélő 
emberek, autók gyártmánya, rendszáma; 
g) képeslapok, bélyegek, újságkivágások; 
h) francia politikai, kulturális és sportesemények; 
i) a Budapesti Francia Intézet programjai; 
j) francia iskolák, iskolások, 
intézmények, szakemberek 

 Franciaországról és a francia nyelvvel kapcsolatos információk gyűjtése 
folyamatosan; a szerzett ismeretekről beszámolás az osztálytársaknak, a 
francia nyelv tanítójának 

    
3. A francia zene  Francia zene hallgatása, dalok (sanzonok) megtanulása, feldolgozása, 

éneklése 
    
4. Előadás, publikáció Franciaországról és a francia 

nyelvről 
 A megszerzett ismeretek terjesztése iskolán kívül előadás, publikáció 

formájában 
    
IX. ÖNMŰVELÉS, ÖNKÉPZÉS, BEVEZETÉS A 

KUTATÓMUNKÁBA 
 ÖNMŰVELÉS, ÖNKÉPZÉS, A KUTATÓMUNKA TANULÁSA 

    
1. Előadás  Előadás tartása francia nyelven a tanulóknak, mint közönségnek: 

a) szóló formában, 
b) dramatikus játékban, 
c) hangszeren (pl. furulyázás), 
d) énekléssel 

TANU 

    
2. A Magyarországon hozzáférhető francia 

nyelvtanítási programok (tankönyvek, eszközök) 
 A Magyarországon hozzáférhető francia nyelvtanítási programok 

(tankönyvek, eszközök) megismerése, elemzése 
    
3. A magyarországi francia nyelvtanulás 

intézményes formái: 
a) iskolai forma, 
b) nyelviskolák (különösen a francia 
szervezésűek), 
c) a Budapesti Francia Intézet, 
d) Franciaországba szóló tanulói ösztöndíjak, 
pályázatok 

 A magyarországi francia nyelvtanulás intézményes formáinak 
megismerése 
a) iskolai formák számbavétele, 
b) nyelviskolák (különösen a francia szervezésűek) áttekintése, 
c) a Budapesti Francia Intézet megismerése, programjainak látogatása, 
d) Franciaországba szóló tanulói ösztöndíjak, pályázatok figyelemmel 
kísérése, megpályázása 

    
4. Az iskolában folyó franciatanulás céljai, 

módszerei, tananyaga, taneszközei 
 Az iskolában folyó franciatanulás céljának, módszereinek megismerése a 

tananyag rendszerezése, a taneszközök értékének és alkalmazási 
lehetőségeinek megismerése 

    
5. Magyar vonatkozású, a Magyarországgal 

kapcsolatos ismeretek 
a) a magyar sajtó, tv, rádió, a magyar irodalom 
anyagai (pl. a franciaországi magyar tudósítók, 
Bajomi Lázár Endre művei), 
b) a francia sajtó, tv, rádió, irodalom anyagai 

 A magyar vonatkozású, a Magyarországgal kapcsolatos ismeretek 
figyelése, gyűjtése, rendszerezése és róluk szóló beszámolás az 
osztálytársaknak, a franciatanítónak: 
a) a magyar sajtó, tv, rádió, a magyar irodalom anyagain keresztül (pl. a 
franciaországi magyar tudósítók, Bajomi Lázár Endre művei) 
b) a francia sajtó, tv, rádió, irodalom anyagain keresztül 
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6. Kutatásmetodikai alapismeretek: 

a kutatás, 
a probléma, 
a kutatási szakaszok, 
a tapasztalat, 
feldolgozás – szövegalkotás; 
forrásismeret: 
műfajok, 
katalógus, 
bibliográfia 

 Kutatásmetodikai alapismeretek tanulása, katalógusok, bibliográfiák 
használatának gyakorlása 

KUTA 

    
X. DALOK  DALOK TANULÁSA 
    
1. A dalok teljes listáját a 10. évfolyam végén 

közöljük. 
 
A 10. évfolyamon a dalok száma legalább 4-6. 
Javaslat: A/5., B/4., 6., 9., C/2., 7., 8., D/1., 4. 

 A feldolgozásukra vonatkozó javaslatainkat a Pedagógiai útmutatóban 
írtuk le. A megtanításra kerülő dal kiválasztásában döntsön a tanítói 
szándék és a tanulói kívánság. A kiválasztást igazíthatjuk egy-egy beszéd-, 
olvasási, fordítási stb. témakörhöz. Célszerű a hangkazettán rögzített 
dalokat választani. Javaslatunk: az egy-egy évben megtanítandó dalok 
képviseljék a dalok mind a négy témakörét. (A számozás a dalok jegyzéke 
alapján történt, lásd: VIII. Dalok 9–10. évf.) 

    

 
 

Teljesítménykövetelmények a 10. évfolyam végén 
 
 
Beszédértés 
 
Elégséges 
a) A tanuló megért – a leggyakoribb témákban – kb. 5-5 kérdést, végre tud hajtani kb. 5-5 utasítást. Megért 
néhány rövid mondatos szöveget. Hosszabb, folyamatos beszéd lényege alapján tájékozódik. 
b) Elsősorban a tanárával folytatott beszélgetés során mozog biztonságosan. 
c) A francia nyelvű beszédben, a tanult  témakörökben, felfedezi a témát és néhány szót, kifejezést. 
 
Jeles 
a) A tanuló minden témában megért kb. 8-8 kérdést, végre tud hajtani kb. 8-8 utasítást. Megért hosszabb, 
folyamatos beszédet. Új helyzetben, ha a téma nem ismerős számára, érti a beszéd lényegét a tanárával folytatott 
beszélgetés során. 
b) Megérti a francia nyelvi beszélő által elmondott párbeszéd, önálló szöveg lényegét, személyes vagy 
telefonbeszélgetés során, rádióban vagy televízióban, gyakori beszédhelyzetben, ha a szövegösszefüggés 
ismeretlen is számára. A fontosabb ismeretlen szavakat meg tudja keresni szótárban. 
c) A tanuló elhangzó beszéd nyomán tud jegyzetelni. 
 
 
Beszéd 
 
Elégséges 
a) A tanuló a leggyakoribb beszédhelyzetben, témákban 

a) fel tud tenni kb. 5-5 kérdést, 
b) alapvető beszédszándékokból tud alkalmazni kb. 5-5-öt 
c) képes rövid párbeszédet lefolytatni, 
d) tud néhány – legalább 3-3 – rövid szöveget reprodukálni (témákból, dalokból, versekből) 

b) Elsősorban tanárával, társaival tud részt venni a beszédeseményekben. Viselkedése udvarias. 
c) Az alapvető nyelvtani szerkezeteket nagyjából helyesen alkalmazza, a megértést több lexikai és nyelvtani 

jellegű hiba gátolja. 
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Jeles 
a) A tanuló a beszédhelyzetek, témák mindegyikében 

a) fel tud tenni kb. 7-7 kérdést 
b) a beszédszándékokat pontosan alkalmazza, azok segítségével le tud folytatni hosszabb 

párbeszédet 
c) képes folyamatosan beszélni 2-3 percig 
d) sokféle szöveget tud reprodukálni, 
e) ismeretlen témákban is képes reagálni (visszakérdezni, megközelítőleg jó választ adni). 

b) A beszéd folyamatossága, érthetősége elfogadható a francia nyelvű partner számára, viselkedése a helyzethez 
illő, udvarias. 

 
 
Olvasás, szövegfeldolgozás 
 
Elégséges 
a) A tanuló pontosan ismeri a hangok jelét. Kevés hibával el tud olvasni hangosan szavakat, mondatokat és 
rövidebb szövegeket. Francia nyelvű kifejtése (hangsúly, hanglejtés) nem mindig pontos. 
b) A néma olvasás során, megadott szempontok szerint, képes tényezőket kiemelni a szövegből. 
c) Jártassága elsősorban a mindennapi, a szépirodalmi és a tájékoztató szövegekre terjedt ki. A kapott 
információk többségét képes csoportosítani franciául megadott szempontok szerint. 
d) A lényeg megértéséhez szótárra van szüksége. 
 
Jeles 
a) A tanuló folyamatosan, gyorsan el tud olvasni hangosan hosszabb szövegeket. Kiejtése szép. 
b) A tanuló több műfajban tud felolvasni közönségnek, a nyelvi-kommunikációs- fonetikai normáknak 
megfelelően. 
c) A néma olvasás során rövid idő alatt  képes, szempontok alapján, feldolgozni a teljes szöveget. 
d) El tud olvasni ismeretlen (nem tanult) szöveget, lassan, de folyamatosan. Csak néhány apróbb hibát vét. 
e) Jártassága  kiterjed valamennyi szövegfajtára és műfajra (szépirodalmi, publicisztikai, kereskedelmi, 
mindennapi, ismeretterjesztő szövegek, útmutatók, nyomtatványok, levelek, táviratok stb.) Képes a kapott 
információkat franciául összefoglalni. 
 
 
Írás, fogalmazás 
 
Elégséges 
a) A tanuló hibátlanul tud francia írott anyagot másolni. Tud pótolni  

a) a szavakban hiányzó betűket, 
b) mondatokban hiányzó szavakat, 
c) rövid szövegben hiányzó részeket. Tud egyszerű, rövid kérdésekre válaszolni a témák egy részében. 

b) Képek, szövegek alapján le tud írni szavakat, egyszerű mondatokat. 
c) Önállóan képes rövid mondatokból álló szöveget alkotni (pl. Levélírás). Az önálló írás során még több 
helyesírási hibát vét. 
d) Képes diktálás után szavakat, mondatokat leírni (kb. 1 perc alatt 10 szót, illetve 5 mondatot). Sok 
betűtévesztése és helyesírási hibája van. 
e) Hangok jele alapján megbízható a betűírása. Tud betűből szavakat, szavakból mondatokat és témában rövid 
szöveget alkotni. A szöveg üzenete megérthető. 
f) A szótárkezelése lassú, nem alapos. 
 
Jeles 
a) A tanuló képes – a  tanult témákban, a szövegek, műfajok többségében – írásbeli szövegalkotásra,  így: 
mindennapi, szépirodalmi elemző, tájékoztató, kereskedelmi szövegeken, formanyomtatványok, levelek, 
üzenetek megírására. 
b) Eleget tesz a műfaji követelményeknek, szövege tartalmas, szókincse – viszonylag – gazdag. 
c) Helyesírási hibát alig vét, a nyelvhelyesség minősége nem gátolja a francia nyelvű olvasót a megértésben. 
d) Elhangzó beszéd nyomán tud adatokra vonatkozó jegyzeteket készíteni. 
e) A szótárakat (egy- és kétnyelvű) könnyedén, pontosan tudja felhasználni. 
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Fordítás szóban, írásban – magyarra és franciára 
 
Elégséges 
a) A tanuló elsősorban magyarra tud fordítani szavakat, egyszerű mondatokat, rövid szövegeket, azok francia 
nyelven történő elhangzása után. 
b) Összefoglalva el tudja mondani magyarul a tanult témák (versek, dalszövegek) tartalmát. Írásban, szótár 
segítségével megérti hosszabb szöveg lényegét. 
d) A tanult nyelvi kifejezéseknek, szavaknak legalább a felét, valamint az azok alapján szerkesztett egyszerű 
mondatokat le tudja fordítani franciára. 
e) Írásban, szótárral rövid szövegek (levél, nyomtatvány) fordítását meg tudja oldani. Több nyelvtani, 
szerkesztési hibát vét, szókincse kicsi, a szöveg lényege – a főbb pontos megadásával – érthető. 
 
Jeles 
a) A tanuló a szöveget pontosan, rugalmasan,  viszonylag választékos szókinccsel és szerkezetekkel tudja 
visszaadni. 
b) Minden tanult témakörben, valamennyi műfajban fordít. Tempója gyors, a közvetített magyar szöveg 
választékos, megfelel a magyar nyelvhelyességi és kommunikációs igényeknek. 
c) Franciára is több műfajban, hosszabb szöveget pontosan fordít. Helyesírási, illetve nyelvtani hibái alig 
vannak. Szótárhasználata gyors, pontos. (Szövegterjedelem kb. 20-25 sor, 1 óra alatt.) 
d) Szóban mondatonként, szakaszosan pontosan fordít, elsősorban ismert szöveg alapján. 
e) Ismeretlen szövegek lényegét közvetíteni tudja. 
 
 
Nyelvtan 
 
Elégséges 
a) A tanuló a legfőbb nyelvtani kategóriákat felismeri, magyarul meg tudja nevezni azokat (fogalom, definíció). 
b) Az ismeretek alapján el tud végezni néhány nyelvtani műveletet. Még sokat hibázik. A francia nyelvhasználat 
során a műveletek alkalmazása nehézségeket jelent számára. 
c) A legalapvetőbb ismereteket pontosan fel tudja sorolni, pl. igék ragozását, a főnév, melléknév nemét, 
egyszerű mondat szerkesztési módját. 
 
Jeles 
a) A tanuló valamennyi tanult nyelvtani kategóriát felismeri, franciául is meg tudja nevezni azokat, ismereteit 
rendszerezni tudja. 
b) Több nyelvi példát is tud mondani. Minden nyelvtani műveletet el tud végezni. Megoldásai pontosak, 
gyorsak. 
c) Nyelvtani problémákat – elemezve – meg tud oldani. A francia nyelvhasználat során az ismeretek alkalmazása 
pontos, könnyed. Alig hibázik, hibáit észreveszi, javítani tudja azokat. 
 
 
Irodalmi, kereskedelmi, publicisztikai ismeretek 
 
E tevékenységterületek követelményei alapvetően megjelennek a Beszéd, az Olvasás, az Írás, a Fordítás 
tevékenység körében. Mivel ezen területek fontosak a későbbi – felsőbb fokú, ill. a szakmai nyelv tanulása 
szempontjából, ezért bizonyos "átvezető" követelményeket külön is megfogalmaztunk. Ezeket az elégséges 
szinten nem követeljük meg (tudásuk viszont előnyös). 
 
Elégséges 
a) A tanuló meg tudja nevezni az ismeretanyag főbb elemeit, tud neveket, fogalmakat, adatokat. A francia 
nyelvű nevek kiejtése pontos. 
b) Több tématerületen pontos ismerete van, azok között összefüggéseket is meg tud fogalmazni. Ismereteit 
többnyire franciául közvetíti, szóban és írásban is. 
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Jeles 
a) A tanulónak az ismeretanyag minden területén pontos, részletes ismerete van. Szinte valamennyi 
tématerületen mély tudással rendelkezik. 
b) Ismereteit szóban és írásban is – ezen tevékenységek követelményeinek megfelelően – ki tudja fejezni. 
c) Ismereteit magabiztosan közvetíti francia nyelven. 
 
 
Civilizációs ismeretek 
 
Elégséges 
a) A tanuló meg tudja nevezni az ismeretanyag főbb elemeit, tud neveket, fogalmakat, adatokat. A francia 
nyelvű nevek kiejtése pontos. 
b) Legalább egy területen több, pontos ismerete van, közöttük összefüggéseket is meg tud fogalmazni. 
Ismereteiből néhányat, pl. dalt, verset franciául tud közvetíteni. Feladatvégzése tanári irányítással folyamatos. 
 
Jeles 
a) A tanulónak az ismeretanyag minden területén pontos, részletes ismerete van. Néhány területen mély tudással 
rendelkezik. 
b) Ismereteit szóban is, írásban is ki tudja fejteni. 
c) Ismereteinek közvetítése során a francia nyelvhasználat dominál (pl. dalok, versek, művek, korok). 
 
 
Önművelés 
 
Elégséges 
a) A tanuló – tanári segítséggel – képes a feladatvégzésre. Az általa megjelölt témákban folyamatosan végzi 
munkáját. 
b) Eredményeiről számot tud adni, elsősorban magyarul. 
c) Nyomon követi a francia kultúra magyarországi eseményeit. 
 
Jeles 
a) A tanuló az elkészített terv szerint önállóan dolgozik. 
b) Munkáját több területre kiterjedően folyamatosan végzi. A tervet saját ötleteivel kiegészíti. Munkájáról 
rendszeresen, önállóan, pontosan, szívesen számol be. 
c) Összefüggő tájékoztatásra képes, ennek során a francia nyelvűség fokozatosan előtérbe kerül. 
 
 
Dalok jegyzéke 
 
TABLE DES CHANSONS 
 
A) LA DOUCE FRANCE 
 
1. Douce France (e.c.) 
2. La Montagne (e.c.) 
3. Chanson pour l'Auvergnat 
4. O, Toulouse 
5. Le bateau-mouche 
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B) LE STYLE DE VIE DES FRANCAIS 
 
1. Dans la soupe ů ma grand-mère (e.c.) 
2. Les marchés de Provence (e.c.) 
3. Chevalier de la Table Ronde 
4. Les bourgeois (e.c.) 
5. L'important, c'est la rose (e.c.) 
6. Les bonbons (e.c.) 
7. Comme d'habitude (e.c.) 
8. Un garcon pas comme les autres (e.c.) 
9. La musica (e.c.) 
10. Susanne (e.c.) 
11. Place des grands hommes 
12. Les hommes qui passent 
 
C) LE BEAU PASSÉ ET L'AMOUR 
 
1. A la claire fontaine  
2. Dans les prisons de Nantes (e.c.) 
3. Va mon ami va (e.c.) 
4. Vive la rose (e.c.) 
5. Le roi a fait battre tambour 
6. Le temps de Cerises (e.c.) 
7. Hymne ů l'amour 
8. Butterfly (e.c.) 
 
D) GUERRE OU PAIX 
 
1. Merde ů Vauban (e.c.) 
2. La Carmagnole 
3. Chant des partisans francais (e.c.) 
4. Barbara (e.c.) 
5. Ethiopie (e.c.) 
(Enregistrée en casette: e.c.) 
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A Francia nyelv tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 11–12. évfolyam 
számára kimunkált, NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, 
választhatják azok az iskolák (pedagógusok) is, akik nem az értékközvetítő és képességfejlesztő program és 
pedagógiája szerint dolgoznak. (A tanterv szerves folytatása a 5–6., 7–10. évfolyam számára kidolgozottnak.)  
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
4 

(b) 

 
4 

(b) 
: kötelezően válaszható 

 
 
A KÉK és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Francia nyelv tanterv az Élő idegen nyelv műveltségi területre készült. A tanterv az Élő idegen nyelv 
számára megfogalmazott NAT-követelményeket teljes egészében lefedi. Bizonyos értelemben 
többletkövetelményeket is tartalmaz, azaz 1. szervesen épít az anyanyelv (NYIK) tanítására, tevékenységeire, 
módszereire, témaköreire; 2. Franciaországon kívül bepillantást enged a francia nyelvi (frankofon) világba; 
3. hangsúlyt fektet a magyar kultúrkör értékeinek francia nyelvi közvetítésére; 4. szisztematikus válogatásban 
közvetíti pl. a francia irodalmat és a francia sanzon anyagát; 5. hangsúlyosan foglalkozik az európai közösség 
gondolatkörével. A Francia nyelv tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a 
Tanulásra, az Információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére, az Európai azonosságtudat – egyetemes 
kultúrához és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen 
kívül segíti a Környezeti nevelés, a Testi és lelki egészség, valamint a Hon- és népismeret, Énkép, önismeret 
követelményeinek teljesítését is. 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Francia nyelv tanterv modul rendszerű: témák és tevékenységek strukturált rendszere. A tanulók haladási 
szintjét célozza meg: a nyelvi képességekre teszi a hangsúlyt, ezekhez illeszti a témákat. Olyan pedagógiai 
technológia alkalmazását feltételezi, amely az idegen nyelv és anyanyelv tanítása között szoros szakmai 
integrációt igényel. A tanterv épít a tanuló előzetes tudására, képességeire: kitüntetetten a tanulási szokások, a 
beszédhallás, anyanyelvi/nyelvtani ismeretek, valamint az általános műveltségi ismeretek (történelem, földrajz, 
biológia, stb.) terén. Ahol mód van rá, építhet a kisiskolás korban megkezdett francia nyelvtanulás alapozó 
eredményei is. A tanterv három haladási szintet sugall: kezdő, középhaladó I. és középhaladó II. szintet.  
A 11–12. évfolyam Francia nyelv tantervének követelményei a haladó szint teljesítését teszik lehetővé. 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A francia nyelvet tanító pedagógusnak biztos nyelvtudással kell rendelkeznie (széleskörű témakörökkel: 
kereskedelem, sajtó, politika stb.). Az eddigi képzési gyakorlattól eltérően többfajta és mélyebb háttérismeret 
tudását kell birtokolnia (pl. nyelvészet, kommunikációelmélet, pszicholingvisztika, pedagógia). A francia nyelv 
tanításához javasolt a kiscsoportos (10-12 fő) szervezeti forma, továbbá a "kerekasztal" elrendezésű ülésrend, a 
mobilitás lehetősége. A nyelvtanulás helyszínén biztosítani szükséges a külső zajmentességet, a francia nyelvi 
kultúrkör hatáselemeit (pl. dekoráció, folyóiratok, tárgyak), továbbá a mobil bútorzatot, rádiók, kép- és 
hangmagnetofont, táblát, televíziót, Franciaország térképét, posztótáblát, tárgyképeket és szóképkártyákat. 
Mindezeken túl lehetőséget kell teremteni az iskolán kívüli művelődési lehetőségek (francia-magyar programok, 
cserekapcsolatok, utazás, francia programok, TV5, Francia Intézet) igénybevételére. A Francia nyelv tantervhez 
szervesen illeszkedő taneszközcsalád (Éléphant-Television, Correspondances) áll rendelkezésre, illetve más – a 
tanítás-tanulás szempontjából elemzett – hazai és külföldi taneszköz is felhasználható. 
 



 
 
 
 
3042 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
A Francia nyelv tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 

 
 A francia nyelv tanulása során fejlődjenek a tanulók tevékenységspecifikus képességei, így a nyelvi-

kommunikációs képességeik, a francia nyelvű beszédértésük és beszédük, azaz váljanak képessé reprodukált 
szöveg befogadására, illetve reproduktív beszéd alkotására; felolvasás befogadására, illetve felolvasásra; 
tájékoztató szövegek (mindennapi, publicisztikai), ismeretterjesztő szövegek (tudományos, politikai), 
szépirodalmi szövegek (vers, próza, dráma), félreproduktív szövegek befogadására, illetve alkotására; a spontán 
beszéd megértésére és alkotására. Legyenek képesek a megadott helyzetekben és szerepekben, a megfelelő 
kommunikációs szándékokat megvalósítani. Értsék meg a tájékoztató, a publicisztikai, a vendégforgalmi  
szövegeket, illetve tanulják meg az ilyen szövegek alkotását. Tanuljanak meg hatékonyan alkalmazni 
kommunikációs stratégiákat (pl. beszélgetést, elkezdeni, fenntartani és befejezni). 
 

 Ismerkedjenek meg a publicisztika, a turizmus, a kereskedelem témaköreivel, illetőleg annak nyelvével. 
 

 Legyen alkalmuk a tanulóknak mindennapi, ismeretterjesztő, szépirodalmi, publicisztikai, szakmai, 
tudományos szövegek olvasásának gyakorlására (a dekódolásra – hangos olvasásra, a néma olvasás – 
adatkeresés és ténykeresés gyakorlására). 
 

 Fejlődjön írásképességük. Legyen alkalmuk a félreproduktív írás (pl. jegyzetelés, vázlatkészítés) 
gyakorlására. Gyakorolják az írásbeli szövegalkotást – elsősorban mindennapi szövegeken (pl. levél), 
tájékoztató, szépirodalmi, publicisztikai, kereskedelmi szövegeken (pl. elemzés, recenzió, apróhirdetés, 
önéletrajz, prospektusok). 
 

 Fejlesszék grammatikai ismereteiket, mélyítsék el még ezen ismeretek alkalmazását. Gyakorolják a mondat-, 
a szövegalkotási és elemzési eljárásokat. 
 

 Fejlődjön nyelvi normatív és korrekciós képességük: helyesejtésük és helyesírásuk. Tanulják meg a mindkét 
nyelvre szóban és írásban történő fordítást, a tolmácsolást szakaszosan, globálisan és szimultán is. 
 

 Fejlődjenek nem nyelvi kommunikációs képességeik (a gesztikulációjuk, a mimikájuk, a tekintetváltásuk, a 
térközszabályozásuk és a testtartásuk), a francia nyelvi kultúrkör különböző használatainak megfelelően. 
 

 A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a nem tevékenységspecifikus képességeik fejlődéséhez, így az 
észlelésük (formaészlelésük, térészlelésük, akusztikai jelészlelésük, vizuális jelészlelésük), képzeletük, 
figyelmük (figyelemkoncentrációjuk, figyelmük tartóssága), emlékezetük (bevésésük, rövid és tartós 
memóriájuk, felidézési gyorsaságuk), gondolkodásuk (analizáló, szintetizáló, absztraháló, összehasonlító, 
összefüggést felfogó, kiegészítő, konkretizáló, rendező és analógiás képességeik) fejlődéséhez. Fejlődjenek 
irányított gondolkodási képességeik, feladatmegoldási és problémamegoldási képességeik. A francia nyelv 
tanulása segítse távoli asszociációik, eredetiségük, könnyedségük és rugalmasságuk fejlődését, megértésük, 
értékelésük, bírálatuk, választásaik – döntéseik és nem irányított (asszociatív) képességeik alakulását is. 
 

 A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a tanulók motivációs bázisának növeléséhez, így tegye lehetővé a 
jókedvet, a mozgást, a játékot. 
 

 Ismerjék meg a tanulók és legyen alkalmuk gyakorolni a különböző nyelvhasználati funkciókat (a 
kontaktusteremtést, a megismertetést, a felhívást, a metanyelvi funkciókat) a tanítói szándék befogadása és a 
tanulói szándék kifejezése végett. 
 

 A franciaórák keretében szervezett dramatikus játékokon, szerepjátékokon, rajzoláson, éneklésen, hangszeres 
játékon keresztül fejlődjenek a tanulók önkifejezési képességei.  
 

 A francia nyelv tanulása járuljon hozzá a tanulók önművelési, önképzési kompetenciáinak növeléséhez. 
Rendszeresen legyen alkalmuk a tanulóknak a könyvhasználatra, a rádióhallgatásra, a TV-nézésre, a 
sajtóolvasásra, a közművelődési intézmények látogatására, valamint francia nyelvű partnerkeresésre és 
kapcsolatfelvételre. Legyen lehetőségük a tanulóknak a francia nyelvű kultúrkört szimbolizáló tárgyak 
felhasználói gyűjtésére.  
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 Ismerjék el és méltányolják a tanulók a franciát mint idegen nyelvi szükséges nyelvi tudást, a nemzetközi 
kommunikáció szükségességét, szerepének fontosságát. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd és kritikai 
viszonyulás a francia nyelvi kultúrkör értékeivel, illetve azok hazai közvetítésével szemben; az anyanyelvi 
kultúrkör értékeivel, illetve azok francia nyelvi közvetítésével szemben. 
 

 A francia nyelv tanulása fejlessze a tanulók "ÉN" – bázisát, tegye lehetővé a nyelvhasználati pozíciók, 
szerepek (nyelvelsajátító, turista, küldött, néző – befogadó /műélvező/, idegenvezető, tolmács, előadó) 
gyakorlását. A kommunikációs szerepek szituációkban történő gyakorlása alakítson ki a tanulókban francia 
nyelvi befogadói szerepet, az anyanyelvi és a francia nyelvi kultúrközi viszonyokkal szembeni befogadói és 
alkotói szerepet, erősítse énazonosság-tudatukat, nemzettudatukat. Így a francia nyelvi kultúrkör ismerete 
bővítse a tanulók énképét és énideálját. 
 

 A nyelvi tevékenységek köré szerveződött tananyagrendszer, a tématerületek gazdag rendszerével segítséget 
ad, hogy a tanulók sikeres érettségi vagy nyelvvizsgát tehessenek, lehetővé teszi, hogy a tartalomalapú 
nyelvtanulás során szerzett kompetenciákkal eszközként használják a francia nyelvet. 
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 11–12. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A nyelvtantanításban az 
erősödő tudatosítással előtérbe 
kerülnek a deduktív eljárások 
 Az olvasás-szövegfeldolgozás 

keretében fokozottabb szerepet 
kap a néma olvastatás 
 Fokozódó számú önálló 

feladatmegoldás a munkafüzet 
és feladatgyűjtemény 
felhasználásával 
 Francia nyelvű köznapi, 

szakmai és szépirodalmi 
szövegek hallgatása 
magnetofonról, a hallás után 
értés fejlesztésére  
 Francia nyelvű videofelvételek 

használata beszédfejlesztésre 
 A szöveghallás, szövegértés 

fejlesztése érdekében dalok, 
versek tanulása 
 Szerepjátékok, főképp a 

civilizációs ismeretek 
tanulásában  
 “Oda-vissza” fordítás 

gyakoroltatása 
 Szituációs játékok a mindennapi 

kommunikációs képességek 
fejlesztése érdekében 
 Önművelési technikák 

gyakorlása szótárhasználat, 
francia nyelvű újságok, 
ajánlások olvasása révén 
 Önálló feladatmegoldás tanulói 

tervek alapján 
 Francia nyelvű drámajáték vagy 

más irodalmi mű előadása 
közönségnek 
 Térképhasználat 

 Teljesítmény-megbeszélés 
egyénileg és csoportosan 
 Társalgás a célnyelven 
 Munkafüzetek és házi feladatok 

rendszeres tartalmi ellenőrzése 
 Iskolai dolgozatok íratása 
 Nyelvi szituációs viselkedés 

elemzése 
 Tudásmérés állami nyelvvizsga-

teszttel 

 Elemző minősítés egyéni 
teljesítményre szóban 
 Páros és csoportos 

teljesítmények szóbeli elemző 
minősítése 
 Elemző-összegező minősítés 

tematikus egység végén, 
egyénileg és kollektíven szóban 
 Nagyobb nyelvi produktumok 

elemző minősítése írásban, 
analitikus pontozással és/vagy 
érdemjeggyel 
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Javasolt taneszközök 
 
11. évfolyam:  J’écris. Írás munkafüzet. (Correspondances) Tárogató Kiadó, 1994. ISBN 963 8491434 
 À la découverte de la civilisation française. Civilizációs szöveggyűjtemény (Correspondances) 
 Tárogató Kiadó 1994. ISBN 963 8491 44 2 
 Je chante. Dalok gyűjteménye. (Correspondances) Tárogató Kiadó, 1994. ISBN 963 8491418 
 Je lis la littérature.  Munkafüzet az irodalom tanulásához. (Correspondances) Tárogató Kiadó,  
 1994. ISBN 963 8491336 
 La voyagerie. Pratique du français du tourisme. Presse Universitaire de Grenoble, 1992. 
 
12. évfolyam: Je lis la littérature.  Munkafüzet az irodalom tanulásához. (Correspondances) Tárogató Kiadó,  
 À la découverte de la civilisation française. Civilizációs szöveggyűjtemény (Correspondances) 
 Studio 100, Didier, Paris, 2001. 
 Le français de la communication professionnelle. Clé International, Paris, 1993. 
 Les métiers du tourisme. Hachette, Paris, 1991. 
 Français des relations professionnelles. Didier, Paris, 2000. 
 
 
Ajánlások a tananyag felhasználására vonatkozóan 
 
1. Az előző tanévekhez – és haladási szakaszokhoz – hasonlóan a 11–12. évfolyam tananyagában is sok 
tevékenység és ismeret szerepel. Ez egyrészt abból adódik, hogy már megkezdett tanítási-tanulási folyamatokról 
van szó, így a "korábban tanultakat" folyamatos, el nem hagyható gyakorlásra szánjuk. Másrészt, a felhasználás 
során, a gyakorlatban, minden helyszín más és más tanítási körülményekkel (pl. iskolatípus, funkciók, órakeret) 
rendelkezik. Így a – szerencsésen – jobb feltételek, óraszámok intenzív munkára kínálnak lehetőséget. 
 
2. Minden tevékenység-főosztályhoz, – osztályhoz tartoznak ezen tevékenységek segítségével megtanítandó, 
"illeszkedő" ismeretek. A különböző tevékenységek mellett szereplő témakörök, témák bármelyike 
feldolgozható "teljes mélységgel", és így kapcsolható más tevékenységhez pl. a beszédfejlesztéshez. Új 
tevékenységek: a kereskedelmi, az idegenforgalmi, a publicisztikai nyelv tanítása. Az irodalom tanítása 
folytatható a 9-10. év anyagának bázisán. A munka részben francia nyelvű szövegek olvasásával, ill. 
feldolgozásával történik. A nyelvtan tanításának is megvan a 9-10. évben tanult előzménye. E haladási szakasz 
átfogja a francia nyelvtan teljes rendszerét. Ez jelent egyrészt sok ismétlést, megerősítést, másrészt új ismeretek 
tanítását jelenti. A hangsúly a sok gyakorláson alapuló tudatos nyelvtanhasználaton van. Folyamatos és 
rendszeres a dalok tanítása, ill. feldolgozása. 
3. Az adatszerűség kedvéért, a teljes anyag érzékeltetésére megadjuk a tananyagba tervezett tevékenységek és 
ismeretek számát. Ezek átlagosan egy-egy tanévre értendők. A tevékenységek száma: 120-140; a témakörök, 
témák száma: 35-40; az ismeretkörök (publicisztika, kereskedelem, turizmus, civilizáció, irodalom) száma:  
80-90; a szöveg/részletek száma: 100-110; fogalmak száma (az ismeretkörökön belül): 250-280. Az egyes 
tanévek során kb. 1100-1200 szót, lexikai egységet közvetítünk. Ezt a konkrét tanítási órák száma erősen 
befolyásolja. Ez az évek során az egyes tevékenységekre lebontva a következőképpen jelenik meg: 
Szintek: 
Produktivitás, Ráismerés 
– Beszédfejlesztés kb. 500, kb. 600 
– Olvasás kb. 500, kb. 700 
– Írás-szövegfeldolgozás kb. 450, kb. 500 
– Nyelvtan kb. 300, kb. 400 
– Irodalom kb. 500, kb. 600 
– Civilizációs ismeretek kb. 450, kb. 700 
– Publicisztika kb. 100, kb. 200 
– Turizmus kb. 100, kb. 150 
– Kereskedelem kb. 50, kb. 150 
– Daltanítás kb. 150, kb. 400 
A szókészlet még bővül a tanulói önművelés és az egyéb segédanyagok feldolgozása során. 
A tématerületek tárgyköreit, témáit az adott fejezet tartalmazza. Az ajánlott dalok jegyzékét külön megadjuk, 
mert taneszközben megtalálhatók. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

11. évfolyam 
 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

 

     
I. BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 

KULTÚRA FEJLESZTÉSE 
 

 I. A TIZEDIK TANÉVBEN BEINDÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK 
VÉGZÉSE FOLYTATÓDIK AZ ÚJ TÉMAKÖRÖK, ISMERETEK 
FELDOLGOZÁSÁVAL. EZEKET A TEVÉKENYSÉGEKET ÉS A 
BELÉPŐ ÚJAKAT A BESZÉDSZÁNDÉKOK, A TÉMAKÖRÖK, A 
SZÖVEGMŰFAJOK FEJEZETE, VALAMINT A TANESZKÖZÖK 
JELZIK, ILL. TARTALMAZZÁK 

 

     
 
 

MINDENNAPI BESZÉDTÉMAKÖRÖK, 
TÉMÁK 
1. Jelenetek a családi életből 
1.1. Szülők és gyerekek (találkozások, 
beszélgetések) 
a) Ébredés 
b) Reggeli 
c) Családi költségvetés 
d) Barkácsolás 
e) Takarítás 
f) Családi ünnepek 
1.2. Magánélet, közélet 
a) Beiratkozás nyelvtanfolyamra 
b) Önéletrajz 
1.3. Lakáskörülmények 
a) Lakáskeresés és -választás 
b) Hétvégi ház 
2. Művelődés, szabadidő 
2.1. Mozi, színház 
a) Programválasztás 
b) Jegyváltás 
c) Színházban 
d) Párizsban 
2.2. Televízió 
a) Melyik műsort nézzük meg? 
b) A franciák tévézési szokásairól 
2.3. olvasás 
a) Irodalmi vita 
b) Könyvesboltban 
c) A franciák olvasási szokásairól 
2.4. Múzeumlátogatás 
a) Kiállítás a Pompidou kulturális központban 
b) Az Orsay múzeumban 
c) Múzeumlátogatás 

  
 

EU 
ÉLET 
VÉD 

     
1. Francia nyelvi tevékenységek  Francia nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) tanítása, illetve 

gyakoroltatása 
 

     
1.1. Francia nyelvű utasítások  adása, ill. végrehajtása, ill. megértésük jelzése  
     
1.2. Képek alapján személyek, tárgyak, helyek, 

jelenségek (pl. épület, utazási helyzet) 
megnevezése, egyszerű és bővített mondatok 
alkotása, ill. azok befogadása (10-18 mondat) 
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1.3. Francia nyelvű gyakorlatok végzése 

mondatokon, szövegen 
 a) rendezés szempontok szerint 

b) szöveg befejezése 
c) feldolgozott szövegről véleménynyilvánítás 
d) önálló történet alkotása új témák alapján 
A tanulónak önmagáról, a mindennapi eseményekről, a tanult 
témakörök alapján egyszerű mondatok alkotása, ill. azok befogadása 
(12-20 mondat) 

 

     
2. A megtanult dialógusok, versek, dalok, 

szövegek, 
 reprodukálása, ill. annak befogadása 

a) szerepjátékban 
b) dramatikus játékban 

 

     
3. Szövegértés gyakorlása utánmondásos 

beszéddel 
 a) mondatonként 

b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 
 

     
4. Fordítás, ill. fordítás megértése  fordítás magyarra 

a) mondatokon 
b) 12-18 mondatos szövegeken 

 

     
5. Francia nyelvű gyakorlatok: nyelvi műveletek 

végzése mondatokon és szövegeken 
 1. kérdezés-válaszadás 

2. átalakítás: (lexika szintjén: szinonima, antonimia; kommunikációs 
tényezők szerint 
3. csoportosítás megadott szempontok szerint 
4. megadott szempontok keresése (pl. igaz-hamis, kakukktojás, stb.) 
5. hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása 
6. szövegeken: 
6.1. behelyettesítés 
6.2. tömörítés 

 

     
6. Helyesejtés 

helyesejtés gyakorlása 
mondókák, dalszövegek, dialógusok és fonetikai 
gyakorlatok felhasználásával 

 a francia helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás-beszédmozgás 
észlelése élőbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, 
hangkapcsolat, mondat szöveg alapján 
a) utánmondással 
b) hangos olvasással 
c) helyesejtési hibák javításával 

 

     
7. Nyelvi-kommunikációs-didaktikus játékok  Megismerése és játszása: 

– szóverseny, nyelvtörők, szó-kép, immeuble, keresztrejtvény 
 

     
8. Beszédszándékok (actes de parole)  A tizedik tanévben tanult beszédszándékok folyamatos gyakorlása új 

helyzetekben, új témákban 
 

     
8.1. Kapcsolatfelvétel gyakorlása  – köszönés 

– bemutatkozás 
– bemutatkozás (személyt valakinek) 

 

     
8.2. Szándéknyilvánítás a tanult témák szövege 

alapján 
 – tudakozódás 

– kérés, kívánság 
– meghívás, ill. meghívás elfogadása személyesen, telefonon 
– megköszönés 
– szabályozás, utasítás 
– tiltás 
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8.3. Érzelmek kifejezése  – meglepetés 

– közömbösség 
– düh 
– szimpátia 
– szeretet 
– öröm 
– udvariasság 
– azonosítás, összehasonlítás 
– akarat, érdek kifejezése 
– fizikai állapot kifejezése 
– kétség, nyugtalanság kifejezése 
– csatlakozás valakihez, valamihez 
– bátorítás 
– meghatározás 
– ellentmondás 
– önigazolás 
– megnyugtatás 
– visszautasítás 
– remény kifejezése 
– kételkedés 
– elégedettség, elégedetlenség 
– figyelmeztetés 
– elbeszélés 
– kritika 
– mennyiség, minőség kifejezése 

 

     
8.4. Vélemény kifejezése, ill. elfogadása  – tanácsadás 

– javaslat 
– segítség felajánlása 
– beleegyezés 
– tiltakozás 

 

     
8.5. Tájékozódás  – tényközlés, állítás 

– beszámolás (tényről, helyzetről) 
– leírás (események) 

 

     
II. 
 

BEVEZETÉS A PUBLICISZTIKAI 
NYELVBE 
PUBLICISZTIKAI ISMERETEK 
1. A francia sajtó világa 
1.1. országos és helyi sajtótermékek 
1.2. a sajtótermékek fajtái  
A publicisztikai műfajok 
– vezércikk 
– montage 
– interjú 
– riport 
– kritika 
– recenzió 
– információszolgálat 
– hirdetés 

 A TIZEDIK ÉVBEN MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGEK 
VÉGZÉSE FOLYAMATOSAN ÉS RENDSZERESEN 
FOLYTATÓDIK, ILL. BŐVÜL AZ ÚJ ISMERETEK 
FELDOLGOZÁSÁVAL 

EU 
ÉLET 

     
1. Újságcikkek, cikkrészletek  olvasás franciául  
     
2. Újságcikkek, cikkrészletek, címek, nyelvi 

szerkezetek 
 reprodukálása franciául  

     
3. Újságcikkek  feldolgozása franciául, elemzése írásban, szóban franciául, ill. 

magyarul 
 

     
4. Publicisztikai szövegek, szövegrészletek  fordítása magyarra  
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III. BEVEZETÉS A KERESKEDELMI 

NYELVBE 
KERESKEDELMI ISMERETEK 
1. Francia szolgáltatói szektor területi és 
nyelvhasználata 
1.1. Utazási irodában 
– utazás, látogatás, jegyváltás 
– gyakorlati kérdések 
1.2. Vendéglőben 
– vendéglői szokások 
– vendéglői etikett 
1.3. Szállodában 
– szobafoglalás 
– árak 
– szolgáltatás 
1.4. Bankban 
– pénzváltás 
– deviza-árfolyamok 
2. Reklám – kereskedelem, fogyasztó 

  EU 
ÉLET 
FOGY 

     
1. A szolgáltatói szféra és a különböző vállalatok 

nyelvének, nyelvhasználatának megismerése 
   

     
1.1 Tájékozódás  – utazás 

– látogatás céljából 
– gyakorlati, mindennapi ügyek intézésében (szállás, telefonálás, 
öltözködés, szükségletek stb.) 

 

     
1.2. Vendégfogadás, vendéglői szokások, üzleti 

etikett 
 – vendégfogadói szerep 

– vendégszerep 
 

     
1.3. Szállodai élethelyzetek  – szobarendelés 

– megérkezés, a portán 
– tárgyalás: viszonyokról, árakról 
– vendégfogadás, tájékoztatás, elhelyezés, programajánlás, azok 
figyelemmel kísérése 

 

     
1.4. Banki élethelyzet  – pénzváltás 

– érdeklődés/tájékoztatás árfolyamokról 
 

     
2. Szakmai levelezés megtanulása és gyakorlása  - üzleti levelezés a partnerrel  
     
IV. IRODALOMTANÍTÁS 

ISMERETKÖRÖK: 
1. Marivaux: Le Jeu de I’Amour et du Hasard 
2. Montesquieu. Les Lettres persannes 
3. Lesage: Le Diable boiteux 
4. Voltaire: Candide 
5. Lamartine: Médiations: Le Lac 
6. V. Hugo: Notre-Dame de Paris 
7. Balzac: Illusions perdues 
8. Baudelaire: Correspondances 
9. Beaumarchais: Le Barbier de Séville 

  EU 
JÖVŐ 
UNIV 
MÁS 

     
1. Versek, szövegrészletek, szövegek  olvasása franciául és magyarul reprodukálása franciául  
     
2. Francia versek, szövegek  elemzése írásban, szóban – franciául, illetve magyarul  
     
3. 3. Francia vers magyar, illetve magyar vers 

francia fordítása 
 olvasása, fordítása, összehasonlítása megadott szempontok szerint  

     
4. Szépirodalmi szövegek, szövegrészletek  fordítása magyarra; műfordítási gyakorlatok végzése  
     
5.  Irodalomelméleti, verstani, irodalomtörténeti 

ismeretek 
 tanítása magyarul, illetve franciául  
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V. ISMERETTERJESZTÉS A FRANCIA 

NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 
CIVILIZÁCIÓS ISMERETKÖRÖK 
1. A franciaországi intézményrendszer 
1.1. az alkotmány 
1.2. a mai francia intézményrendszer eredete 
1.3. a kor hatása – változások 
1.4. a művészeti intézményrendszer – 
rendezvények, díjak 
2. Mindennapi civilizációs helyzetek 
2.1. Franciaország turisztikai tevékenysége 
2.2. a francia ember ma 
2.3. Párizs napjainkban 
3. Mindennapi civilizációs helyzetek 
3.1. a franciák és az étkezés 
3.2. hivatalos és családi ünnepek 
4. Magyar-francia kulturális kapcsolatok 
4.1. a francia főváros magyar vonatkozásai 
4.2. magyarok Franciaországban 
5. Élet vidéken, gazdálkodás 
6. Magyar-francia kulturális kapcsolatok 
6.1. ismeretek Magyarországról – franciául 
6.2. Mi lehet vonzó nálunk a franciák számára? 
7. A francia képzőművészet 
8. A francia zene, különös tekintettel a sanzonra 
(Ch. Trenet, Y. Montand, G. Bécaud, Ch. 
Aznavour, G. Béart, J. Ferrat, E. Piaf, 
N. Mouskouri, J. Clerc, A. Souchon, P. Kaas, 
J. Brel stb.) 

 A TIZEDIK TANÉVBEN MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGEK 
VÉGZÉSE FOLYAMATOSAN ÉS RENDSZERESEN 
FOLYTATÓDIK A CIVILIZÁCIÓS ISMERETEK FEJEZET 
TÉMAVÁZLATA ALAPJÁN, A TANTERVEKRE LEBONTOTT 
TÉMÁK FELDOLGOZÁSÁVAL. A FELADATOKAT A 
MEGJELÖLT TANESZKÖZÖK TARTALMAZZÁK, DE ILYEN 
JELLEGŰ MUNKA VÉGEZHETŐ AZ ÖNMŰVELÉS-ÖNKÉPZÉS-
KUTATÓMUNKA FEJEZET TEVÉKENYSÉGEI, ILL. TANULÓI, 
TANÁRI TERVEK SZERINT. 

EU 
ÉLET 
FOGY 
MÁS 

     
1. A frankofon civilizáció tárgykörei: 

a) a politika, a történelem 
b) a kereskedelem, ipar, mezőgazdaság 
c) az irodalom (írók, költők, műveik), 
képzőművészet, zene, színház, film (művészek, 
művek) 
d) a sajtó – sajtótermékek 
e) a tudomány – technika 
f) a mindennapi élet területén 

 Megállapítások, szövegek alkotásának gyakorlása képek, térképek, 
reprodukciók segítségével franciául, ill. magyarul 

 

     
2. Információk gyűjtése 

a) TV-ben, moziban, rádióban, programok, 
műsorok címe, az események, hírek története, a 
film nyelvének fordítási megoldása 
(szinkronizálás, feliratos, eredeti szöveg), 
nyelvlecke és időpontja 
b) újságban: események és szereplők 
megnevezése 
c) könyvtárak, könyvesboltban: francia nyelvű 
újságok, francia szerzők művei magyar nyelven 
d) rádióban: franciául beszélő adók felkutatása 
és hallgatása 
e) TV-újságban: francia nyelvű műsorok 
adáspontjának kikeresése és megtekintése 
f) a mindennapi életben: esetenként találkozás 
franciául beszélő emberekkel, autók 
gyártmányának, rendszámának felismerése 
g) képeslapok, bélyegek, újságkivágások 
gyűjtése 
h) francia politikai, kulturális és 
sportesemények gyűjtése 
i) a Budapesti Francia Intézet megismerése, 
programjainak alkalomszerű látogatása 
j) kapcsolat keresése, teremtése 
– francia iskolásokkal 
– intézményekkel, szakemberekkel 

 Franciaországról és a francia nyelvvel kapcsolatos információk 
gyűjtése folyamatosan és a szerzett ismeretekről beszámolás az 
osztálytársaknak, a francia nyelv tanítójának 

EU 
TANU 
JÖVŐ 
ORVO 
ÉLET 
MÁS 

     
3. A francia zene  A francia zene hallgatása, dalok (sanzonok) megtanulása, 

feldolgozása, éneklése 
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4. Ismeretek terjesztése  A megszerzett ismeretek terjesztése iskolán kívül előadás, publikáció 

formájában 
 

     
VI. OLVASÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS  A TIZEDIK TANÉVBEN BEINDÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK 

VÉGZÉSE FOLYTATÓDIK ÚJ SZÖVEGEK, MŰFAJOK 
FELHASZNÁLÁSÁVAL 

 

     
1. Az olvasás gyakoroltatása tankönyv, 

munkafüzet, olvasókönyv szövegein és eredeti 
nyelvi anyagokon (documents authentiques) 

 Szószerkezetek, mondatok néma és hangos olvasásának gyakorlása 
nyomtatott és írott betűkkel 

 

     
2. a jelentés felismerése  szóalkotással, szinoníma – anatonima – kereséssel, a szavak 

szempontok szerinti csoportosításával, cselekvés lefolytatása 
rajzolással, verbális és nemverbális cselekvéssel 

 

     
3. Az olvasás gyakorlása  rövid (10-15 mondatos) és hosszabb szövegeken, némán és hangosan, 

olvasástechnikai, kommunikációs és tartalmi szempontok 
figyelembevételével (pl. fölolvasás), a kifejező olvasás gyakorlása 
didaktikus szövegek, versek, szépirodalmi, tájékoztató, publicisztikai 
szövegek olvasása 

 

     
4. A szövegfeldolgozás tanítása és gyakorlása  1. szövegértést és szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatok végzése 

különböző műfajú szövegeken 
a) a szövegek elemzésével 
aa) nyelvi (nyelvtani) 
ab) kommunikációs 
ac) logikai (tartalmi) szempontok alapján (téma, ok, érzelem, cél stb.) 
2. mondatok, szövegek alkotása az olvasott anyagok, műfajok alapján 
3. a szótárhasználat gyakorlása különböző fokozatú kétnyelvű és 
egynyelvű szótárak segítségével: betűk, fonetikai jelek, szavak, 
kifejezések keresésével és olvasásával 

 

     
VII. ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS-

FOGALMAZÁS 
 A TIZEDIK ÉVBEN MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGEK 

TOVÁBB FOLYTATÓDNAK AZ ÚJ SZÖVEGFAJTÁK 
FELDOLGOZÁSÁVAL. NAGY HANGSÚLYT KAP A 2. SZ. 
TEVÉKENYSÉG 

 

     
1. Az írásbeli szövegfeldolgozás tanítása, ill. 

gyakorlása, különböző műfajokban és 
szövegeken 

 szavak, mondatok, szöveg/részletek elemzése 
a) adatkeresés (formai, tartalmi pl. nyelvi jelek, kommunikációs 
tényezők, válaszadás) 
b) adatok csoportosítása és rendszerezése 
c) összehasonlítás (viszonykeresés pl. ok, szándék) franciául, ill. 
magyarul 

 

     
2. Írásbeli szövegalkotás tanítása, ill. gyakorlása  1. behelyettesítés szövegeken 

2. kiegészítés 
3. kérdések szerkesztése 
4. állítások megfogalmazása 
5. mondatok rendezése 
6. szövegalkotás a tanult műfajokban 
a) szabadon 
b) megadott szempontok szerint pl. nyomtatványok kitöltése, levél, 
önéletrajz, kérelem írása 
c) kép, képsor alapján 

 

     
3. Fordítás  25-35 mondatból álló francia nyelvű szöveg lefordítása magyarra, a 

pontos fordítás (nyelvtan, műfaj) az értelmes magyar szövegalkotás, a 
szépírás és a helyesírás normatív szempontjainak megfelelően 20-25 
egyszerű mondat, szöveg fordítása franciára a helyesírás, a nyelvtan, a 
nyelvhelyesség szabályainak, a szépírás követelményeinek és a műfaji, 
nyelvtani követelményeknek megfelelően 
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VIII. HELYESÍRÁS – NYELVTAN 

NYELVTANI ISMERETEK 
1. Névszói csoport 
A határozatlan melléknevek tout, quelgue, 
meme 
A számnév 
– törtszámnév 
– szorzószámnév 
2. A névmások 
A birtokos névmás 
A határozatlan névmás n’importe 
3. A névszói csoport funkciói 
A személyes névmási tárgy 
A hangsúlytalan személyes névmás mint tárgy 
4. A névszói csoport funkciói a mondatban 
Az alany: szófaja, fajtái, helye, hiánya 
A tárgy: szófaja, helye 
5. Az igei csoport 
– időbeli segédigék 
– módbeli segédigék 
6. Az igei csoport funkciói 
Személytelen szerkezet 
Attributív szerkezet 
A múlt idejű melléknévi igenév egyeztetése 
7. Az igeidők használata 
a múlt idő: passé antérieur 
a jövő idő: futur antérieur 
Az igeidők egyeztetése 
8. Az igeidők használata 
A jelen idő 
A múlt idő 
A múlt idő: passé composé, imparfait, plus-que-
parfait 
A jövő idő: futur simple 
9. Az igemódok használata 
Feltételes mellékmondatok Si-vel bevezetett 
mondatok 
A subjonctif az alárendelt mondatban 
A kijelentő, felszólító, a feltételes mód 
A subjonctif az alárendelt mondatban 
10. A határozói csoport 
A határozószó: képzése, fokozása, helye 
A határozók felosztása jelentésük 
szempontjából 
A határozók: helyük, felosztásuk alaktani 
szempontból 
Elöljárószós szerkezetek 
11. Az összetett mondatok 
A kompletív mellékmondatok 
A vonatkozó mellékmondatok 
12. Mondattani eljárások 
A tagadás: a tagadószók használata, az összetett 
tagadás 
A kérés 
A felkiáltás 
A tagadás: a tagadószók helye, a NE használata 
A kiemelés: a kiemelő szerkezet 
13. Gallicizmusok, nyelvtörténeti ismeretek 

 A TIZEDIK TANÉVBEN BEINDÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK 
FOLYTATÓDNAK. HANGSÚLYT KAP A 3., A 4. ÉS AZ 5. 
TEVÉKENYSÉG. RENDSZERES A DIKTÁLÁS UTÁNI ÍRÁS, AZ 
ÖNÁLLÓ (AKARATLAGOS) ÍRÁS MONDATOKON, 
SZÖVEGEKEN. AZ ELŐZŐ TANÉVEKBEN KIALAKÍTOTT 
KÉPESSÉGEK MEGERŐSÍTÉSE FOLYAMATOSAN 
FOLYTATÓDIK ÚJ NYELVI SZERKEZETEKKEL, ÚJ 
SZÖVEGKÖRNYEZETBEN. A GYAKORLATOKAT A 
TANESZKÖZÖK, A FELHASZNÁLT PROGRAMOK TÉMÁI, 
FELADATAI TARTALMAZZÁK. 

 

     
1. A helyesírás gyakorlata  Szavak, mondatok, szövegek másoltatásával, diktálás utáni íratással, 

akaratlagos írás végeztetésével 
 

     
2. A helyesírási hibák javításának gyakorlása  A helyesírási hibák javításának gyakorlása  
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3. Nyelvtani műveletek végzése  a) bővítés 

b) szűkítés 
c) helyettesítés 
d) átalakítás 
e) kapcsolás 

 

     
   Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 

1. a problémák felismerése és 
2. megoldásának gyakorlása 
a) a morfémák szintjén: jelzés, ragozás, képzés 
b) a lexémák szintjén: szófajok, azonos hangzású szavak írása (pl. 
peut-etre-peut étre) 
c) a szintagmák szintjén: összetett szavak, szószerkezetek (alany-
állítmány-főnév-melléknév kapcsolata) 
d) a mondat szintjén: szerkezeti tagolás, mondatfajták 
e) a textéma szintjén: szövegelemzés, szövegalkotás 

 

     
3.1. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása írógépen, számítógépen: 

a) másolás 
b) reprodukálás 
c) mondtatok, szövegek alkotása 
d) diktálás utáni írás 

 

     
4. Nyelvtani és (kevés) nyelvtörténeti ismeretek 

tanítása 
 a) definíciók, szabályok, törvények, elvek magyarul 

b) fogalmak franciául 
c) nyelvi rétegek (argo, gallaicizmusok) a tanult ismeretek rendezések 
nyelvtani jelenségekhez kapcsolása 

 

     
5. Mondat- és szövegelemzés  A tanult ismeretek alapján mondat- és szövegelemzés végzése szóban 

és írásban magyarul 
 

     
IX. ÖNMŰVELÉS, ÖNKÉPZÉS, BEVEZETÉS A 

KUTATÓMUNKÁBA 
 A TIZEDIK ÉVBEN MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGEK 

VÉGZÉSE FOLYAMATOSAN ÉS RENDSZERESEN 
FOLYTATÓDIK, ILL. BŐVÜL AZ ÚJ ISMERETEK 
FELDOLGOZÁSÁVAL. 

TANU
ÉLET 

     
1. Előadás tartása francia nyelven a tanulóknak 

mint közönségnek 
 a) szóló formában 

b) dramatikus játékban 
c) hangszeren (pl. gitározás) 
d) énekléssel 

 

     
2. A Magyarországon hozzáférhető francia 

nyelvtanítási programok (tankönyv, eszközök) 
megismerése 

   

     
2.1. Részvétel magyar-francia cserekapcsolatokban 

(levelezés, fordítás, vendégvezetés, szervezés) 
   

     
3. A magyarországi francia nyelvtanulási 

intézményes formáinak megismerése 
a) iskolai forma 
b) nyelviskolák (különösen a francia 
szervezésűek) 
c) a Budapesti Francia Intézet megismerése, 
programjainak látogatása 
d) Franciaországba szóló tanulói ösztöndíjak, 
pályázatok figyelemmel kísérése, megpályázása 

  TANU

     
4. Az iskolában folyó franciatanulás céljának, 

módszereinek megismerése, a tanagyag 
rendszerezése, a taneszközök értékének és 
alkalmazási lehetőségeinek megismerése 
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5. A magyar vonatkozású, a Magyarországgal 

kapcsolatos ismeretek figyelése, gyűjtése, 
rendszerezése és róluk szóló beszámolás az 
osztálytársaknak, a franciatanárnak, publikálás 
a) a magyar sajtó, TV, rádió, a magyar 
irodalom anyagain keresztül (pl. a 
franciaországi magyar tudósítók) 
b) a francia sajtó, TV, rádió, irodalom anyagain 
keresztüli 

   

     
6. Francia nyelvű hírek, szövegek (szépirodalmi, 

szakmai, publicisztikai) folyamatos olvasása, ill. 
fordítása, francia nyelvű rádió és TV adások 
(TV5) rendszeres figyelemmel kísérése, ill. 
feldolgozása 

   

     
X. SZÖVEGFAJTÁK, MŰFAJOK 

(SZÖVEGHORDOZÓK) 
 A TIZEDIK ÉVBEN MEGISMERT SZÖVEGFAJTÁK 

HASZNÁLATA FOLYAMATOS, DE ÚJ FORMÁK IS 
MEGJELENNEK.  
– nyugta, csekk, számla, megrendelés 
– vezércikk 
– hír 
– tudósítás 
– kritika 
– recenzió 
– interjú 
– riport 
– statisztikai kimutatás 
– sport/eredmény lista 

 

     
1. 1. didaktikus szövegek: párbeszéd, leírás, 

elbeszélés 
2. ismeretterjesztő szövegek: kézikönyvek, 
lexikonok 
3. tájékoztató szövegek: reklám, hirdetés, 
használati utasítás, menetrend 
4. szakmai jellegű szövegek: levelek, 
nyomtatványok 
5. szépirodalmi szövegek: vers, próza 
6. publicisztikai szövegek: újságcikk, 
apróhirdetés 
7. zene, műfajok: sanzon, táncdal, opera, 
operett, népdal, dalok, hangszeres zene 

   

 
 
 
 

Teljesítménykövetelmények a 11. évfolyam végén 
 
 
Beszédértés 
 
Elégséges 
a) A tanuló megért – a leggyakoribb témákban – kb. 5-5 kérdést, végre tud hajtani kb. 5-5 utasítást. Megért 
néhány rövid mondatos szöveget. Hosszabb, folyamatos beszéd lényege alapján tájékozódik (üzenetek, 
bejelentés). 
b) Elsősorban a tanárával folytatott beszélgetés során mozog biztonságosan. 
c) A francia nyelvű beszédben, a tanult  témakörökben, felfedezi a témát és néhány szót, kifejezést. 
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Jeles 
a) A tanuló minden témában megért kb. 8-8 kérdést, végre tud hajtani kb. 8-8 utasítást. Megért hosszabb, 
folyamatos beszédet. Új helyzetben, ha a téma nem ismerős számára, érti a beszéd lényegét a tanárával folytatott 
beszélgetés során. 
b) Megérti a francia nyelvi beszélő által elmondott párbeszéd, önálló szöveg lényegét, személyes vagy 
telefonbeszélgetés során, rádióban vagy televízióban, gyakori beszédhelyzetben, ha a szövegösszefüggés 
ismeretlen is számára.  
c) A tanuló elhangzó beszéd nyomán tud jegyzetelni. 
 
 
Beszéd 
 
Elégséges 
a) A tanuló a leggyakoribb beszédhelyzetben, a tanult témákban 

a) fel tud tenni kb. 5-5 kérdést, 
b) alapvető beszédszándékokból tud alkalmazni kb. 5-5-öt, 
c) képes rövid párbeszédet lefolytatni, 
d) tud néhány – legalább 3-3 – rövid szöveget reprodukálni (témákból, dalokból, versekből). 

b) Elsősorban tanárával, társaival tud résztvenni a beszédeseményekben. Viselkedése udvarias. 
c) Az alapvető nyelvtani szerkezeteket nagyjából helyesen alkalmazza, a megértést több lexikai és nyelvtani 

jellegű hiba gátolja. 
 
Jeles 
a) A tanuló a beszédhelyzetek, témák mindegyikében 

a) fel tud tenni kb. 7-7 kérdést, 
b) a beszédszándékokat pontosan alkalmazza, azok segítségével le tud folytatni hosszabb 

párbeszédet, 
c) képes folyamatosan beszélni kb. 2 percig, 
d) többféle szöveget tud reprodukálni, 
e) ismeretlen témákban is képes reagálni (visszakérdezni, megközelítőleg jó választ adni). 

b) A beszéd folyamatossága, érthetősége elfogadható a francia nyelvű partner számára, viselkedése a helyzethez 
illő, udvarias. 

 
 
Olvasás, szövegfeldolgozás 
 
Elégséges 
a) A tanuló kevés hibával el tud olvasni hangosan szavakat, mondatokat és rövidebb szövegeket. Francia nyelvű 
kifejtése (hangsúly, hanglejtés) nem mindig pontos. 
b) A néma olvasás során, megadott szempontok szerint, képes tényezőket kiemelni a szövegből. 
c) Jártassága elsősorban a mindennapi, a szépirodalmi és a tájékoztató szövegekre terjedt ki. A kapott 
információk többségét képes csoportosítani franciául megadott szempontok szerint. 
d) A lényeg megértéséhez szótárra van szüksége. 
 
Jeles 
a) A tanuló folyamatosan, gyorsan el tud olvasni hangosan hosszabb szövegeket. Kiejtése szép. 
b) A tanuló több műfajban tud felolvasni közönségnek, a nyelvi-kommunikációs-fonetikai normáknak 
megfelelően. 
c) A néma olvasás során rövid idő alatt  képes, szempontok alapján, feldolgozni a teljes szöveget. 
d) El tud olvasni ismeretlen (nem tanult) szöveget, lassan, de folyamatosan. Csak néhány apróbb hibát követ el. 
e) Jártassága  kiterjed valamennyi szövegfajtára és műfajra (szépirodalmi, publicisztikai, kereskedelmi, 
mindennapi,  ismeretterjesztő szövegek, útmutatók, nyomtatványok, levelek, táviratok stb.) Képes a kapott 
információkat franciául összefoglalni. 
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Írás, fogalmazás 
 
Elégséges 
a) A tanuló tud pótolni 
    a) mondatokban hiányzó szavakat, 
    b) rövid szövegben hiányzó részeket. Tud egyszerű, rövid kérdésekre válaszolni a témák egy részében. 
b) Képek, szövegek alapján le tud írni szavakat, egyszerű mondatokat. 
c) Önállóan képes rövid mondatokból álló szöveget alkotni (pl. levélírás). Az önálló írás során  még több 
helyesírási hibát követ el. 
d) Képes diktálás után szavakat, mondatokat leírni (kb. 1 perc alatt 10 szót, illetve 5 mondatot). Sok 
betűtévesztése és helyesírási hibája van. 
e) Hangok jele alapján megbízható a betűírása. Tud betűből szavakat, szavakból mondatokat és témában rövid 
szöveget alkotni. A szöveg üzenete megérthető. 
f) A szótárkezelése lassú, nem alapos. 
 
Jeles 
a) A tanuló képes – a  tanult témákban, a szövegek, műfajok többségében – írásbeli szövegalkotásra, így: 
mindennapi, szépirodalmi elemző, tájékoztató, kereskedelmi szövegeken, formanyomtatványok, levelek, 
üzenetek megírására. 
b) Eleget tesz a műfaji követelményeknek, szövege tartalmas, szókincse – viszonylag – gazdag. 
c) Helyesírási hibát alig vét, a nyelvhelyesség minősége nem gátolja a francia nyelvű olvasót a megértésben. 
d) Elhangzó beszéd nyomán tud adatokra vonatkozó jegyzeteket készíteni. 
e) A szótárakat (egy- és kétnyelvű) könnyedén, pontosan tudja felhasználni. 
 
 
Fordítás szóban, írásban – magyarra és franciára 
 
Elégséges 
a) A tanuló elsősorban magyarra tud fordítani szavakat, egyszerű mondatokat, rövid szövegeket, azok francia 
nyelven történő elhangzása után. 
b) Összefoglalva el tudja mondani magyarul a tanult témák (versek, dalszövegek) tartalmát. Írásban, szótár 
segítségével megérti hosszabb szöveg lényegét. 
c) A tanult nyelvi kifejezéseknek, szavaknak legalább a felét, valamint az azok alapján szerkesztett egyszerű 
mondatokat le tudja fordítani franciára. 
d) Írásban, szótárral rövid szövegek (levél, nyomtatvány, próza)) fordítását meg tudja oldani. Több nyelvtani, 
szerkesztési hibát vét, szókincse kicsi, a szöveg lényege – a főbb pontos megadásával – érthető. 
 
Jeles 
a) A tanuló a szöveget pontosan, rugalmasan,  viszonylag választékos szókinccsel és szerkezetekkel tudja 
visszaadni. 
b) Minden témakörben, valamennyi műfajban fordít. Tempója gyors, a közvetített magyar szöveg választékos, 
megfelel a magyar nyelvhelyességi és kommunikációs igényeknek. 
c) Franciára is több műfajban, hosszabb szöveget pontosan fordít. Helyesírási, illetve nyelvtani hibái alig 
vannak. Szótárhasználata gyors, pontos. (Szövegterjedelem kb. 15-20 sor, 1 óra alatt.) 
d) Szóban mondatonként, szakaszosan pontosan fordít, elsősorban ismert szöveg alapján. 
e) Ismeretlen szövegek lényegét közvetíteni tudja. 
 
 
Nyelvtan 
 
Elégséges 
a) A tanuló a legfőbb nyelvtani kategóriákat felismeri, magyarul meg tudja nevezni azokat (fogalom, definíció). 
b) Az ismeretek alapján el tud végezni néhány nyelvtani műveletet. Még sokat hibázik. A francia nyelvhasználat 
során a műveletek alkalmazása nehézségeket jelent számára. 
c) A legalapvetőbb ismereteket pontosan fel tudja sorolni, pl. igék ragozását, a főnév, melléknév nemét, egyszerű 
mondat szerkesztési módját. 
 
Jeles 
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Jeles 
a) A tanuló valamennyi tanult nyelvtani kategóriát felismeri, franciául is meg tudja nevezni azokat, ismereteit 
rendszerezni tudja. 
b) Több nyelvi példát is tud mondani. Minden nyelvtani műveletet el tud végezni. Megoldásai pontosak, 
gyorsak. 
c) Nyelvtani problémákat – elemezve – meg tud oldani. A francia nyelvhasználat során az ismeretek alkalmazása 
pontos, könnyed. Alig hibázik, hibáit észreveszi, javítani tudja azokat. 
 
 
Irodalmi, kereskedelmi, vendégforgalmi, publicisztikai ismeretek 
 
E tevékenységterületek követelményei alapvetően megjelennek a Beszéd, az Olvasás, az Írás, a Fordítás 
tevékenység körében. Mivel ezen területek fontosak a későbbi – felsőbb fokú, ill. a szakmai nyelv tanulása 
szempontjából, ezért bizonyos "átvezető" követelményeket külön is megfogalmaztunk. Ezeket az elégséges 
szinten nem követeljük meg (tudásuk viszont előnyös). 
 
Elégséges 
a) A tanuló meg tudja nevezni az ismeretanyag főbb elemeit, tud neveket, fogalmakat, adatokat. A francia nyelvű 
nevek kiejtése pontos. 
b) Több tématerületen pontos ismerete van, azok között összefüggéseket is meg tud fogalmazni. Ismereteit 
többnyire franciául közvetíti, szóban és írásban is (üzenetek, nyomtatványok). 
 
Jeles 
a) A tanulónak az ismeretanyag minden területén pontos, részletes ismerete van. Szinte valamennyi 
tématerületen mély tudással rendelkezik. 
b) Ismereteit szóban és írásban is – ezen tevékenységek követelményeinek megfelelően – ki tudja fejezni 
(szakmai levél, használati utasítás) 
c) Ismereteit magabiztosan közvetíti francia nyelven, a szakmai fogalmak, kifejezések használatával. 
 
 
Civilizációs ismeretek 
 
Elégséges 
a) A tanuló meg tudja nevezni az ismeretanyag főbb elemeit, tud neveket, fogalmakat, adatokat. A francia nyelvű 
nevek kiejtése pontos. 
b) Legalább egy területen több, pontos ismerete van, közöttük összefüggéseket is meg tud fogalmazni 
(történelem, művészet, gasztronómia) Ismereteiből néhányat, pl. dalt, verset franciául tud közvetíteni. 
Feladatvégzése tanári irányítással folyamatos. 
 
Jeles 
a) A tanulónak az ismeretanyag minden területén pontos, részletes ismerete van. Néhány területen mély tudással 
rendelkezik (pl. történelem, gazdaság, politika, technika). 
b) Ismereteit szóban is, írásban is ki tudja fejteni. 
c) Ismereteinek közvetítése során a francia nyelvhasználat dominál (pl. dalok, versek, művek, korok, alkotások). 
 
 
Önművelés 
 
Elégséges 
a) A tanuló – tanári segítséggel – képes a feladatvégzésre. Az általa megjelölt témákban folyamatosan végzi 
munkáját. 
b) Eredményeiről számot tud adni, elsősorban magyarul. 
c) Nyomon követi a francia kultúra magyarországi eseményeit és az EU-s eseményeket. 
 
Jeles 
a) A tanuló az elkészített terv szerint önállóan dolgozik. 
b) Munkáját több területre kiterjedően folyamatosan végzi. Tájékozott a francia nyelvi kultúrkör nemzetközi 
eseményeiről. A tervet saját ötleteivel kiegészíti. Munkájáról rendszeresen, önállóan, pontosan, szívesen számol be. 
c) Összefüggő tájékoztatásra képes, ennek során a francia nyelvűség fokozatosan előtérbe kerül. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
12. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

 

     
I.  BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 

KULTÚRA FEJLESZTÉSE 
 A 11. TANÉVBEN BEINDÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE 

FOLYTATÓDIK AZ ÚJ TÉMAKÖRÖK, ISMERETEK 
FELDOLGOZÁSÁSVAL. EZEKET A TEVÉKENYSÉGEKET  
ÉS A BELÉPŐ ÚJAKAT A BESZÉDSZÁNDÉKOK, A 
TÉMAKÖRÖK, A SZÖVEGMŰFAJOK FEJEZET, VALAMINT 
A TANESZKÖZÖK JELZIK, ILL. TARTALMAZZÁK. AZ 
ELVÉGZENDŐ GYAKORLATOK, MONDATOK SZÁMÁT,  
A SZÖVEGEK TERJEDELME NÖVELHETŐ, EZT A TANULÓI 
HALADÁSI SZINTEK, A TANÁRI FEJLESZTÉSI TERV, 
VALAMINT A KÖVETELMÉNYEK KERETEI KÖZÖTT 
SZABÁLYOZHATJUK. 

 

     
 
 

BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 
KULTÚRA MINDENNAPI 
BESZÉDTÉMAKÖRÖK, TÉMÁK 
1. Szándékok bejelentése, ismeretlenek 
megszólítása 
a) Utazási irodában 
b) Vonaton 
c) Váróteremben 
2. Munkalehetőségek, munka 
2.1. Munkavállaló fiatalok 
a) Munkaközvetítőben 
b) Álláskeresés 
2.2. Munkanélküliség 
a) A munkanélküliség gondjai 
b) Szezonális munkák 
3. Turizmus, szünidő 
3.1. Városnézés 
a) Utazási irodában 
b) Párizs tavasszal 
3.2. Elutazás Párizsból vonaton 
a) Útiterv 
b) A Montparnasse pályaudvaron 
3.3. Franciák szabadságon 
a) Kempingben 
b) A franciák szünidei szokásairól 
3.4. Szállodában 
a) Portán 
b) Magánszálloda 
4. Társadalmi kapcsolatok 
4.1. Találkozások 
a) Barátok között 
b) Barátnői beszélgetés 
c) Üdvözlési formák, szokások 
d) Bemutatkozás 
e) Vendégségben 
5. Utazás 
5.1. A Déli autópályán 
a) Pályadíj 
b) Benzinkútnál 
c) Pihenés, kikapcsolódás útközben 
5.2. Utazási nehézségek, baleset 
a) Rendőrségi vizsgálat 
b) Műszaki hiba 
5.3. Közlekedési kihágás 
a) Rendőri figyelmeztetés 
b) Parkolás és díjfizetés 
c) Közlekedési szokások, közlekedési morál 
6. Meghívás 
a) Vacsora ismerősökkel 
b) Meghívási formák, szokások 
7. Telefonbeszélgetések 
a) Magán- és hivatalos beszélgetések 
b) Bejelentkezés orvoshoz 
c) Telefonálási formák, szokások 

  EU 
ÉLET 
FOGY
VÉD 
ORVO
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1. Francia nyelvi tevékenységek  Francia nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) tanítása, ill. 

gyakoroltatása 
 

     
2. Beszédszándékok  

A 11. tanévben tanult beszédszándékok 
gyakorlása folyamatos új helyzetekben, új 
témákban, új szövegösszefüggésben, új nyelvi 
szerkezetekkel. 

 Néhány új elem is megjelenik. 
– Személyek (jellemvonás, beállítódás) 
– Felismerés 
– Elemzés 
– Értékelés 
– Vitorlázás 
– Hipotézis megfogalmazása 
– Konklúzió megfogalmazása 
– Problémafelvetés 
– Önigazolás 

 

     
II. BEVEZETÉS A PUBLICISZTIKAI 

NYELVBE 
 A 11. ÉVBEN MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE 

FOLYAMATOSAN ÉS RENDSZERESEN FOLYTATÓDIK, ILL. 
BŐVÜL AZ ÚJ ISMERETEK FELDOLGOZÁSÁVAL. 

EU 
ÉLET 
FOGY 
VÉD 

     
 1. A sajtó szerepe 

– hatalma 
– hatása a társadalmi-politikai gyakorlatban 
2. A francia újságok, újságcikkek hangneme 
– felfogása 
– tartalma 
– nyelvezete 
– stílusa  
3. Magyarország a francia sajtóban 
4. Ismeretek újságszerkesztésre és -terjesztésre 
vonatkozóan 
4.1. Az újság szerkezete 
– címfajták, rovatok, fotók 
4.2. A publicisztikai termékek készítői: 
– újságíró, tudósító 
– szerkesztőség 
5. Cikkírás 

   

     
1. Francia nyelvű szövegalkotás  Új tevékenységek:  

Francia nyelvű szövegalkotás írásban különböző publicisztikai 
műfajokban  
Francia nyelvű újságok olvasása, szövegfeldolgozás 

 

     
2. Újságírói gyakorlatok végzése:  – kérdezés sajtókonferencián, 

– interjúkészítés, 
– diktálás, 
– szövegszerkesztés gépen, korrektúrázás, szerkesztés 
Magyar- francia (iskolai) újság szerkesztése, terjesztése 

 

     
3. A gyakorlatok összekapcsolása  – a fotózással 

– a rádiózással 
– a mozgóképpel (videó, film, TV) 

 

     
 Műsorok készítése  – iskolarádióban 

– iskolatévében 
 

     
4.  Publicisztikai szövegek, szövegrészletek  fordítása magyarra  
     
4.1. Francia nyelvű cikkek, ill. magyar nyelvű 

fordításuk 
 olvasása, összehasonlítása megadott szempontok szerint  

     
4.2. Publicisztikai ismeretek tanulása franciául 

(újságfajták, kiadók, műfajok stb.) 
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III. A KERESKEDELMI NYELV 

KERESKEDELMI ISMERETEK 
1. A vállalati élet 
1.1. üzleti tevékenység 
– vállalati működése 
– titkárság, ügyfélfogadás 
1.2. üzleti utazás 
– szervezés 
– lebonyolítás 
1.3. alkalmazottak felvétele 
– jelentkezés álláshirdetésre 
– a jelentkező fogadása 
1.4. vállalat közötti kapcsolattartás 
– szállítókkal 
– bankkal 
– hatóságokkal 
1.5. vállalati termékek megjelenése 
– vásárok, bemutatók 
– a vállalat „imázsa”, megítélése 
2. Üzleti levelezés 
– partnerrel 
– hatóságokkal: levélfajták, stílusok 

 A TIZENEGYEDIK ÉVBEN MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGEK 
VÉGZÉSE FOLYAMATOSAN ÉS RENDSZERESEN 
FOLYTATÓDIK, ILL. BŐVÜL ÚJ TEVÉKENYSÉGEKKEL ÉS 
ISMERETEKKEL. 

EU 
ÉLET 
FOGY 

     
1. A vállalati élet megismerése 

1. üzleti tevékenység és postai szolgáltatások 
2. üzleti utazás 
3. a vállalat működése 
4. a titkársági feladatok 
5. Munkatárs felvétele 
6. a vállalat képének („imázsának”) kialakítása 

 – felkészítés, lebonyolítás 
– ügyfél-fogadás 
– ügyintézés 
– álláshirdetés feladása 
– jelentkezés álláshirdetésre 
– megbeszélés állásügyben 
– megrendelők 
– szállítók 
– bankok 
– jogi intézmények 
– vásárlók 
– vásárok, bemutatók szervezése, lebonyolítása 
– elemzés 

 

     
2. Az írásos szakmai kommunikáció gyakorlása 

– levelezés intézményekkel (hatósággal) 
– a vállalat PR tevékenység 

   

     
IV. A VENDÉGFORGALMI (TURIZMUS) 

NYELVE 
  EU 

ÉLET 
     
 VENDÉGFORGALMI (TURIZMUS) 

ISMERETEK 
1. Néhány szakmaterület: 
– szálloda, étterem, utazási irodák fajtái, 
szervezeti működése 
– utaztatás, forgalom 
– elszállásolás, szállodák 
– étkeztetés, éttermek, konyha, felszolgálás- 
ételek, italok, zene 
– adminisztráció, könyvelés 
2. A turizmus területei, fajtái 
3. A turisztikai sajtótermékek Magyarországon, 
Franciaországban 
– Vendégvezetés – városnézés, 
szabadidőprogramok 
– Magyarország értékei turisztikai szempontból 
6. Munkalehetőségek, továbbtanulás a turizmus 
területén 

 A vendégforgalmi témák feldolgozása szóbeli és írásbeli 
tevékenységek során (lásd beszéd-, illetve írásbeli képességek 
fejlesztése) 

VÉD 

     
1. Néhány szakmaterület megismerése (szálloda, 

étterem, vendégvezetés, utazási iroda) 
 Szakmai szöveg/részlet: 

– olvasása franciául 
– fordítás 
– szövegfeldolgozás 
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2. Az 1. személy (a vendéglátó) szerepének és a 2. 

személy (a vendég) szerepének gyakorlása 
 – vendégek fogadása 

– felvilágosítás (szállodáról, szolgáltatásokról) 
– javaslattétel (programokra, ételekre stb.) 
– érdeklődés (szándékokról, problémákról) 
– tájékoztatás, ismertetés (nevezetességekről, programlehetőségekről, 
szokásokról) 
– rendelések felvétele, lebonyolítása 
– intézkedés telefonon 
– adminisztrálás (könyvelni, számlát adni, pénzt számolni) 
– szervezés, terv készítése 
– felszolgálás étteremben 
– vendégvezetés, városnézés 

 

     
V. IRODALOMTANÍTÁS 

IRODALMI ISMERETKÖRÖK 
– Stendal: La Chartreuse de Parme 
– Flaubert: Madame Bovary 
– Rimbaud: Voyelles 
– Moliére: Le bourgeois gentilhomme 
– Zola: Germinal 
– Proust: A la recherche du temps perdu 
– A. Malraux: La Condition humaine 
– E. Ady: L’automne est passé par Paris 
– J.-P. Sartre: Huis clos 
– A. Camus: La Peste 
– S. Beckett: En attendant Godo 
– G. Semprun: Le grand voyage 
– R. Merle: Derriére la vitre 
– Újonnan megjelent művek 

 A 11. ÉVBEN MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE 
FOLYTATÓDIK ÚJ TÉMÁK FELDOLGOZÁSÁVAL. AZ ÚJ 
TÉMÁKAT AZ ISMERETEK RENDSZERE FEJEZETBEN 
JELEZZÜK. 
ÚJ TEVÉKENYSÉG: 
– AZ ÉVEK SORÁN TANULT ISMERETEK RENDEZÉSE 
IRODALOMTÖRTÉNETI RENDSZERBE (KOROK, MŰVEK, 
SZELLEMI IRÁNYZATOK) 

EU 
ÉLET 
JÖVŐ 
MÁS 

     
1. Versek, szövegrészletek, szövegek  olvasása franciául és magyarul reprodukálása franciául  
     
2. Francia versek, szövegek  elemzése, feldolgozása írásban, szóban – franciául, illetve magyarul  
     
3. Francia vers magyar, illetve magyar vers 

francia fordításának 
 olvasása, fordítása, összehasonlítása megadott szempontok szerint  

     
3.1. Szépirodalmi szövegek, szövegrészletek  fordítása magyarra; műfordítási gyakorlatok végzése  
     
4. Irodalomelméleti, verstani, irodalomtörténeti 

ismeretek 
 tanítása magyarul, illetve franciául  

     
VI. OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS  A 11. TANÉVBEN BEINDÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE 

FOLYTATÓDIK ÚJ SZÖVEGEK, MŰFAJOK 
FELDOLGOZÁSÁVAL, AMELYEKET A TANKÖNYV, A 
MUNKAFÜZETEK, AZ OLVASÓKÖNYVEK ÉS AZ EREDETI 
ANYAGOK TARTALMAZZÁK. NÖVELHETŐ A SZÖVEGEK 
TERJEDELME, ÖSSZETETTEBB ELEMZÉSEKRE KERÜLHET 
SOR. NAGY HANGSÚLYT ÉS TERET KAPNAK A 4. PONTBAN 
LEÍRT TEVÉKENYSÉGEK. 

 

     
1. Az olvasás gyakoroltatása tankönyv, 

munkafüzet, olvasókönyv szövegein és eredeti 
nyelvi anyagokon (documents authentiques) 

 Mondatok néma és hangos olvasásának gyakorlása nyomtatott és írott 
betűkkel. 

 

     
1.1. A jelentés felismerése  Szóalkotással, szinonima-antonima-kereséssel, a szavak szempontok 

szerinti csoportosításával, cselekvés lefolytatása rajzolással, verbális és 
nemverbális cselekvéssel 

 

     
1.2. Az olvasás gyakorlása    
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2. A szövegfeldolgozás tanítása és gyakorlása  1. szövegértést és szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatok végzése 

különböző műfajú szövegeken 
a) a szövegek elemzésével 
aa) nyelvi (nyelvtani) 
ab) kommunikációs 
ac) logikai (tartalmi) szempontok alapján (téma, ok, érzelem cél, stb.) 
2. mondatok, szövegek alkotása az olvasott anyagok, műfajok alapján 
3. a szótárhasználat gyakorlása különböző fokozatú kétnyelvű és 
egynyelvű szótárak segítségével: betűk, fonetikai jelek, szava, 
kifejezések keresésével és olvasásával 

 

     
VII. ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOGOZÁS-

FOGALMAZÁS 
 A 11. TANÉVBEN MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE 

FOLYTATÓDIK ÚJ TÉMÁK, SZÖVEGFAJTÁK 
FELDOLGOZÁSÁVAL. NAGYOBB HANGSÚLYT KAPNAK A 2. 
ÉS A 3. PONTBAN LEÍRT TEVÉKENYSÉGEK. NÖVELHETŐ A 
SZÖVEGEK TERJEDELME, TARTALMUK ÖSSZETETTEBB 
LESZ, NYELVI ESZKÖZEIK GAZDAGABBÁ VÁLNAK. 

 

     
1. Írásbeli szövegfeldolgozás tanítása, ill. 

gyakorlása, különböző műfajokban és 
szövegeken 

 szavak, mondatok, szövege/részeltek elemzése 
a) adatkeresés (formai, tartalmi pl. nyelvi jelek, kommunikációs 
tényezők, válaszadás) 
b) adatok csoportosítása és rendszerezése 
c) összehasonlítás (viszonykeresés pl. ok, szándék) franciául, ill. 
magyarul 

 

     
2. Írásbeli szövegalkotás tanítása, ill. gyakorlása  1. behelyettesítés szövegeken 

2. kiegészítés 
3. kérdések szerkesztése 
4. állítások megfogalmazása 
5. mondatok rendezése 
6. szövegalkotás a tanult műfajokban 
a) szabadon 
b) megadott szempontok szerint pl. nyomtatványok kitöltése, levél, 
önéletrajz, kérelem írása 
c) kép, képsor alapján 

 

     
3. Fordítás  25-35 mondatból álló francia nyelvű szöveg lefordítása magyarra, a 

pontos fordítás (nyelvtan, műfaj) az értelmes magyar szövegalkotás, a 
szépírás és a helyesírás normatív szempontjainak megfelelően 
20-25 egyszerű mondat, szöveg fordítása franciára a helyesírás, a 
nyelvhelyesség szabályainak, a szépírás követelményeinek és a műfaji, 
nyelvtani követelményeknek megfelelően 

 

     
VIII. HELYESÍTÁS – NYELVTAN  A 11. TANÉVBEN FEJLESZTETT KÉPESSÉGEK 

MEGERŐSÍTÉSE FOLYTATÓDIK ÚJ NYELVI 
SZERKEZETEKKEL, ÚJ ISMERETEKKEL ÚJ 
SZÖVEGKÖRNYEZETBEN. A GYAKORLATOKAT A 
TANESZKÖZÖK TÉMÁI, FELADATAI TARTALMAZZÁK,  
A NYELVTANI ISMERETEK AZ ISMERETEKET RENDSZERE 
FEJEZETBEN JELEZZÜK. NAGYOBB HANSÚLYT KAP A  
4. ÉS AZ 5. TEVÉKENYSÉG. 
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 NYELVTANI ISMERETEK 

1. Az igei csoport 
Az igei vonzátstruktúrák 
2. Az igemódok használata 
A subjonctif önálló mondatban  
A feltételes mondatok és az igeidő-egyeztetés 
A subjonctif az alárendelt mondatban: igeidő-
egyeztetés, a NE használata 
3. Az igeidők használata  
a múlt idő: passé surcompsé 
a jövő idő: futur du passé 
4. Az összetett mondatok 
– cél 
– az ellentét kifejezése 
– az idő 
– az ok 
– a következmény kifejezése 
5. Mondattani eljárások 
A kiemelés módjai 
6. Gallicizmusok, nyelvtörténeti ismeretek 

   

     
1. A helyesírás gyakorlása  szavak, mondatok, szövegek másoltatásával, diktálás utáni iratással, 

akaratlagos írás végeztetésével 
 

     
2. A helyesírási hibák javításának gyakorlása  A helyesírási hibák javításának gyakorlása  
     
3. Nyelvtani műveletek végzése  a) bővítés 

b) szűkítés 
c) helyettesítés 
d) átalakítás 
e) kapcsolás 
Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 
1. a problémák felismerése és 
2. megoldásának gyakorlása 
a) a morfémák szintjén: jelzés, ragozás, képzés 
b) a lexémák szintjén: szófajok, azonos hangzású szavak írása (pl. 
peut-etre – peut étre) 
c) a szintagmák szintjén: összetett szavak, szószerkezetek (alany-
állítmány – főnév – melléknév kapcsolata) 
d) a mondat szintjén: szerkezeti tagolás, mondatfajták 
e) a textéma szintjén: szövegelemzés, szövegalkotás 

 

     
IX. ISMERETTERJESZTÉS A FRANCIA 

NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 
CIVILIZÁCIÓS ISMERETEK 
A 11. évben megkezdett témakörök 
feldolgozása folytatódhat új szempontok 
szerint, mélyebb tartalmi és magasabb nyelvi 
szinten. Újabb témakörök is megjelennek 
aktuális események kapcsán, vagy tanulói és 
tanári szándékok nyomán. Feltétlen javasoljuk a 
következő témaköröket: 
1. A francia ipar területei, híres termékek 
2. A tudományos élet – elektronika, 
informatika, biológia, filozófia 
3. Kulturális események, fesztiválok 
4. A francia nyelvterületek élete, eseményei, a 
Frankofónia mint szervezettség 
(kapcsolatrendszer, rendezvények) a működés 
hatása 
5. Franciaország és az Európai Közösség 

 A 11. ÉVBEN MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE 
FOLYAMATOSAN ÉS RENDSZERESEN FOLYTATÓDIK A 
CIVILIZÁCIÓS ISMERETEK FEJEZET TÉMAVÁZLATA 
ALAPJÁN, A TANÉVEKRE LEBONTOTT TÉMÁK 
FELDOLGOZÁSÁVAL. A FELADATOKAT A MEGJELÖLT 
TANESZKÖZÖK TARTALMAZZÁK, DE ILYEN JELLEGŰ 
MUNKA VÉGEZHETŐ AZ ÖNMŰVELÉS-ÖNKÉPZÉS-
KUTATÓMUNKA FEJEZET TEVÉKENYSÉGEI, ILL. TANULÓI, 
TANÁRI TERVEK SZERINT. 

EU 
KUTA
JÖVŐ
UNIV 
MÁS 
UNIV 

     
1. A frankofon civilizációs tárgykörei: 

a) a politika, a történelem 
b) a kereskedelem, ipar, mezőgazdaság 
c) az irodalom (írók, költők, művek) 
d) a sajtó – sajtótermékek 
e) a tudomány – technika 
f) a mindennapi élet területén 

 Megállapítások, szövegek alkotásának gyakorlása képek, térképek, 
reprodukciók segítségével franciául, ill. magyarul a frankofon 
civilizáció köréből. Önálló szóbeli szövegfeldolgozás, szövegalkotás 
franciául 
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2. Információk gyűjtése 

a) TV-ben, moziban, rádióban, programok, 
műsorok címe, az események, hírek története, a 
film nyelvének fordítási megoldása 
(szinkronizálás, feliratos, eredeti szöveg), 
nyelvlecke és időpontja  
b) újságban: események és szereplők 
megnevezése 
c) könyvtárak, könyvesboltban: francia nyelvű 
újságok, francia szerzők művei magyar nyelven 
d) rádióban: franciául beszélő adók felkutatása 
és hallgatása 
e) TV-újságban: francia nyelvű műsorok 
adáspontjának kikeresése és megtekintése 
f) a mindennapi életben: esetenként találkozás 
franciául beszélő emberekkel, autók 
gyártmányának, rendszámának felismerése 
g) képeslapok, bélyegek, újságkivágások 
gyűjtése 
h) francia politikai, kulturális és 
sportesemények gyűjtése 
a Budapesti Francia Intézet megismerése, 
programjainak alkalomszerű látogatása 
j) kapcsolat keresése, 
– francia iskolásokkal teremtése 
– intézményekkel, szakemberekkel 

 Franciaországról és a francia nyelvvel kapcsolatos információk 
gyűjtése folyamatosan és a szerzett ismeretekről beszámolás az 
osztálytársaknak, a francia nyelv tanítójának 

 

     
3. A francia zene  hallgatása, dalok (sanzonok) megtanulása, feldolgozása, éneklése  
     
4. Ismeretek terjesztése  A megszerzett ismeretek terjesztése iskolán kívül előadás, publikáció 

formájában 
 

      
3.1. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása írógépen, számítógépen: 

a) másolás 
b) reprodukálás 
c) mondatok, szövegek alkotása 
d) diktálás utáni írás 

 

     
4. Nyelvtani és (kevés) nyelvtörténeti ismeretek 

tanítása 
 a) definíciók, szabályok, törvények, elvek magyarul 

b) fogalak franciául 
c) nyelvi rétegek (argo, gallicizmusok) 
 a tanult ismeretek rendszerezése nyelvtani jelenségekhez kapcsolása 

 

     
5. Mondat- és szövegelemzés  A tanult ismeretek alapján mondat- és szövegelemzés végzése szóban 

és írásban magyarul 
 

     
X. ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS – BEVEZETÉS 

A KUTATÓMUNKÁBA 
A 11. ÉVBEN BEINDÍTOTT 
TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE 
FOLYAMATOS ÉS MÓDSZERESEN 
FOLYTATÓDIK, ILL. BŐVÜL ÚJ 
ISMERETEK FELDOLGOZÁSÁVAL. 

 EKKOR A TANULÓK KAPNAK KISEBB ÖNÁLLÓ KUTATÁSI 
TÉMÁKAT. ÚJ TEVÉKENYSÉG: A TUDOMÁNYOS KÖZLÉS 
MŰFAJAINAK MEGISMERÉSE, HASZNÁLATA ÉS ILYEN 
JELLEGŰ MUNKÁK KÉSZÍTÉSE 
ÚJ TEVÉKENYSÉGEK: 
1. KUTATÁSMETODIKAI ALAPISMERETEK TANULÁSA, 
KUTATÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 
A) FORRÁSISMERETEK 
AA) MŰFAJOK 
AB) BIBLIOGRÁFIA 
AC) KATALÓGUS 
B) A KUTATÁS 
BA) A PROBLÉMA 
BB) KUTATÁSI SZAKASZOK 
BC) A TAPASZTALAT 
BD) FELDOLGOZÁS-SZÖVEGALKOTÁS 

KUTA
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1. Előadás tartása francia nyelven a tanulóknak 

mint közönségnek 
 a) szóló formában 

b) dramatikus játékban 
c) hangszeren (pl. gitározás) 
d) énekléssel 

 

     
2. A Magyarországon hozzáférhető francia 

nyelvtanítási programok (tankönyv, eszközök) 
megismerése 

   

     
2.1. Részvétel magyar-francia cserekapcsolatokban, 

– feladatokban 
 levelezés, fordítás, vendégvezetés, szervezés  

     
3. A magyarországi francia nyelvtanulási 

intézményes formáinak megismerése 
a) iskolai forma 
b) nyelviskolák (különösen a francia 
szervezésűek) 
c) a Budapesti Francia Intézet megismerése, 
programjainak látogatása 
d) Franciaországba szóló tanulói ösztöndíjak, 
pályázatok figyelemmel kísérése, megpályázása 

   

     
4. Az iskolában folyó franciatanulás   céljának, módszereinek megismerése, a tanagyag rendszerezése, a 

taneszközök értékének és alkalmazási lehetőségeinek megismerése 
 

     
5. A magyar vonatkozású, a Magyarországgal 

kapcsolatos ismeretek  
 figyelése, gyűjtése, rendszerezése és róluk szóló beszámolás az 

osztálytársaknak, a franciatanárnak, publikálás 
a) a magyar sajtó, TV, rádió, a magyar irodalom anyagain keresztül 
(pl. a franciaországi magyar tudósítók, Bajomi Lázár Endre művei) 
b) a francia sajtó, TV, rádió, irodalom anyagain keresztül 

 

     
6. Francia nyelvű hírek, szövegek (szépirodalmi, 

szakmai, publicisztikai)  
 folyamatos olvasása, ill. fordítása, francia nyelvű rádió és TV adások 

(TV5) rendszeres figyelemmel kísérése, ill. feldolgozása 
 

     
XI. SZÖVEGFAJTÁK, MŰFAJOK 

(SZÖVEGHORDOZÓK) 
A 11. ÉVBEN MEGISMERT 
SZÖVEGFAJTÁK HASZNÁLATA 
FOLYAMATOS, DE ÚJ FORMÁK IS 
MEGJELENNEK. 
– önéletrajz 
– forgatókönyv 
– jegyzet 
– tervezet 
– üzenet 
– számítógépes szövegek, telex 
– esszé 
– glossza 
A TUDOMÁNYOS KÖZLÉS MŰFAJAI: 
– referátum 
– korreferátum 
– tudományos cikk 
– tanulmány 
– előterjesztés 
– kézikönyvek, segédkönyvek 
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Teljesítménykövetelmények a 12. évfolyam végén 
 
 
Beszédértés 
 
Elégséges 
a) A tanuló megért – a leggyakoribb témákban – kb. 5-5 kérdést, végre tud hajtani kb. 5-5 utasítást. Megért 
néhány rövid mondatos szöveget. Hosszabb, folyamatos beszéd lényege alapján tájékozódik (üzenetek, 
bejelentés). 
b) Elsősorban a tanárával folytatott beszélgetés során mozog biztonságosan. 
c) A francia nyelvű beszédben, a tanult  témakörökben, felfedezi a témát és néhány szót, kifejezést.  
 
Jeles 
a) A tanuló minden témában megért kb. 8-8 kérdést, végre tud hajtani kb. 8-8 utasítást. Megért hosszabb, 
folyamatos beszédet. Új helyzetben, ha a téma nem ismerős számára, érti a beszéd lényegét a tanárával folytatott 
beszélgetés során. 
b) Megérti a francia nyelvi beszélő által elmondott párbeszéd, önálló szöveg lényegét, személyes vagy 
telefonbeszélgetés során, rádióban vagy televízióban, gyakori beszédhelyzetben, ha a szövegösszefüggés 
ismeretlen is számára.  
 c) A tanuló elhangzó beszéd nyomán tud jegyzetelni. 
 
 
Beszéd 
 
Elégséges 
a) A tanuló a leggyakoribb beszédhelyzetben, a tanult témákban 

a) fel tud tenni kb. 5-5 kérdést, 
b) alapvető beszédszándékokból tud alkalmazni kb. 5-5-öt, 
c) képes rövid párbeszédet lefolytatni, 
d) tud néhány – legalább 3-3 – rövid szöveget reprodukálni (témákból, dalokból, versekből). 

b) Elsősorban tanárával, társaival tud részt venni a beszédeseményekben. Viselkedése udvarias. 
c) Az alapvető nyelvtani szerkezeteket nagyjából helyesen alkalmazza, a megértést több lexikai és nyelvtani 

jellegű hiba gátolja. 
 
Jeles 
a) A tanuló a beszédhelyzetek, témák mindegyikében 

a) fel tud tenni kb. 7-7 kérdést, 
b) a beszédszándékokat pontosan alkalmazza, azok segítségével le tud folytatni hosszabb 

párbeszédet, 
c) képes folyamatosan beszélni 2-3 percig, 
d) többféle szöveget tud reprodukálni, 
e) ismeretlen témákban is képes reagálni (visszakérdezni, megközelítőleg jó választ adni). 

b) A beszéd folyamatossága, érthetősége elfogadható a francia nyelvű partner számára, viselkedése a helyzethez 
illő, udvarias. 

 
 
Olvasás, szövegfeldolgozás 
 
Elégséges 
a) A tanuló kevés hibával el tud olvasni hangosan szavakat, mondatokat és rövidebb szövegeket. Francia nyelvű 
kifejtése (hangsúly, hanglejtés) nem mindig pontos. 
b) A néma olvasás során, megadott szempontok szerint, képes tényezőket kiemelni a szövegből. 
c) Jártassága elsősorban a mindennapi, a szépirodalmi és a tájékoztató szövegekre terjedt ki. A kapott 
információk többségét képes csoportosítani franciául megadott szempontok szerint. 
d) A lényeg megértéséhez szótárra van szüksége. 
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Jeles 
a) A tanuló folyamatosan, gyorsan el tud olvasni hangosan hosszabb szövegeket. Kiejtése szép. 
b) A tanuló több műfajban tud felolvasni közönségnek, a nyelvi-kommunikációs-fonetikai normáknak 
megfelelően. 
c) A néma olvasás során rövid idő alatt  képes, szempontok alapján, feldolgozni a teljes szöveget. 
d) El tud olvasni ismeretlen (nem tanult) szöveget, lassan, de folyamatosan. Csak néhány apróbb hibát követ el. 
e) Jártassága  kiterjed valamennyi szövegfajtára és műfajra (szépirodalmi, publicisztikai, kereskedelmi, 
mindennapi, ismeretterjesztő szövegek, útmutatók, nyomtatványok, levelek, táviratok stb.). Képes a kapott 
információkat franciául összefoglalni. 
 
 
Írás, fogalmazás 
 
Elégséges 
a) A tanuló tud pótolni 

a) mondatokban hiányzó szavakat, 
b) rövid szövegben hiányzó részeket. Tud egyszerű, rövid kérdésekre válaszolni a témák egy részében 

b) Képek, szövegek alapján le tud írni szavakat, egyszerű mondatokat 
c) Önállóan képes rövid mondatokból álló szöveget alkotni (pl. levélírás). Az önálló írás során még több 
helyesírási hibát követ el. 
d) Képes diktálás után szavakat, mondatokat leírni (kb. 1 perc alatt 10 szót, illetve 5 mondatot). Sok 
betűtévesztése és helyesírási hibája van. 
e) Hangok jele alapján megbízható a betűírása. Tud betűből szavakat, szavakból mondatokat és témában rövid 
szöveget alkotni. A szöveg üzenete megérthető. 
f) A szótárkezelése lassú, nem alapos. 
 
Jeles 
a) A tanuló képes – a  tanult témákban, a szövegek, műfajok többségében – írásbeli szövegalkotásra,  így: 
mindennapi, szépirodalmi elemző, tájékoztató, kereskedelmi szövegeken, formanyomtatványok, levelek, 
üzenetek megírására. 
b) Eleget tesz a műfaji követelményeknek, szövege tartalmas, szókincse – viszonylag – gazdag. 
c) Helyesírási hibát alig vét, a nyelvhelyesség minősége nem gátolja a francia nyelvű olvasót a megértésben. 
d) Elhangzó beszéd nyomán tud adatokra vonatkozó jegyzeteket készíteni. 
e) A szótárakat (egy- és kétnyelvű) könnyedén, pontosan tudja felhasználni. 
 
 
Fordítás szóban, írásban – magyarra és franciára 
 
Elégséges 
a) A tanuló elsősorban magyarra tud fordítani szavakat, egyszerű mondatokat, rövid szövegeket, azok francia 
nyelven történő elhangzása után. 
b) Összefoglalva el tudja mondani magyarul a tanult témák (versek, dalszövegek) tartalmát. Írásban, szótár 
segítségével megérti hosszabb szöveg lényegét. 
c) A tanult nyelvi kifejezéseknek, szavaknak legalább a felét, valamint az azok alapján szerkesztett egyszerű 
mondatokat le tudja fordítani franciára. 
d) Írásban, szótárral rövid szövegek (levél, nyomtatvány, próza)) fordítását meg tudja oldani. Több nyelvtani, 
szerkesztési hibát vét, szókincse kicsi, a szöveg lényege – a főbb pontos megadásával – érthető. 
 
Jeles 
a) A tanuló a szöveget pontosan, rugalmasan,  viszonylag választékos szókinccsel és szerkezetekkel tudja 
visszaadni. 
b) Minden témakörben, valamennyi műfajban fordít. Tempója gyors, a közvetített magyar szöveg választékos, 
megfelel a magyar nyelvhelyességi és kommunikációs igényeknek. 
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c) Franciára is több műfajban, hosszabb szöveget pontosan fordít. Helyesírási, illetve nyelvtani hibái alig 
vannak. Szótárhasználata gyors, pontos. (Szövegterjedelem kb. 20-25 sor, 1 óra alatt.) 
d) Szóban mondatonként, szakaszosan pontosan fordít, elsősorban ismert szöveg alapján. 
e) Ismeretlen szövegek lényegét közvetíteni tudja. 
 
 
Nyelvtan 
 
Elégséges 
a) A tanuló a legfőbb nyelvtani kategóriákat felismeri, magyarul meg tudja nevezni azokat (fogalom, definíció). 
b) Az ismeretek alapján el tud végezni néhány nyelvtani műveletet. Még sokat hibázik. A francia nyelvhasználat 
során a műveletek alkalmazása nehézségeket jelent számára. 
c) A legalapvetőbb ismereteket pontosan fel tudja sorolni, pl. igék ragozását, a főnév, melléknév nemét, egyszerű 
mondat szerkesztési módját. 
 
Jeles 
a) A tanuló valamennyi tanult nyelvtani kategóriát felismeri, franciául is meg tudja nevezni azokat, ismereteit 
rendszerezni tudja. 
b) Több nyelvi példát is tud mondani. Minden nyelvtani műveletet el tud végezni. Megoldásai pontosak, 
gyorsak. 
c) Nyelvtani problémákat – elemezve – meg tud oldani. A francia nyelvhasználat során az ismeretek alkalmazása 
pontos, könnyed. Alig hibázik, hibáit észreveszi, javítani tudja azokat. 
 
 
Irodalmi, kereskedelmi, vendégforgalmi, publicisztikai ismeretek 
 
E tevékenységterületek követelményei alapvetően megjelennek a Beszéd, az Olvasás, az Írás, a Fordítás 
tevékenység körében. Mivel ezen területek fontosak a későbbi – felsőbb fokú, ill. a szakmai nyelv tanulása 
szempontjából, ezért bizonyos "átvezető" követelményeket külön is megfogalmaztunk. Ezeket az elégséges 
szinten nem követeljük meg (tudásuk viszont előnyös). 
 
Elégséges 
a) A tanuló meg tudja nevezni az ismeretanyag főbb elemeit, tud neveket, fogalmakat, adatokat. A francia nyelvű 
nevek kiejtése pontos. 
b) Több tématerületen pontos ismerete van, azok között összefüggéseket is meg tud fogalmazni. Ismereteit 
többnyire franciául közvetíti, szóban és írásban is (üzenetek, nyomtatványok). 
 
Jeles 
a) A tanulónak az ismeretanyag minden területén pontos, részletes ismerete van. Szinte valamennyi 
tématerületen mély tudással rendelkezik. 
b) Ismereteit szóban és írásban is – ezen tevékenységek követelményeinek megfelelően – ki tudja fejezni 
(szakmai levél, használati utasítás) 
c) Ismereteit magabiztosan közvetíti francia nyelven, a szakmai fogalmak, kifejezések használatával. 
 
 
Civilizációs ismeretek 
 
Elégséges 
a) A tanuló meg tudja nevezni az ismeretanyag főbb elemeit, tud neveket, fogalmakat, adatokat. A francia nyelvű 
nevek kiejtése pontos. 
b) Legalább egy területen több, pontos ismerete van, közöttük összefüggéseket is meg tud fogalmazni 
(történelem, művészet, gasztronómia) Ismereteiből néhányat, pl. dalt, verset franciául tud közvetíteni. 
Feladatvégzése tanári irányítással folyamatos. 



 
 
 
 
3068 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
Jeles 
a) A tanulónak az ismeretanyag minden területén pontos, részletes ismerete van. Néhány területen mély tudással 
rendelkezik (pl. történelem, gazdaság, politika, technika). 
b) Ismereteit szóban is, írásban is ki tudja fejteni. 
c) Ismereteinek közvetítése során a francia nyelvhasználat dominál (pl. dalok, versek, művek, korok, alkotások). 
d) Meg tudja fogalmazni saját véleményét is. 
 
 
 
Önművelés 
 
Elégséges 
a) A tanuló – tanári segítséggel – képes a feladatvégzésre. Az általa megjelölt témákban folyamatosan végzi 
munkáját. 
b) Eredményeiről számot tud adni, elsősorban magyarul. 
c) Nyomon követi a francia kultúra magyarországi eseményeit és az EU-s eseményeket. 
 
Jeles 
a) A tanuló az elkészített terv szerint önállóan dolgozik. 
b) Munkáját több területre kiterjedően folyamatosan végzi. Tájékozott a francia nyelvi kultúrkör nemzetközi 
eseményeiről. A tervet saját ötleteivel kiegészíti. Munkájáról rendszeresen, önállóan, pontosan, szívesen számol 
be.  
c) Összefüggő tájékoztatásra képes, ennek során a francia nyelvűség fokozatosan előtérbe kerül. 
 
 
 
Dalok jegyzéke 
 
 
TABLE DES CHANSONS 
 
A) LA DOUCE FRANCE 
 
1. Douce France (e.c.) 
2. La Montagne (e.c.) 
3. Chanson pour l'Auvergnat 
4. O, Toulouse 
5. Le bateau-mouche 
 
 
B) LE STYLE DE VIE DES FRANCAIS 
 
1. Dans la soupe à ma grand-mère (e.c.) 
2. Les marchés de Provence (e.c.) 
3. Chevalier de la Table Ronde 
4. Les bourgeois (e.c.) 
5. L'important, c'est la rose (e.c.) 
6. Les bonbons (e.c.) 
7. Comme d'habitude (e.c.) 
8. Un garçon pas comme les autres (e.c.) 
9. La musica (e.c.) 
10. Susanne (e.c.) 
11. Place des grands hommes 
12. Les hommes qui passent 
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C) LE BEAU PASSÉ ET L'AMOUR 
 
1. A la claire fontaine  
2. Dans les prisons de Nantes (e.c.) 
3. Va mon ami va (e.c.) 
4. Vive la rose (e.c.) 
5. Le roi a fait battre tambour 
6. Le temps des Cerises (e.c.) 
7. Hymne à l'amour 
8. Butterfly (e.c.) 
 
 
D) GUERRE OU PAIX 
 
1. Merde à Vauban (e.c.) 
2. La Carmagnole 
3. Chant des partisans français (e.c.) 
4. Barbara (e.c.) 
5. Ethiopie (e.c.) 
 
(Enregistrée en casette: e.c.) 
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NÉMET NYELV 
 

7–12. évfolyam 
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Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
3 

(b) 

 
4 

(b) 

 
4 

(b) 
: kötelezően válaszható 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Német nyelv tanterv az Élő idegen nyelv műveltségi területre készült, ezen belül a német nyelv tanítását és a 
német nyelvi kultúrkör értékeinek közvetítését célozza meg. A tanterv az élő idegen nyelv számára 
megfogalmazott NAT-követelményeket lefedi. A Német nyelv tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának 
közös követelményei közül a Tanulásra, a Kommunikációs kultúra fejlesztésére, az Európai azonosságtudat-
egyetemes kultúra és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítésére helyezi a fő 
hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Környezeti nevelés, a Testi és lelki egészség, valamint a Hon- és népismeret 
követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Német nyelv tanulása révén tudatosulhat a tanulókban az a tény, hogy anyanyelvükön kívül más nyelven is 
kifejezhetik magukat. Felfedezhetik az életkoruknak és egyéniségüknek leginkább megfelelő idegennyelv-
tanulási módszereket. Kialakulhat bennük érdeklődés más népek élete és kultúrája iránt. Növekszik bennük az 
idegen nyelven megszólalni tudás bátorsága. Képessé válnak arra, hogy információt adjanak és kapjanak idegen 
nyelven saját közvetlen világukról. A Német nyelv tanterv modul rendszerű: témák és tevékenységek strukturált 
rendszere. A tanulók haladási szintjét célozza meg: a nyelvi képességekre teszi a hangsúlyt, ezekhez illeszti a 
témákat. Olyan pedagógiai technológia alkalmazását feltételezi, amely az idegen nyelv és anyanyelv tanítása 
között szoros szakmai integrációt igényel. 
 
 
A tanterv referenciái 
 

 A tantervet felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek az Értékközvetítő és 
képességfejlesztő program bázishelyétől: Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
Országos Központja – ÉKP Központ – 8500 Pápa, Jókai u. 37. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  

a 7–8. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Játékos foglalkozások: főképp 
kezdetben, a tanulók motiválása, 
a német nyelvű beszédhallás, 
beszédértés képességének 
kialakítása-fejlesztése, a hang-
betű kapcsolatok, az olvasás és 
írás tanulása szolgálatában 

 Ismert szövegek másolása, 
tollbamondása a tanultszavak, 
szószerkezetek, ill. helyesírási 
szabályok elmélyítése céljából 

 Hangok helyes ejtése; intonáció 
 Dalok, mondókák, versek, 

dialógusok memorizálása 
 Szavak, szószerkezetek, nyelvtani 

jelenségek kiemelése, 
memorizálása, gyakorlása sokféle 
kontextusban 

 A szókészlet gyarapítása 
dialógusok, didaktikus, 
szépirodalmi és ismeretterjesztő 
szövegek befogadása, 
reprodukáltatása és 
produkáltatása által, rendszeres 
ismétléssel, gyakorlással 

 Olvasási, írási-helyesírási, 
társalgási feladatgyűjtemény, 
munkafüzet használata 

 Az akaratlagos írás fejlesztése; 
tárgyak, személyek, jelenségek, 
stb. rövid bemutatása 
(7–8. évfolyamon önéletrajz 
írása) megadott szempontok 
alapján 

 Levélírás formai 
követelményeinek kialakítása és 
gyakorlása 

 Idegen nyelvű szöveg (ha az 
kismértékben tartalmaz idegen 
szót) hibátlan olvasása, megértése 
és a szöveghez kapcsolódó 
szövegfeldolgozást segítő 
feladatok megoldásának 
rendszeres gyakorlása 

 Szituációs gyakorlatok, 
szerepjátékok révén a mindennapi 
érintkezést segítő szövegek 
tanulása érdekében 

 A köznyelvi beszédstílustól nem 
eltérő (nem dialektus) beszélgetés 
megértésének fejlesztése 
beszédgyakorlatokkal 

 Globális és szelektív hallás utáni 
értés technikájának elsajátítása 

 Egyéni és csoportos beszélgetés 
(társalgás) a célnyelven  

 Szóbeli feladatok megoldatása 
idegen- és anyanyelven 

 Munkafüzetek rendszeres 
minőségi ellenőrzése 

 Házi feladatok tartalmi 
ellenőrzése 

 Iskolai dolgozatok íratása  
 Páros szereplés nyelvi 

szituációban 

 Egyéni elemző minősítés szóban 
 Páros és csoportos teljesítmények 

minősítése szóban 
 Nagyobb írásbeli produktumok 

(fordítás, idegen nyelvű 
szövegalkotás stb.) elemző 
minősítése írásban, osztályzattal 
és/vagy analitikus pontozással 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 9–10. évfolyamon 
 
A tananyag-elsajátítást szolgáló módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 
 A nyelvtantanításban az 

erősödő tudatosítással előtérbe 
kerülnek a deduktív eljárások 
 Az olvasás-szövegfeldolgozás 

keretében fokozottabb szerepet 
kap a néma olvastatás 
 Ismert szövegek másolása, 

tollbamondása a tanult szavak, 
szószerkezetek, ill. helyesírási 
szabályok elmélyítése céljából 
 Hangok helyes ejtésének és 

intonációjának gyakorlása 
 Az akaratlagos írás fejlesztése; 

tárgyak, személyek, jelenségek, 
stb. bemutatása megadott 
szempontok alapján 
 Fokozódó számú önálló 

feladatmegoldás a munkafüzet 
és feladatgyűjtemény 
felhasználásával 
 Német nyelvű köznapi, szakmai 

és szépirodalmi szövegek 
hallgatása magnetofonról, a 
hallás után értés fejlesztésére  
 A szöveghallás, szövegértés 

fejlesztése érdekében dalok, 
versek tanulása 
 Szerepjátékok, főképp a 

civilizációs ismeretek 
tanulásában  
 “Oda-vissza” fordítás 

gyakoroltatása 
 Képleírás 
 Felkészítés az állami 

nyelvvizsgára a nyelvvizsgán 
előforduló feladattípusok 
(tesztek, szituációs gyakorlatok, 
stb.) segítségével 
 Globális és szelektív hallás 

utáni értés technikájának 
elsajátítása 

 Teljesítmény-megbeszélés 
egyénileg és csoportosan 
 Társalgás a célnyelven 
 Munkafüzetek és házi feladatok 

rendszeres tartalmi ellenőrzése 
 Iskolai dolgozatok íratása 
 Nyelvi szituációs viselkedés 

elemzése 
 Tudásmérés állami nyelvvizsga-

teszttel 

 Elemző minősítés egyéni 
teljesítményre szóban 
 Páros és csoportos 

teljesítmények szóbeli elemző 
minősítése 
 Elemző-összegező minősítés 

tematikus egység végén, 
egyénileg és kollektíven szóban 
 Nagyobb nyelvi produktumok 

elemző minősítése írásban, 
analitikus pontozással és/vagy 
érdemjeggyel 
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Taneszköz 

 
Évfolyam Raktári 

szám 
Cím 

5-8.  Deutsch für junge Leute 1-3. Tankönyv (5-8.) 
  Deutsch für junge Leute 1-3. Munkafüzet (5-8.) 

8.  Themen neu 1. Tankönyv (8.) / Start! tankönyv 
  Themen neu 1. Munkafüzet (8.) !Start! munkafüzet 

9–10.  Tangram 1A tankönyv és munkafüzet 
  Tangram 1B tankönyv és munkafüzet 
  A német nyelvvizsga ábécéje 
  Briefwechsel 

 11–12.  Tangram 1A tankönyv és munkafüzet 
  Tangram 1B tankönyv és munkafüzet 
  A német nyelvvizsga ábécéje 
  Briefwechsel 

 
 

Tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

5-8.  Stufengrammatik 
  Briefwechsel 
  Schritte 

9–10.  Mittelstufe Deutsch tankönyv 
  Mittelstufe Deutsch nyelvvizsgára felkészítő munkafüzet 
  Német-magyar, magyar-német igei vonzatok 
  Ein Wort gibt das andere 
  Deutschexpress 1., 2. 

 11–12.  Mittelstufe Deutsch tankönyv 
  Mittelstufe Deutsch nyelvvizsgára felkészítő munkafüzet 
  Német-magyar, magyar-német igei vonzatok 
  Ein Wort gibt das andere 
  Deutschexpress 1., 2. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
7. évfolyam 

 
A Német nyelv tanulásának céljai a 7. évfolyamon 

 
A tanulók szilárdítsák meg, mélyítsék el és rendszerezzék eddigi nyelvtani ismereteiket. Ismerkedjenek meg új 
szerkezetekkel is. Fokozatosan tudatosodjanak a tanulókban az anyanyelv és a német nyelv rendszere közötti 
különbségek és egyezések (kontrasztivitás). Tudjanak különbséget tenni a német nyelv legalapvetőbb 
stílusrétegei (baráti, hivatalos, stb.) között. Ismerjék meg a német nyelvi kultúra legalapvetőbb viselkedési 
szabályait. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  A BESZÉD- ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd)  Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) tanulása, gyakorlása 
    
1.1. német nyelvű utasítások megértése  német nyelvű utasítások végrehajtása, megértésük jelzése 
    
1.2. személyek, tárgyak, állatok, helyek, jelenségek 

megnevezése 
 képek alapján személyek, tárgyak, állatok, helyek, jelenségek 

megnevezése, egyszerű mondatok alkotása, illetve azok befogadása 
(10-12 mondat) 

    
1.3. személyről, a mindennapi eseményekről, a tanult 

témakörök alapján mondatalkotás 
 a tanulónak önmagáról, a mindennapi eseményekről, a tanult témakörök 

alapján egyszerű mondatok alkotása, azok befogadása (8-12 mondat) 
    
1.4. dialógusok, mondókák, versek, dalok, szövegek 

reprodukálása 
Témakörök, témák: 
1. Emberi kapcsolatok 
 - családi élet 
 - házimunka 
 - ünnepek 
 - barátság 
 - emberek belső jellemzése 
2. Tágabb környezetünk 
 - településtípusok, 
 - lakóhelyünk 
 - fővárosunk nevezetességei 
 - egy célnyelvi város rövid bemutatása 
 - városi élet, vidéki élet 
 - városi közlekedés 
 - környezetvédelem 
3. Természeti környezetünk 
 - növények 
 - állatok 
4. Az iskola világa 
 - iskolai élet 
 - iskolám bemutatása 
 - a német iskolarendszer 
5. Egészség, betegség 
 - az emberi test részei 
 - leggyakoribb betegségek (panaszok, 

 kezelés) 
 - baleset, sérülések 
 - orvosnál 
 - gyógyszertárban 
 - kórházban 

 a megtanult dialógusok, mondókák, versek, dalok, szövegek 
reprodukálása, azok befogadása 
 a) szerepjátékban 
 b) dramatikus játékban 
 c) bábjátékban 
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 6. Étkezés otthon, étteremben, receptek, 

ételkészítés, vendéglő, rendelés, fizetés, 
reklamáció – a német konyha specialitásai 

7. Utazás 
 - utazási előkészületek 
 - szállásfoglalás 
 - pénzváltás 
 - utazási eszközök és módok 
8. Szabadidő, szórakozás – hobby, szabadidős 

tevékenységek, sportok 
9. Levelezés hivatalos formában 

  

    
1.5. szövegértés  a szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) mondatonként 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 

    
1.6. nyelvi műveletek  német nyelvű gyakorlatok: nyelvi műveletek végzése mondatokon és 

szövegeken: 
kérdezés-válaszadás; 
átalakítás: (lexika szintjén: szinonima, antonima; kommunikációs 
tényezők szerint: személyek, hely, idő stb.); 
csoportosítás megadott szempontok szerint (pl. igaz-hamis, kakukktojás 
stb.); 
hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása 
szövegeken: 
– behelyettesítés, 
– tömörítés 

    
2. Helyesejtés  A helyesejtés gyakorlása 
    
2.1. mondókák dalszövegek, szövegek, dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok helyesejtése 
 a helyesejtés gyakorlása mondókák dalszövegek, szövegek, dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok felhasználásával 
(pl. ich-Laut, ach-Laut stb.) 
– a hangnak megfelelő szavak, szóegység mondása, 
– fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtése 

    
2.2. beszédhallás, beszédmozgás  a német helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás, beszédmozgás 

észlelése élőbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat, szöveg alapján 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a német helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával, 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) hanglejtés, 
dd) a német nyelv hangzásának megkülönböztetése más idegen nyelvektől

    
2.3. helyesejtési hibák  a helyesejtési hibák (artikulációs hiba, hangkapcsolathiba) felismerésének 

és javításának tanulása tanítói visszajelzés nyomán 
    
2.4. nyelvi-kommunikációs didaktikus játékok  nyelvi-kommunikációs didaktikus játékok megismerése és játszása: 

szóverseny, nyelvtörők stb. 
    
II. BESZÉDSZÁNDÉKOK  BESZÉDSZÁNDÉKOK TANULÁSA 
    
1. Kapcsolatfelvétel: 

– köszönés 
– bemutatkozás 
– bemutatás (személyt valakinek) 

 A kapcsolatfelvétel gyakorlása 
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2. Szándéknyilvánítás: 

– tudakozódás 
– kérés, kívánság 
– meghívás, ill. meghívás elfogadása személyesen, 
telefonon 

– megköszönés 
– szabályozás, utasítás 
– tiltás 
– bátorítás 
– visszautasítás 
– megnyugtatás 
– figyelmeztetés 
– kifogás, korlátozás 

 A szándéknyilvánítás gyakorlása a tanult témák szövege alapján 

    
3. Érzelmek kifejezése 

– meglepetés 
– közömbösség 
– düh 
– szimpátia 
– szeretet 
– öröm 
– udvariasság 
– remény 
– kétség, nyugtalanság 

 Érzelmek kifejezésének gyakorlása 

    
4. Vélemény kifejezése, elfogadása 

– tanácsadás 
– javaslat 
– segítség felajánlása 
– beleegyezés 
– tiltakozás 
– elégedettség 
– vitatkozás, ellentmondás 

 Vélemény kifejezésének, illetve elfogadásának gyakorlása 

    
5. Tájékoztatás 

– tényközlés, állítás 
– beszámolás (tényről, helyzetről) 
– leírás (események) 
– fizikai állapot kifejezése 
– azonosítás, összehasonlítás 
– akarat, érdek kifejezése 
– elbeszélés 
– kritizálás 
– probléma felvetés 
– hipotézis megfogalmazása 
– csatlakozás valakihez, valamihez 
– személyek (jellemvonás) leírása 

 A tájékoztatás gyakorlása 

    
III. OLVASÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS  AZ OLVASÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Olvasás  Az olvasás gyakorlása a tankönyv, munkakönyv szövegein és eredeti 

nyelvi anyagokon 
    
1.1. szószerkezetek, mondatok néma és hangos 

olvasása 
 szószerkezetek, mondatok néma és hangos olvasásának gyakorlása 

nyomtatott és írott betűkkel 
    
1.2. az olvasás tempója és pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
1.2.1. jelfelismerés  jelfelismerés: hiányzó betű, betűösszetételek felismerése, pótlása 

nyomtatott betűkkel, írott szavakban, hibakeresés, hibás szavak javítása 
a) a szóképekből hiányzó betűösszetételek felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása a betűhalmazból; 
b) a szószerkezetekből hiányzó szavak felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása és pótlása 
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1.2.2. a jelentés felismerése  a jelentés felismerése: szóalkotással, szinonima – antonima – kereséssel, a 

szavak szempontok szerinti csoportosításával, cselekvés lefolytatása 
rajzolással, verbális és nemverbális cselekvéssel 

    
1.2.3. olvasástechnikai hibák javítása  az olvasástechnikai hibák (betűkihagyás újrakezdés, mást olvasás, a hang 

és betűösszetételek közötti megfelelés elvétése, a néma hangok kiejtése) 
javítása nevelői visszajelzésre 

    
1.3. olvasásgyakorlás  az olvasás gyakorlása legalább (10-15 mondatos) és hosszabb szövegeken 

némán és hangosan, olvasástechnikai és kommunikációs szempontok 
figyelembevételével (pl. fölolvasás); 
dalszövegek, didaktikus szövegek, versek, mondókák, szépirodalmi, 
tájékoztató, publicisztikai szövegek olvasása 

    
1.4. szövegfeldolgozás  szövegértést és szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatok végzése 

különböző műfajú szövegeken 
a) a szövegek elemzésével, 
aa) nyelvi (nyelvtani), 
ab) kommunikációs, 
ac) logikai (tartalmú) szempontok alapján (téma, ok, érzelem stb.); 

    
1.5. szövegalkotás  mondatok, szövegek alkotása az olvasott anyagok, műfajok alapján 
    
1.6. szótárhasználat  a szótárhasználat gyakorlása különböző fokozatú kétnyelvű szótár 

segítségével: betűk, fonetikai jelek, szavak, kifejezések keresésével és 
olvasásával 

    
III. HELYESÍRÁS-NYELVTAN  A HELYESÍRÁS-NYELVTAN TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Írástechnika  Az írástechnika gyakorlása 
    
1.1. azonos ejtésű szavak, szóösszetételek  azonos ejtésű szavak, szóösszetételek gyűjtése 
    
1.2. hangok jelei  hang, hangok jeleinek átírása (betűre, betűkre, illetve szavakra, 

mondatokra) 
    
2. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása szavak, szószerkezetek, mondatok másolásával, 

diktálás utáni írással, akaratlagos írással 
    
3. Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 
    
3.1. problémafelismerés  problémák felismerése 
    
3.2. problémamegoldás  a problémák megoldásának gyakorlása 

a) a morfémák szintjén: jelzés, ragozás, képzés; 
b) a lexémák szintjén: szófajok, azonos hangzású szavak írása; 
c) a szintagmák szintjén: összetett szavak, szószerkezetek (alany-
állítmány, főnév-melléknév kapcsolata); 
d) a mondat szintjén: szerkezeti tagolás, mondatfajták; 
e) a textéma szintjén: szövegelemzés, szövegalkotás 

    
3.3. nyelvtani műveletek  nyelvtani műveletek végzése a) bővítés 

   b) szűkítés 
   c) helyettesítés 
   d) átalakítás 
   e) kapcsolás 

    
3.4. helyesírás-gyakorlás  a helyesírás gyakorlása írógépen, számítógépen: 

 a) másolás, 
 b) reprodukálás, 
 c) mondatok alkotása, diktálás utáni írás 

    
4. Nyelvtani és néma nyelvtörténeti ismeretek 

a) definíciók, szabályok, 
    törvények, elvek magyarul 
b) fogalmak németül 

 Nyelvtani és néma nyelvtörténeti ismeretek tanulása, 
a tanult ismeretek rendszerezése, nyelvtani jelenségekhez kapcsolása 

    
4.1. igenevek, igeneves szerkezetek  az igenevek, igeneves szerkezetek megismerése, használatuk tanulása 
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4.2. igevonzatok  az igevonzatok megismerése, használatuk tanulása 
    
4.3. vonatkozó névmás  a vonatkozó névmás megismerése, használatának tanulása 
    
4.4. a tagadás különböző formái  a tagadás különböző formáinak megismerése, használatuk tanulása 
    
4.5. az egyszerű mondat bővítése  az egyszerű mondat bővítésének gyakorlása 
    
4.6. az elöljáró  az elöljáró megismerése, használatának tanulása 
    
4.7. az igei csoport funkciói az egyszerű mondatban 

– passzív szerkezet, 
– aktív szerkezet 

 az igei csoport funkcióinak megismerése, használatuk tanulása 

    
4.8. igeidők  az igeidők megismerése, használatuk tanulása 
    
4.9. igemódok – indikatív, konjuktív  az igemódok megismerése, használatuk tanulása 
    
4.10. a melléknév ragozása 

– részes eset egyes szám, többes szám, 
– határozott, határozatlan névelő, 
– birtokos névmás, 
– "kein" tagadószó 

 a melléknév ragozásának megismerése, gyakorlása 

    
5. Mondatelemzés  A tanult ismeretek alapján mondatelemzés végzése szóban és írásban 

magyarul 
    
IV. ÍRÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS-

FOGALMAZÁS 
 AZ ÍRÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS-FOGALMAZÁS TANULÁSA 

    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  Az írásbeli szövegfeldolgozás tanulása, gyakorlása, különböző 

műfajokban és szövegeken: 
szavak, mondatok, szöveg és szövegrészletek elemzése 
a) adatkeresés (formai, tartalmi pl. kommunikációs tényezők, válaszadás),
b) adatok csoportosítása és rendszerezése, 
c) összehasonlítás (viszonykeresés – pl. ok, szándék) magyarul és németül 

    
2. Írásbeli szövegalkotás 

 
Szövegfajták, szövegműfajok: 
az 5-6. évfolyamon megismertek, továbbá 
– publicisztikai szövegek: 
 újságcikk, apróhirdetés, hír 
– interjú 
– képrejtvény 
– comic 

 Az írásbeli szövegalkotás gyakorlása: 
– behelyettesítés szövegeken 
– kiegészítés 
– kérdések szerkesztése 
– állítások megfogalmazása 
– mondatok rendezése 
– szövegalkotás a tanult műfajokban 
a) szabadon, 
b) kép, képsor, 
c) hangjelek alapján, 
d) megadott szempontok szerint (pl. levél, nyomtatvány kitöltése), 
– gyakorlatok végzése mondatokon, szövegeken: rendezés szempontok 
szerint, szöveg befejezés 

 
V. IRODALOM  IRODALOMTANULÁS 
    
1.  
 

Versek, regények, szövegrészletek olvasása 
Gedichte: 
1. Heinrich Heine: Lorelei 
2. Joseph von Eichendorf: Winternacht 
Schwanke: 
Münchhausen,  
Die Schildbürger 
E.T.A Hoffman: Märchen 

 
Versek, regények, szövegrészletek, szövegek olvasása németül és 
magyarul, némán és hangosan 

    
2. Versek, szövegrészletek reprodukálása  Versek, szövegrészletek reprodukálása németül a tanulócsoportnak mint 

közönségnek 
    
3. Német vers, szövegrészlet fordítása magyarra  Német vers, szövegrészlet fordítása magyarra, írásban és szóban 
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4. Vers, szövegrészlet fordítása németre  Vers, szövegrészlet fordítása németre, írásban és szóban: 

nyersfordítás készítése szöveghűségre törekedve; 
műfordítási próbálkozások 

    
5. Önálló tanulói ismeretszerzés és ismeretterjesztés  Önálló tanulói ismeretszerzés és ismeretterjesztés a német nyelvű 

irodalomról a tanulócsoporton belül német, illetve magyar nyelven 
szóban és írásban: 
könyvismertetés, 
témafeldolgozás, illetve -ismertetés előadás formájában 

    
6. Német vers magyar, illetve magyar vers német 

fordításának összehasonlítása 
 Német vers magyar, illetve magyar vers német fordításának olvasása, 

fordítás összehasonlítása 
fonetikai szempontból (hang-betű, hangsúly, ritmus); 
szövegértés szempontjából (szószerkezetek, kommunikációs tényezők, 
szavak jelentése, hangulata) 

    
VI. A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓ  ISMERETSZERZÉS A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 
    
1. a) Németország, Ausztria, Svájc nagyobb városai 

b) európai országok, ahol német nemzetiségiek 
élnek, ahol a németet mint idegen nyelvet sokan 
beszélik (Magyarország, erdélyi szászok); 
c) néhány német népviselet; 
d) közlekedési eszközök, autómárkák; 
e) a német nyelvterületek néhány földrajzi 
jellegzetességei: tengerei, nagyobb folyói, hegyei; 
f) kiemelkedő aktuális politikusok; 
g) híres sportolók; 
h) irodalom (írók, költők, műveik) képzőművészet, 
zene, színház, film; 
i) sajtótermékek; 
j) tudomány-technika  

 Egyszerű kijelentések, rövid mondatok, néhány mondatból álló szöveg 
alkotásának gyakorlása képek, térképek, reprodukciók segítségével 
magyar nyelven, néhány név, tárgy megnevezése németül 

    
2. a) tv-, mozi-, rádióprogramok, műsorok címe, az 

események, hírek története, a film nyelvének 
fordítási megoldása, nyelvlecke és időpontja; 
b) események és szereplők az újságban; 
c) könyvtárak, könyvesboltok: 
német nyelvű újságok, német szerzők művei 
magyar nyelven; 
d) németül beszélő rádióadók; 
e) német nyelvű műsorok adás-időpontjai; 
f) mindennapi élet: találkozás németül beszélő 
emberekkel,  
autók gyártmánya, rendszáma; 
g) képeslapok, bélyegek, újságkivágások; 
h) német politikai, kulturális és sportesemények; 
i) a Budapesti Goethe-intézet programjai; 
kapcsolatteremtés német iskolásokkal 

 Németországról, Ausztriáról, Svájcról és a német nyelvvel kapcsolatos 
információk gyűjtése folyamatosan és a szerzett ismeretekről beszámolás 
az osztálytársaknak, a német nyelv tanítójának 

 
VII. ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS  ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS 
    
1. Német nyelvű előadások  Német nyelvű előadások megtekintése 

a) egyéni előadás 
b) dramatikus játék 
c) hangszeres előadás (pl. furulyázás) 
d) éneklés 

    
2. A Magyarországon hozzáférhető német 

nyelvtanítási programok 
 A Magyarországon hozzáférhető német nyelvtanítási programok, 

tankönyvek eszközök megismerése 
    
3. A magyarországi német nyelvtanulás intézményes 

formái 
 A magyarországi német nyelvtanulás intézményes formáinak megismerése

a) iskolai forma 
b) nyelviskolák 
c) a Budapesti Goethe-intézet 
d) Németországba, Ausztriába, (Svájcba) szóló tanulói ösztöndíjak, 
pályázatok 

    
4. Az iskolában folyó némettanulás  Az iskolában folyó némettanulás céljának, módszereinek megismerése, a 

tananyag rendszerezése, a taneszközök értékének és alkalmazási 
lehetőségeinek megismerése 
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5. Magyar vonatkozású, Magyarországgal 

kapcsolatos német hírek 
 A magyar vonatkozású, Magyarországgal kapcsolatos német hírek 

figyelése, gyűjtése, rendszerezése és róluk szóló beszámolás az 
osztálytársaknak, a német nyelv tanítójának 

    
VIII. KÖZVETÍTÉS   
    
1. fordítás, illetve fordítás megértése  fordítás magyarra 

a) mondatokon, 
b) 8-10 mondatos szövegeken; 
fordítás németre 
a) mondatokon, 
b) 6-8 mondatos szövegeken 

    
2. Fordítás  A fordítás gyakorlása 
    
2.1. fordítás magyarra  12-16 mondatból álló német nyelvű szöveg lefordítása magyarra, a pontos 

fordítás, az értelmes magyar szövegalkotás, a szépírás és helyesírás 
normatív szempontjainak megfelelően 

    
2.2. fordítás németre  10-12 egyszerű mondat, szöveg fordítása németre a helyesírás, a nyelvtan, 

a nyelvhelyesség szabályainak, a szépírás követelményeinek megfelelően 

 
 
Tolmácsolás (hangzó német nyelvű szöveg fordítása magyarra) 

 Négy-öt (Nem korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a legfontosabb 
elemekre ( a mondatok topikjaira és rémáira) 
A szűkített szövegek lejegyzése 

 Négy-öt (nem korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyzetelés 
alapján történő bővítése, rekonsrtuálása 
 Már tanult rövid prózai szövegek szóbeli fordítása 

 
 
PROJEKT 
 
Látogatóban Luxemburgban 
Luxemburg földrajzával, történelmével és jelenével kapcsolatos információk gyűjtése a hagyományos és 
korszerű információhordozók (lexikonok, természetfilmek, Internet) segítségével. A gyűjtés eredménye egyrészt 
írásban (album, tabló), másrészt egy műsoros délutánban. 
 
 
PROJEKT 
 
Egy német nyelvű film vagy színházi előadás megtekintése 
A film vagy színházi előadás alapjául szolgáló szöveg előzetes feldolgozása. A film vagy színdarab 
megtekintését megelőzően a vizuális művészetekre ill. a színházra (azok technikai részére is) vonatkozó 
ismeretek összefoglalása (minimális szakmai szókinccsel együtt). A film ill. színdarab megtekintése előzetes 
szempontrendszer alapján. Képekkel illusztrált beszámoló készítése a látottakról. 
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Év végi követelmények 

 
7. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes  
– az utasításokat megérteni, azokra cselekvéssel válaszolni; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megérteni; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; 
– egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérteni; 
– ismeretlen nyelvi elemek jelentését a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben 
kikövetkeztetni. 
 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszolni; 
– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni; 
– kérdéseket feltenni, eseményt elmesélni; 
– megértési probléma esetén segítséget kérni; 
– beszélgetést kezdeményezni, befejezni. 
 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megérteni, abban a fontos információt megtalálni, 
ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;  
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni; 
– egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megérteni. 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid szöveget diktálás után leírni; 
– egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni; 
– ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget írni.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
8. évfolyam 

 
 

A Német nyelv tanulásának céljai a 8. évfolyamon 
 
Váljanak egyre tudatosabbá a tanulók a nyelvhelyesség, a nyelvtani ismeretek és az alkalomhoz illő 
nyelvhasználat terén. Törekedjenek megteremteni a forma, tartalom és stílus egységét. Fejlődjön dinamikusan a 
nyelvhelyességük és a beszédfolyamatosságuk. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  A BESZÉD- ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd)  Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) tanulása, gyakorlása 
    
1.1. német nyelvű utasítások megértése  német nyelvű utasítások végrehajtása, megértésük jelzése 
    
1.2. személyek, tárgyak, állatok, helyek, jelenségek 

megnevezése 
 képek alapján személyek, tárgyak, állatok, helyek, jelenségek 

megnevezése, egyszerű mondatok alkotása, illetve azok befogadása 
(10-15 mondat) 

    
1.3. személyről, a mindennapi eseményekről, a tanult 

témakörök alapján mondatalkotás 
 a tanulónak önmagáról, a mindennapi eseményekről, a tanult témakörök 

alapján egyszerű mondatok alkotása, azok befogadása (10-15 mondat) 
    
1.4. dialógusok, mondókák, versek, dalok, szövegek 

reprodukálása 
 
Témakörök, témák: 
1. Emberi kapcsolatok 
 - családi élet 
 - házimunka 
 - ünnepek 
 - barátság 
 - emberek belső jellemzése 
2. Tágabb környezetünk 
 - településtípusok, 
 - lakóhelyünk 
 - fővárosunk nevezetességei 
 - egy célnyelvi város rövid bemutatása 
 - városi élet, vidéki élet 
 - városi közlekedés 
 - környezetvédelem 
3. Természeti környezetünk 
 - növények 
 - állatok 
4. Az iskola világa 
 - iskolai élet 
 - iskolám bemutatása 
 - a német iskolarendszer 
5. Egészség, betegség 
 - az emberi test részei 
 - leggyakoribb betegségek (panaszok,
                     kezelés) 
 - baleset, sérülések 
 - orvosnál 
 - gyógyszertárban 
 - kórházban 
6. Étkezés otthon, étteremben, receptek, 
  ételkészítés, vendéglő, rendelés, fizetés, 
  reklamáció  
 - a német konyha specialitásai 

 a megtanult dialógusok, mondókák, versek, dalok, szövegek 
reprodukálása, azok befogadása 
 a) szerepjátékban 
 b) dramatikus játékban 
 c) bábjátékban 
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 7. Utazás 

 - utazási előkészületek 
 - szállásfoglalás 
 - pénzváltás 
 - utazási eszközök és módok 
8. Szabadidő, szórakozás 
 - hobby, szabadidős tevékenységek, 
sportok 
9. Levelezés hivatalos és magán formában 

  

    
1.5. szövegértés  a szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) mondatonként, 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 

    
1.6. nyelvi műveletek  német nyelvű gyakorlatok: nyelvi műveletek végzése mondatokon és 

szövegeken: 
kérdezés-válaszadás; 
átalakítás: (lexika szintjén: szinonima, antonima; kommunikációs 
tényezők szerint: személyek, hely, idő stb.); 
csoportosítás megadott szempontok szerint (pl. igaz-hamis, kakukktojás 
stb.); 
hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása szövegeken:  
– behelyettesítés, 
– tömörítés 

    
2. Helyesejtés  A helyesejtés gyakorlása 
    
2.1. mondókák dalszövegek, szövegek, dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok helyesejtése 
 a helyesejtés gyakorlása mondókák dalszövegek, szövegek, dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok felhasználásával 
(pl. ich-Laut, ach-Laut stb.) 
– a hangnak megfelelő szavak, szóegység mondása; 
– fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtése 

    
2.2. beszédhallás, beszédmozgás  a német helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás, beszédmozgás 

észlelése élőbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat, szöveg alapján 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a német helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával, 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) hanglejtés, 
dd) a német nyelv hangzásának, 
megkülönböztetése más idegen nyelvektől 

    
2.3. helyesejtési hibák  a helyesejtési hibák (artikulációs hiba, hangkapcsolathiba) felismerésének 

és javításának tanulása tanítói visszajelzés nyomán 
    
2.4. nyelvi-kommunikációs didaktikus játékok  nyelvi-kommunikációs didaktikus játékok megismerése és játszása: 

szóverseny, nyelvtörők stb. 
    
II. BESZÉDSZÁNDÉKOK  BESZÉDSZÁNDÉKOK TANULÁSA 
    
1. Kapcsolatfelvétel: 

– köszönés 
– bemutatkozás 
– bemutatás (személyt valakinek) 

 A kapcsolatfelvétel gyakorlása 
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2. Szándéknyilvánítás: 

– tudakozódás 
– kérés, kívánság 
– meghívás, ill. meghívás elfogadása személyesen, 
telefonon 
– megköszönés 
– szabályozás, utasítás 
– tiltás 
– bátorítás 
– visszautasítás 
– megnyugtatás 
– figyelmeztetés 
– kifogás, korlátozás 
– emlékeztetés 

 A szándéknyilvánítás gyakorlása a tanult témák szövege alapján 

    
3. Érzelmek kifejezése 

– meglepetés 
– közömbösség 
– düh 
– szimpátia 
– szeretet 
– öröm 
– udvariasság 
– remény 
– kétség, nyugtalanság, 
– bizonyosság, bizonytalanság 
– kíváncsiság 
– meglepetés 
– félelem 
– sajnálkozás 
– együttérzés 

 Érzelmek kifejezésének gyakorlása 

    
4. Vélemény kifejezése, elfogadása 

– tanácsadás 
– javaslat 
– segítség felajánlása 
– beleegyezés 
– tiltakozás 
– elégedettség 
– vitatkozás, ellentmondás 

 Vélemény kifejezésének, illetve elfogadásának gyakorlása 

    
5. Tájékozódás, tájékoztatás 

– kérdezés, információkérés 
– válaszadás, információadás hosszabb 
terjedelemben 
– tényközlés, állítás 
– beszámolás (tényről, helyzetről) 
– leírás (események) 
– fizikai állapot kifejezése 
– azonosítás, összehasonlítás 
– akarat, érdek kifejezése 
– elbeszélés 
– kritizálás 
– probléma felvetés 
– hipotézis megfogalmazása 
– csatlakozás valakihez, valamihez 
– személyek (jellemvonás) leírása 

 A tájékoztatás gyakorlása 

    
6. Modalitás 

– szándék 
– terv 
– ígéret 
– előrejelzés kifejezése 

 Modalitás kifejezése 
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III. OLVASÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS  AZ OLVASÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Olvasás  Az olvasás gyakorlása a tankönyv, munkakönyv szövegein és eredeti 

nyelvi anyagokon 
    
1.1. szószerkezetek, mondatok néma és hangos 

olvasása 
 szószerkezetek, mondatok néma és hangos olvasásának gyakorlása 

nyomtatott és írott betűkkel 
    
1.2. az olvasás tempója és pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
1.2.1. jelfelismerés  jelfelismerés: hiányzó betű, betűösszetételek felismerése, pótlása 

nyomtatott betűkkel, írott szavakban, hibakeresés, hibás szavak javítása 
a) a szóképekből hiányzó betűösszetételek felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása a betűhalmazból 
b) a szószerkezetekből hiányzó szavak felismerése, hangos kiejtése, 
kiválasztása és pótlása 

    
1.2.2. a jelentés felismerése  a jelentés felismerése: szóalkotással, szinonima – antonima – kereséssel, a 

szavak szempontok szerinti csoportosításával, cselekvés lefolytatása 
rajzolással, verbális és nemverbális cselekvéssel 

    
1.2.3. olvasástechnikai hibák javítása  az olvasástechnikai hibák (betűkihagyás újrakezdés, mást olvasás, a hang 

és betűösszetételek közötti megfelelés elvétése, a néma hangok kiejtése) 
javítása nevelői visszajelzésre 

    
1.3. olvasásgyakorlás  az olvasás gyakorlása legalább (10-15 mondatos) és hosszabb szövegeken 

némán és hangosan, olvasástechnikai és kommunikációs szempontok 
figyelembevételével (pl. fölolvasás); 
–  dalszövegek, didaktikus szövegek, versek, mondókák, szépirodalmi, 
tájékoztató, publicisztikai szövegek olvasása 

    
1.4. szövegfeldolgozás  szövegértést és szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatok végzése 

különböző műfajú szövegeken 
a) a szövegek elemzésével, 
aa) nyelvi (nyelvtani), 
ab) kommunikációs, 
ac) logikai szempontok alapján (téma, ok, érzelem stb.); 

    
1.5. szövegalkotás  mondatok, szövegek alkotása az olvasott anyagok, műfajok alapján 
    
1.6. szótárhasználat  a szótárhasználat gyakorlása különböző fokozatú kétnyelvű szótár és 

egynyelvű szótár segítségével: betűk, fonetikai jelek, szavak, kifejezések 
keresésével és olvasásával 

    
III. HELYESÍRÁS-NYELVTAN  A HELYESÍRÁS-NYELVTAN TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Írástechnika  Az írástechnika gyakorlása 
    
1.1. azonos ejtésű szavak, szóösszetételek  azonos ejtésű szavak, szóösszetételek gyűjtése 
    
1.2. hangok jelei  hang, hangok jeleinek átírása (betűre, betűkre, illetve szavakra, 

mondatokra) 
    
2. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása szavak, szószerkezetek, mondatok másolásával, 

diktálás utáni írással, akaratlagos írással 
    
3. Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 
    
3.1. problémafelismerés  problémák felismerése 
    
3.2. problémamegoldás  a problémák megoldásának gyakorlása 

a) a morfémák szintjén: jelzés, ragozás, képzés 
b) a lexémák szintjén: szófajok, azonos hangzású szavak írása 
c) a szintagmák szintjén: összetett szavak, szószerkezetek (alany-
állítmány, főnév-melléknév kapcsolata) 
d) a mondat szintjén: szerkezeti tagolás, mondatfajták 
e) a textéma szintjén: szövegelemzés, szövegalkotás 
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3.3. nyelvtani műveletek  nyelvtani műveletek végzése a) bővítés 

   b) szűkítés 
   c) helyettesítés 
   d) átalakítás 
   e) kapcsolás 

    
3.4. helyesírás-gyakorlás  a helyesírás gyakorlása írógépen, számítógépen: 

 a) másolás 
 b) reprodukálás 
 c) mondatok alkotása, diktálás utáni írás 

    
4. Nyelvtani és néma nyelvtörténeti ismeretek 

a) definíciók, szabályok, 
 törvények, elvek magyarul 
b) fogalmak németül 

 Nyelvtani és néma nyelvtörténeti ismeretek tanulása, 
a tanult ismeretek rendszerezése, nyelvtani jelenségekhez kapcsolása 

    
4.1. főnévi igeneves szerkezetek "zu + Infinitív" 

szerkezet – műveltető ige 
 az főnévi igeneves szerkezetek, a "zu + Infinitív" szerkezet megismerése, 

használatuk tanulása 
    
4.2. névmási határozószó  a névmási határozószó megismerése, használatának tanulása 
    
4.3. mutató névmás  a mutató névmás megismerése, használatának tanulása 
    
4.4. határozatlan névmás  a határozatlan névmás megismerése, használatának tanulása 
    
4.5. összetett mondatok 

– alárendelő, 
– mellérendelő; 
megengedő mellékmondat; 
célhatározói mellékmondat; 
időhatározói mellékmondat 

 az összetett mondat megismerése, használatának gyakorlása 

    
4.6. a szenvedő igeragozás: 

passzív folyamatot kifejező szenvedő igeragozás; 
állapotot kifejező szenvedő igeragozás 

 a szenvedő igeragozás megismerése, használatának tanulása 
(az állapotot kifejező szenvedő igeragozás – a csoport tudásszintjétől 
függően) 

    
4.7. a német nyelv története  a német nyelvtörténeti áttekintése 

(a csoport tudásszintjétől függően) 
    
5. Mondatelemzés  A tanult ismeretek alapján mondatelemzés végzése szóban és írásban 

magyarul 
    
IV. ÍRÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS-

FOGALMAZÁS 
 AZ ÍRÁS-SZÖVEGFELDOLGOZÁS-FOGALMAZÁS TANULÁSA 

    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  Az írásbeli szövegfeldolgozás tanulása, gyakorlása, különböző 

műfajokban és szövegeken: 
szavak, mondatok, szöveg és szövegrészletek elemzése 
a) adatkeresés (formai, tartalmi pl. kommunikációs tényezők, válaszadás),
b) adatok csoportosítása és rendszerezése, 
c) összehasonlítás (viszonykeresés pl. ok, szándék) magyarul és németül 

    
2. Írásbeli szövegalkotás 

Szövegfajták, szövegműfajok: 
az 5-6. évfolyamon megismertek, továbbá 
– publicisztikai szövegek: 
 újságcikk, apróhirdetés, hír 
– interjú 
– képrejtvény 
– comic 
– használati utasítás 
– prospektus 
– hivatalos levélfajták 
– riport 

 Az írásbeli szövegalkotás gyakorlása: 
– behelyettesítés szövegeken 
– kiegészítés 
– kérdések szerkesztése 
– állítások megfogalmazása 
– mondatok rendezése 
– szövegalkotás a tanult műfajokban 
a) szabadon, 
b) kép, képsor, 
c) hangjelek alapján, 
d) megadott szempontok szerint (pl. levél, nyomtatvány kitöltése), 
gyakorlatok végzése mondatokon, szövegeken 
– véleménynyilvánítás feldolgozott szövegről, 
– önálló történet alkotása új témák alapján 
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V. IRODALOM  IRODALOMTANULÁS 
    
1. Versek, regények, szövegrészletek olvasása 

 
Gedichte: 
 1. Friedrich Schiller 
  Die Hoffnung 
 2. An die Freude (1. Strophe) 
 3. Rainer Maria Rilke 
  Herbsttag 
Drama: 
 Friedrich Schiller 
 Wilhelm Tell (Ausschnitt) 
 Wilhelm Busch 
 Max und Moritz 

 Versek, regények, szövegrészletek, szövegek olvasása németül és 
magyarul, némán és hangosan 

    
2. Versek, szövegrészletek reprodukálása  Versek, szövegrészletek reprodukálása németül a tanulócsoportnak mint 

közönségnek 
    
3. Német vers, szövegrészlet fordítása magyarra  Német vers, szövegrészlet fordítása magyarra, írásban és szóban 
    
4. Vers, szövegrészlet fordítása németre  Vers, szövegrészlet fordítása németre, írásban és szóban: 

nyersfordítás készítése szöveghűségre törekedve; 
műfordítási próbálkozások 

    
5. Önálló tanulói ismeretszerzés és ismeretterjesztés  Önálló tanulói ismeretszerzés és ismeretterjesztés a német nyelvű 

irodalomról a tanulócsoporton belül német, illetve magyar nyelven 
szóban és írásban: 
könyvismertetés, 
témafeldolgozás, illetve -ismertetés előadás formájában 

    
6. Német vers magyar, illetve magyar vers német 

fordításának összehasonlítása 
 Német vers magyar, illetve magyar vers német fordításának olvasása, 

fordítás összehasonlítása 
fonetikai szempontból (hang-betű, hangsúly, ritmus); 
szövegértés szempontjából (szószerkezetek, kommunikációs tényezők, 
szavak jelentése, hangulata) 

    
VI. A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓ  ISMERETSZERZÉS A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 
    
1. a) Németország, Ausztria, Svájc nagyobb városai 

b) európai országok, ahol német nemzetiségiek 
élnek, ahol a németet, mint idegen nyelvet sokan 
beszélik (Magyarország, erdélyi szászok); 
c) néhány német népviselet; 
d) közlekedési eszközök, autómárkák; 
e) a német nyelvterületek néhány földrajzi 
jellegzetességei: tengerei, nagyobb folyói, hegyei; 
f) kiemelkedő aktuális politikusok; 
g) híres sportolók; 
h) irodalom (írók, költők, műveik) képzőművészet, 
zene, színház, film; 
i) sajtótermékek; 
j) tudomány-technika  

 Egyszerű kijelentések, rövid mondatok, néhány mondatból álló szöveg 
alkotásának gyakorlása képek, térképek, reprodukciók segítségével 
magyar nyelven, néhány név, tárgy megnevezése németül 

 
2. a) tv-, mozi-, rádióprogramok, műsorok címe, az 

események, hírek története, a film nyelvének 
fordítási megoldása, nyelvlecke és időpontja; 
b) események és szereplők az újságban; 
c) könyvtárak, könyvesboltok: 
német nyelvű újságok, német szerzők művei 
magyar nyelven; 
d) németül beszélő rádióadók; 
e) német nyelvű műsorok adás-időpontjai; 
f) mindennapi élet: találkozás németül beszélő 
emberekkel,  
autók gyártmánya, rendszáma; 
g) képeslapok, bélyegek, újságkivágások; 
h) német politikai, kulturális és sportesemények; 
i) a Budapesti Goethe-intézet programjai; 
kapcsolatteremtés német iskolásokkal 

 Németországról, Ausztriáról, Svájcról és a német nyelvvel kapcsolatos 
információk gyűjtése folyamatosan és a szerzett ismeretekről beszámolás 
az osztálytársaknak, a német nyelv tanítójának 
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VII. ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS  ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS 
    
1. Német nyelvű előadások  Német nyelvű előadások megtekintése 

a) egyéni előadás 
b) dramatikus játék 
c) hangszeres előadás (pl. furulyázás) 
d) éneklés 

    
2. A Magyarországon hozzáférhető német 

nyelvtanítási programok 
 A Magyarországon hozzáférhető német nyelvtanítási programok, 

tankönyvek eszközök megismerése 
    
3. A magyarországi német nyelvtanulás intézményes 

formái 
 A magyarországi német nyelvtanulás intézményes formáinak megismerése

a) iskolai forma 
b) nyelviskolák 
c) a Budapesti Goethe-intézet 
d) Németországba, Ausztriába, (Svájcba) szóló tanulói ösztöndíjak, 
pályázatok 

    
4. Az iskolában folyó némettanulás  Az iskolában folyó némettanulás céljának, módszereinek megismerése, a 

tananyag rendszerezése, a taneszközök értékének és alkalmazási 
lehetőségeinek megismerése 

    
5. Magyar vonatkozású, Magyarországgal 

kapcsolatos német hírek 
 A magyar vonatkozású, Magyarországgal kapcsolatos német hírek 

figyelése, gyűjtése, rendszerezése és róluk szóló beszámolás az 
osztálytársaknak, a német nyelv tanítójának 

    
VIII. KÖZVETÍTÉS   
    
1. fordítás, illetve fordítás megértése  fordítás magyarra 

a) mondatokon, 
b) 12-18 mondatos szövegeken; 
fordítás németre 
a) mondatokon, 
b) 10-12 mondatos szövegeken 

    
2. Fordítás  A fordítás gyakorlása 
    
2.1. fordítás magyarra  15-20 mondatból álló német nyelvű szöveg lefordítása magyarra, a pontos 

fordítás, az értelmes magyar szövegalkotás, a szépírás és helyesírás 
normatív szempontjainak megfelelően 

    
2.2. fordítás németre  12-16 egyszerű mondat, szöveg fordítása németre a helyesírás, a nyelvtan, 

a nyelvhelyesség szabályainak, a szépírás követelményeinek megfelelően 
 
 
Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása németre) 
 

 Két-három (korreferens) mondatból álló magyar hangzó szövegek szűkítése a legfontosabb elemekre 
(a mondatok topikjaira és rémáira) 
A szűkített szövegek lejegyzése 
 Két-három (korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyzetelés alapján 

történő bővítése, rekonsrtuálása 
 Már tanult dal- és versszövegek szóbeli fordítása 

 
 
Tolmácsolás (hangzó német nyelvű szöveg fordítása magyarra) 
 
Német nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása egyenes idézéssel: Azt mondta, fáradt vagyok. Német nyelvű 
mondatok közvetítői célú átalakítása függő idézettel (jelen idejű tárgyi mellékmondattá alakítással). Pl. Fáradt 
vagyok erre: azt mondja, hogy fáradt. 
Német nyelvű mondatok közvetítői célú álalakítása függő idézettel (múlt idejű tárgyi mellékmondattá 
alakítással). Pl. Fáradt voltam erre: azt mondja, hogy fáradt volt. 
Már tanult rövid prózai szövegek számban-személyben átalakított változatainak szóbeli fordítása 
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PROJEKT 
 
Bemutatkozik a Rajna-vidék 
Ez a projekt a célnyelvi ország egy jellegzetes régióját (pl. Rajna-vidék) vagy nagyvárosát (pl. Berlin) veszi 
célba. (Célszerű olyan vidéket vagy várost választani, amellyel a tanulóknak van valamilyen közvetlen 
kapcsolata.) A vidékre ill. a városra vonatkozó lexikális információkat kiegészítik a területet élményszerűen 
bemutató filmek, tévéműsorok. (Goethe Institut) 
 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes 
– utasításokat megérteni, azokra cselekvéssel válaszolni; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, eseményeket megérteni; 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos információkat kiszűrni, 
annak lényegét megérteni, ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkeztetni, a lényeges információt a 
lényegtelentől elkülöníteni. 
 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes 
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszolni; 
– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni; 
– kérdéseket feltenni; 
– eseményeket elmesélni; 
– megértési probléma esetén segítséget kérni; 
– egyszerű párbeszédekben részt venni. 
 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes 
– jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben az ismeretlen nyelvi elemek jelentését 
kikövetkeztetni; 
– kb. 100 szavas, jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben a fontos információkat 
megtalálni, a lényeges információkat a lényegtelentől elkülöníteni; 
– kb. 100 szavas, jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, egyszerű 
történetet megérteni. 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes 
– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leírni; 
– egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmazni; 
– egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni; 
– ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő, kb. 50 szavas szöveget írni. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9–10. évfolyam 
 
 

A Német nyelv tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
A 9–10. évfolyamon tudatosuljon a tanulókban az a tény, hogy anyanyelvükön kívül idegen nyelven is 
kifejezhetik önmagukat. Fedezzék fel az életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő sajátos idegennyelv-tanulási 
módszereket. Tanári segítséggel ismerkedjenek meg a tananyagban előforduló nyelvtani szerkezetekkel, 
tudatosuljon bennük képzésük és használatuk. Ébredjen fel érdeklődésük más népek élete és kultúrája iránt. 
Merjenek idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjen bátorságuk és önbizalmuk ezen a téren. 
Tudjanak információt adni és fogadni saját közvetlen világukról. 
A tanulók szilárdítsák meg, mélyítsék el eddigi nyelvtani ismereteiket. Ismerkedjenek meg új szerkezetekkel is. 
Fokozatosan tudatosodjanak a tanulókban az anyanyelv és a német nyelv rendszere közötti különbségek és 
egyezések (kontrasztivitás). Tudjanak különbséget tenni a német nyelv alapvetőbb stílusrétegei (baráti, hivatalos, 
stb.) között. Ismerjék meg a német kultúra legalapvetőbb viselkedési szabályait. 
Váljanak egyre tudatosabbá a tanulókban a nyelvhelyességi, a nyelvtani ismeretek, az alkalomhoz illő 
nyelvhasználat. Törekedjenek megteremteni a forma, a tartalom és a stílus egységét. A nyelvhelyesség és 
beszédfolyamatosság terén fejlődjenek dinamikusan. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) 

és kommunikációs magatartás 
 Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) és kommunikációs 

magatartás tanulása, gyakorlása 
    
1.1. német nyelvű utasítások  német nyelvű utasítások adása, végrehajtása, megértésük jelzése 
    
1.2. személyek, tárgyak, helyek, jelenségek (pl. utazási 

helyzet) megnevezése 
 képek alapján személyek, tárgyak, helyek, jelenségek (pl. utazási helyzet) 

megnevezése, egyszerű és bővített mondatok alkotása, illetve azok 
befogadása (10-15 mondat) 

    
1.3. mondatalkotás  egyszerű mondatok alkotása, illetve azok befogadása személyről, 

mindennapi eseményekről a tanult témakörök alapján (12-18 mondat) 
    
1.4. dialógusok, versek, dalok, szövegek reprodukálása  a megtanult dialógusok, versek, dalok, szövegek reprodukálása, illetve 

azok befogadása 
a) szerepjátékban 
b) dramatikus játékban 

    
1.5. szövegértés  a szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) mondatonként, 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 
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1.6. szövegalkotás 

Témakörök, témák: 
1. Az ember külseje (arc, test) és jelleme 
2. Önéletrajz 
3. Iskola, képzés, szakmák 
4. Művelődés, szabadidő, televízió 
5. Közlekedés  
a) közlekedési táblák 
6. Lakáskörülmények 
a) lakáskeresés 
b) hirdetések 
7. Család, generációk, személyes kapcsolatok, 
szociális helyzet 
a) szülők és gyerekek 
b) nevelés régebben és ma 
c) családi költségvetés 
d) családi ünnepek 
8. Ember és társadalom 
Az élet fordulópontjai (önéletrajz, közösségek, 
emberi kapcsolatok) 
9. Tágabb környezetünk 
Hazánk, célnyelvi országok (Ausztria, 
Németország, Svájc) földrajzi viszonyai 
társadalmi viszonyai 
szokások 
intézmények 
vallás 
nemzeti sajátosságok 

 a szövegalkotás gyakorlása 

 
 10. Környezetvédelem 

Mit tehetünk a környezetért? 
11. Az iskola világa 
A diákok élete hazánkban és a célnyelvi 
országokban  
12. A munka világa 
– pályaválasztás 
– nyári munka 
– munkavállalás 
– a pénz, az árak, a megélhetés 
13. "Ép testben ép lélek" 
Egészséges életmód és étkezés 
14. Szabadidő, szórakozás 
– művészeti események (mozi, TV, színház, rádió, 
koncert) 
– olvasás 
– sportesemények 
15. Kultúra: 
– irodalom: adaptált történet, könnyű vers 
feldolgozása 
– történelem: híres emberek 
– zene: zenehallgatás, daltanulás 
16. Tudomány és technika 
Technika az otthonunkban (számítógép, háztartási 
gépek) 

  

    
2. Fordítás, illetve fordítás megértése  Fordítás magyarra, németre 

a) mondatonként, 
b) 12-18 mondatos szövegeken 

    
3. Német nyelvi gyakorlatok  Német nyelvi gyakorlatok végzése: nyelvi műveletek végzése mondatokon 

és szövegen 
    
3.1. kérdezés – válaszadás  a kérdezés – válaszadás gyakorlása 
    
3.2. átalakítás  az átalakítás gyakorlása: 

lexika szintjén: szinonima, antonima; 
kommunikációs tényezők szerint: hely, idő, személyek, stb. 

    
3.3. csoportosítás  a csoportosítás gyakorlása megadott szempontok szerint 
    
3.4. szempontkeresés  megadott szempontok keresése (pl. igaz-hamis, kakukktojás stb.) 
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3.5. pótlás  hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása 
    
3.6. behelyettesítés, tömörítés  behelyettesítés, tömörítés szövegeken 
    
3.7. rendezés  rendezés megadott szempontok szerint 
    
3.8. befejezés  szöveg befejezése 
    
4. Helyesejtés  A helyesejtés gyakorlása mondókák, dalszövegek, szövegek dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok felhasználásával 
    
4.1. beszédhallás-, beszédmozgás észlelése  a német helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás-, beszédmozgás 

észlelése élőbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat, szöveg alapján 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a német helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával, 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) hanglejtés, 
dd) a német nyelv hangzásának megkülönböztetése más idegen nyelvtől 

 
4.2. helyesejtési hibák  a helyesejtési hibák felismerésének és javításának tanulása tanítói 

visszajelzés nyomán: 
artikulációs hiba, hangtévesztés, 
hangsúlyhiba, hangképzési hiba (pl. ich-Laut, ach-Laut, stb.) 

    
4.3. a hangnak megfelelő szavak, szóegységek  a hangnak megfelelő szavak, szóegységek mondása 
    
4.4. fonetikai jeleknek megfelelő hangok  a fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtése 
    
5. Nyelvi – kommunikációs – didaktikus játékok  Nyelvi – kommunikációs – didaktikus játékok megismerése és játszása: 

– szóverseny, nyelvtörők, keresztrejtvény stb. 
    
II. BESZÉDSZÁNDÉKOK  BESZÉDSZÁNDÉKOK TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1.1. Kapcsolatfelvétel 

– köszönés 
– bemutatkozás 
– bemutatás (személyt valakinek) 

 A kapcsolatfelvétel gyakorlása 

    
1.2. Szándéknyilvánítás 

– tudakozódás 
– kérés, kívánság 
– meghívás, ill. meghívás elfogadása személyesen, 
telefonon 
– megköszönés 
– szabályozás, utasítás 
– tiltás 

 A szándéknyilvánítás gyakorlása 

    
1.3. Érzelmek 

– meglepetés 
– közömbösség 
– düh 
– szimpátia 
– szeretet 
– öröm 
– udvariasság 

 Érzelmek kifejezése 
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1.4. Vélemény 

– tanácsadás 
– javaslat 
– segítség felajánlása 
– beleegyezés 
– tiltakozás 
– egyetértés 
– egyet nem értés 
– érvek felsorolása 
– tanácsolás 
– javaslat 

 Vélemény kifejezése, elfogadása 

    
1.5. Tájékozódás, tájékoztatás 

– tényközlés, állítás 
– beszámolás (tényről, helyzetről) 
– leírás (események 
– összefoglaló jellegű kérdések és információadás 
– valószínűség, valószínűtlenség fokának 
kifejezése 

 A tájékozódás, tájékoztatás gyakorlása 

    
III. A PUBLICISZTIKAI NYELV  BEVEZETÉS A PUBLICISZTIKAI NYELVBE 
    
1. Újságcikkek, cikkrészletek, címek, nyelvi 

szerkezetek olvasása 
 Újságcikkek, cikkrészletek, címek, nyelvi szerkezetek olvasása, 

reprodukálása németül 
    
2. Publicisztikai szövegek, szövegrészletek, fordítása  Publicisztikai szövegek, szövegrészletek, fordítása magyarra, illetve 

magyar nyelvű fordításuk összehasonlítása megadott szempontok szerint 
 
3. Publicisztikai ismeretek: 

a német sajtó világa: országos és helyi 
sajtótermékek; 
a sajtótermékek fajtái; 
német újságok, újságcikkek (felfogásmódja, 
tartalma, nyelvezete, stílusa); 
Magyarország a német sajtóban 

  

    
IV. OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS  AZ OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Olvasásgyakorlás  Az olvasás gyakorlása a tankönyvek, munkakönyvek gyakorlatain és 

eredeti szövegek felhasználásával 
    
1.1. az olvasás tempója és pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
1.2. tanult és ismeretlen szövegek olvasása  az olvasás gyakorlása tanult és ismeretlen szövegeken némán és hangosan 

olvasástechnikai és kommunikációs szempontok figyelembevételével 
    
2. Szövegfeldolgozás  A szövegfeldolgozás tanulása és gyakorlása szövegértés és 

szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatokkal 
    
3. Szótárhasználat  A szótárhasználat gyakorlása 
    
V. ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS – 

FOGALMAZÁS 
 AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS – FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  

Írásbeli szövegfeldolgozás gyakorlása különböző műfajú szövegeken: 
szavak, mondatok, szövegek, szövegrészletek elemzése 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 3095 

 
2. Írásbeli szövegalkotás 

Szövegfajták, szövegműfajok, szöveghordozók: 
– didaktikus szövegek: 
 párbeszéd, leírás, elbeszélés 
– ismeretterjesztő szövegek: 
 kézikönyvek, lexikonok 
– tájékoztató szövegek: 
 reklám, hirdetés, használati utasítás,  
menetrend 
– szépirodalmi szövegek: 
 vers, próza 
– publicisztikai szövegek: 
 újságcikk, apróhirdetés 
– zenei műfajok:  
 dalok, népdalok, opera, operett, hang- 
 szeres zene 
A kilencedik évfolyamon megismert szövegfajták 
használata folyamatos, de új formák is 
megjelennek a 10. évfolyamon 
– nyugta, csekk, számla, megrendelés 
– hír 
– tudósítás 
– interjú 
– riport 
– statisztikai kimutatás 
 

 Az írásbeli szövegalkotás gyakorlása: 
behelyettesítés szövegeken 
kiegészítés, 
mondatalkotás, 
mondatok rendezése; 
szöveg alkotása a tanul műfajokban 
a) szabadon, 
b) megadott szempontok szerint 

    
VI. HELYESÍRÁS – NYELVTAN  A HELYESÍRÁS – NYELVTAN TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása 
    
2. Hibajavítás  A helyesírási hibák javításának gyakorlása 
    
3. Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 
    
4. Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek  Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek tanulása magyarul, illetve németül 
    
4.1. a mondat és a mondattípusok 

– mondatbővítés az egyszerű mondaton belül 
– alany-állítmány viszonya 
– szórend 

 ismeretek tanulása a mondatról és a mondattípusokról 

    
4.2. a névszói csoport 

– a főnév neme, száma, ragozása, képzése, igéből 
képzett főnevek, összetett főnevek; 
– a determinánsok 
a) a határozott névelő 
b) a határozatlan névelő 
c) a mutató névmás 
d) a birtokos névmás 
e) számnevek: tőszámnév, sorszámnév 

 ismeretek tanulása a névszói csoportról 

    
4.3. a melléknév – fokozás – ragozás –  

jelzős szerkezetek – a melléknévi igenév 
 a melléknév és a melléknévi igenév használatának gyakorlása 

    
4.4. a névmás: 

a) személyes 
b) birtokos 
c) mutató 
d) kérdő 

 a névmások használatának gyakorlása 

    
4.5. az igei csoport 

– önálló igék 
– segédigék 
– igekötős igék 
– igevonzatok 
– visszaható, névmással (is) használható igék 
igeragozás – rendhagyó igeragozás 
igeidők – Präsens-Präteritum-Perfekt-
Plusquamperfekt-Futur 
igemódok – Indikatív – Imperatív – Konjunktív 
III. 

 ismeretek tanulása az igei csoportról 
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az igei csoport funkciója a mondatban 
– aktív szerkezet 
– passzív szerkezet 
módbeli segédigék – ragozásuk 

    
4.6. a határozói csoport 

a) határozó 
b) elöljárószó 
– tárgyesettel álló  
– részes esettel álló 
– tárgy- vagy részes esettel álló elöljárószó 

 ismeretek tanulása a határozói csoportról 

    
4.7. mondattani eljárások 

a tagadás:  
a tagadószók használata 
a kérdés 
a felkiáltás 

 mondattani eljárások gyakorlása 

    
4.8. 10. évfolyam 

kötőmód 
– konjunktív I. 
– konjunktív II. 

 ismeretek tanulása a kötőmódról 

    
4.9. 10. évfolyam 

direkt – indirekt kérdés – beszéd 
 a direkt és az indirekt kérdés gyakorlása 

    
4.10. 10. évfolyam 

összetett mondatok 
– alárendelő 
– mellérendelő 
okhatározói mellékmondat 
feltételes mellékmondat 
célhatározói mellékmondat 
megengedő mellékmondat 

 az összetett mondatok használatának tanulása 

    
4.11. a mondatrészek helye a mondatban 

a szórend 
 a szórend használatának tanulása 

    
4.12. nyelvtörténeti ismeretek, germanizmusok  nyelvtörténeti ismeretek, germanizmusok megismerése 
    
VII. IRODALOM  AZ IRODALOM TANULÁSA 
    
1.  
 

Versek, szövegrészletek, szövegek olvasása 
9. évfolyam 
Gedichte: 
Heinrich Heine: Lorelei 
 Ludwig Uhland: Die versunkene Krone 
 Wilhelm Busch: Bewaffneter Friede 
Heldenepik: 
Hildebrandslied 
Aus "Volksbuch von Doctor Faust 
Drama: 
Gotthold Ephraim Lessing 
Emilia Galotti 
Theodor Storm 
Der Schimmelreiter 
10. évfolyam 
Heinrich Heine: Du schönes Fische Madchen 
Bertold Brecht: General dein Tank ist ein starker 
 Wagen 
Johannes R. Becher: Das 20. Jahrhundert 
Hermann Hesse: Welkes Blatt 
J.W. Goethe: Die Leiden des junden 
 Werthers 
Hugo von Hoffmannsthal: Elektra 
Thomas Mann: Der Zauberberg 

 
Versek, szövegrészletek, szövegek olvasása németül és magyarul. 
Irodalmi szemelvények tetszőleges választása a csoport függvényében. 
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VIII. A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓ  ISMERETEK TANULÁSA A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 
    
1. 1. A német nyelvterületek 

2. A német nyelvterületek arculatának főbb 
jellegzetességei 

a német intézményrendszer 
a kultúra néhány területe 
a gazdasági élet (mezőgazdaság, ipar, 
kereskedelem, tudomány, technika főbb 
területei) 
a mindennapi társadalmi kommunikáció 
a magyar-német kapcsolatok 

 Kijelentések, szövegek alkotásának gyakorlása a tanult anyag alapján 
képek, térképek, reprodukciók, tárgyak segítségével mondatok és szövegek 
alkotása elsősorban németül, szóban és írásban 

    
2. Német nyelvű hírek, szépirodalmi, szakmai, 

publicisztikai szövegek 
 Német nyelvű hírek, szövegek, (szépirodalmi, szakmai, publicisztikai) 

folyamatos olvasása, fordítása, német nyelvű rádió- és TV-adások 
(műholdon: SAT-1, RTL, ZDF stb.) rendszeres figyelemmel kísérése, 
feldolgozása 

    
IX. ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS   ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS  
    
1. Ismeretterjesztő előadás, beszámoló  Ismeretterjesztő előadás, beszámoló tartása magyarul, illetve németül a 

tanulóknak, mint közönségnek 
 
2. Magyarországi német nyelvtanulás intézményes 

formáinak 
 A magyarországi német nyelvtanulás intézményes formáinak megismerése 

    
3. Az iskolákban és iskolán kívül meghirdetett német 

jellegű versenyek, pályázatok 
 Az iskolákban és iskolán kívül meghirdetett német jellegű versenyeken, 

pályázatokon való részvétel 
    
4. A német nyelv nemzetközi kommunikációjának  A német nyelv nemzetközi kommunikációjának megismerése 
    
5. Német és magyar civilizációs kapcsolatok  A német nyelvű és a magyar civilizációs kapcsolatok megismerése; 

részvétel német-magyar cserekapcsolatokban, feladatokban 

 
 
Fordítás 
 
A Civilizáció blokk témaköreihez tartozó 

1. 6-8 mondatos, egyszerű szintaktikai felépítésű, csak gyakori lexikai egységeket tartalmazó szöveg 
holisztikus fordítása szótár használata nélkül 

2. 10-14 mondatos, komplex szintaktikai felépítésű, ritka lexikai egységeket is tartalmazó szöveg 
tartalmilag pontos fordítása szótárak használatával 

 
 
PROJEKT 
 
Hazai idegenek 
A projekt célja a magyarországi németség nyelvének és kultúrájának megismerése. Célszerű kiválasztani egy, az 
iskolához közel eső németek által lakott vidéket vagy nagyobb települést (pl. a Pilisben vagy Dél-Baranyában) és 
célzottan gyűjteni annak földrajzával, történelmével és tárgyi és szellemi néprajzával kapcsolatos információkat. 
A gyűjtést célszerű összekapcsolni egy nyelvjárást és a helyi tárgyi és szellemi néprajzot feltáró kirándulással. A 
gyűjtés eredménye egyrészt írásban (album, tabló), fényképekben és filmekben, másrészt egy műsoros 
délutánban objektiválódhat. 
 
 
PROJEKT 
 
„Mesél a bécsi erdő” – a célnyelvi ország egy sajátos természeti tájának megismerése. 
Az információ célzott gyűjtése elsősorban csak a célnyelven hozzáférhető információkra (írott és képi 
információhordozók) irányul. (Érdemes más művelődési területekkel összehangoltan megvalósítani.) A gyűjtés 
eredménye egyrészt írásban (album, tabló), fényképekben és természetfilmekben, másrészt egy mindezeket 
felvonultató közös prezentációban objektiválódik. 
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PROJEKT 
„Gond nélkül Potsdamban” – az egyik célnyelvi ország egyes sajátos építészeti együttesének megismerése. 
Választható hagyományos (a potsdami Sanscouci kastély és park), illetve modern (Berlin belső tengelyében az 
egyesítés óta kialakított új épületegyüttes) építészeti hagyomány megismerése. (Érdemes más művelődési 
területekkel összehangoltan megvalósítani.) Az információ célzott gyűjtése elsősorban csak a célnyelven 
hozzáférhető információkra (írott és képi információhordozók) irányul. A gyűjtés eredménye egyrészt írásban 
(album, tabló), fényképekben és természetfilmekben, másrészt egy mindezeket felvonultató közös 
prezentációban objektiválódik. 
 
 

Év végi követelmények 
 

9. évfolyam 
 
 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes 
– kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 
– kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 
– kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 
– köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 
 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes 
– köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; 
– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 
kifejezni; 
– megértési ill. kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 
– beszélgetésben részt venni; 
– társalgást követni. 
 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes 
– kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 
– kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; ismert nyelvi 
elemek segítségével az ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 
– kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni, a specifikus információkat azonosítani; 
– kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; 
– egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai ill. irodalmi szöveget követni. 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes 
– kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni; 
– gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, 
logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni; 
– különböző szövegfajtákat létrehozni; 
– változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.
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Év végi követelmények 

 

10. évfolyam 
 
 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes  
– kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 
– kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 
– kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 
– kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 
– köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 
 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes 
– árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; 
– választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 
kifejezni, 
– megértési ill. kifejezési problémák esetén segítséget kérni, 
– beszélgetésben részt venni, 
– társalgásba bekapcsolódni, álláspontját, véleményét kifejteni. 
 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes 
– kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget olvasni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 
– ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 
kikövetkeztetni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információkat azonosítani; 
– kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni; 
– egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes 
– kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni; 
– gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, 
logikai összefüggések alapján bekezdésekbe rendezett szövegben megfogalmazni; 
– különböző szövegfajtákat létrehozni; 
– változatos közlésformákat használni. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
 11–12. évfolyam 

 
 

A Német nyelv tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
A  11–12. évfolyamon tudatosuljon a tanulókban az a tény, hogy anyanyelvükön kívül idegen nyelven is 
kifejezhetik önmagukat. Fedezzék fel az életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő sajátos idegennyelv-tanulási 
módszereket. Tanári segítséggel ismerkedjenek meg a tananyagban előforduló nyelvtani szerkezetekkel, 
tudatosuljon bennük képzésük és használatuk. Ébredjen fel érdeklődésük más népek élete és kultúrája iránt. 
Merjenek idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjen bátorságuk és önbizalmuk ezen a téren. 
Tudjanak információt adni és fogadni saját közvetlen világukról. 
A tanulók szilárdítsák meg, mélyítsék el eddigi nyelvtani ismereteiket. Ismerkedjenek meg új szerkezetekkel is. 
Fokozatosan tudatosodjanak a tanulókban az anyanyelv és a német nyelv rendszere közötti különbségek és 
egyezések (kontrasztivitás). Tudjanak különbséget tenni a német nyelv alapvetőbb stílusrétegei (baráti, hivatalos, 
stb.) között. Ismerjék meg a német kultúra legalapvetőbb viselkedési szabályait. 
Váljanak egyre tudatosabbá a tanulókban a nyelvhelyességi, a nyelvtani ismeretek, az alkalomhoz illő 
nyelvhasználat. Törekedjenek megteremteni a forma, a tartalom és a stílus egységét. A nyelvhelyesség és 
beszédfolyamatosság terén fejlődjenek dinamikusan. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) 

és kommunikációs magatartás 
 Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) és kommunikációs 

magatartás tanulása, gyakorlása 
    
1.1. német nyelvű használati leírások  német nyelvű utasítások adása, végrehajtása, megértésük jelzése 
    
1.2. személyek, tárgyak, helyek, jelenségek egymáshoz 

való viszonyának jellemzése 
 Filmek, képsorozatok alapján személyek, tárgyak, helyek, jelenségek 

egymáshoz való viszonyának, egymásutániságának leírása, illetve azok 
befogadása (10-15 mondat) 

    
1.3. szövegalkotás  egyszerű szövegek alkotása, illetve azok befogadása személyről, 

mindennapi eseményekről a tanult témakörök alapján (12-18 mondat) 
    
1.4. dialógusok, versek, dalok, szövegek reprodukálása  a megtanult dialógusok, versek, dalok, szövegek reprodukálása, illetve 

azok befogadása 
a) szerepjátékban 
b) dramatikus játékban 

    
1.5. szövegértés  a szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) bekezdési egységenként 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 
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1.6. szövegalkotás 

Témakörök, témák: 
1. Az ember külseje és jelleme 
2. Önéletrajz jövőképpel 
3. Iskola, képzés, szakmák, pályaválasztás 
4. Művelődés, szabadidő, televízió 
5. Közlekedés – hajó és repülő 
a) szakmai érdekérvényesítés 
6. Lakáskörülmények, ház berendezése 
a) lakáskeresés, házépítés 
b) hirdetések: álláshirdetések 
7. Család, generációk, személyes kapcsolatok, 
szociális helyzet 
a) szülők, gyerekek és nagyszülők 
b) iskolarendszer régebben és ma 
c) nemzedékek és ünnepek 
8. Ember és társadalom 
Az élet fordulópontjai (önéletrajz, közösségek, 
emberi kapcsolatok) 
9. Tágabb környezetünk 
Hazánk, célnyelvi országok (Ausztria, 
Németország, Svájc) földrajzi és 
társadalmi viszonyai 
politikai berendezkedés 
pártok és egyesületek 
vallás és politika kapcsolata 
nemzeti sajátosságok összevetése a célnyelvi 
országokban 

 a szövegalkotás gyakorlása 

    
 10. Környezetvédelem 

Nyersanyag és hulladék 
Recycling-lehetőségek (újrahasznosítás) 
11. Az iskola világa 
A diákok élete hazánkban és a célnyelvi 
országokban – ösztöndíj, tandíj 
12. A munka világa 
– pályaválasztás: képzettség és kompetencia 
– munkavállalás 
– munkakörülmények 
– a pénz, az árak, a megélhetés 
13. "Ép testben ép lélek" 
Egészséges életmód, étkezés és testgyakorlás 
14. Szabadidő, szórakozás 
– művészeti események (mozi, TV, színház, rádió, 
koncert) 
– olvasás 
– sportesemények 
15. Kultúra: 
– irodalom: rövid történet, vers feldolgozása 
– történelem: híres események 
– zene: zenehallgatás, daltanulás 
16. Tudomány és technika 
Technika a környezetünkben: otthon és a 
munkahelyen 

  

    
2. Német nyelvi gyakorlatok  Német nyelvi gyakorlatok végzése: nyelvi műveletek végzése mondatokon 

és szövegen 
    
2.1. kérdezés – válaszadás  a kérdezés – válaszadás gyakorlása 
    
2.2. átalakítás  az átalakítás gyakorlása: 

lexika szintjén: szinonima, antonima; 
mondat szintén: aktív, passzív 
kommunikációs tényezők szerint: hely, idő, személyek, stb. 

    
2.3. csoportosítás  a csoportosítás gyakorlása megadott szempontok szerint 
    
2.4. szempontkeresés  megadott szempontok keresése (pl. igaz-hamis, kakukktojás stb.) 
    
2.5. pótlás  hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása 
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2.6. behelyettesítés, tömörítés  behelyettesítés, tömörítés szövegeken 
    
2.7. rendezés  rendezés megadott szempontok szerint 
    
2.8. befejezés  szöveg befejezése 
    
3. Helyesejtés  A helyesejtés gyakorlása mondókák, dalszövegek, szövegek dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok felhasználásával 
    
3.1. beszédhallás-, beszédmozgás észlelése  a német helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás-, beszédmozgás 

észlelése élőbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat, szöveg alapján 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a német helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával, 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) összetett szavak hangsúlya (főhangsúly, mellékhangsúly) 
dd) hanglejtés, kijelentő és kérdő intonáció 
de) a német nyelv hangzásának megkülönböztetése más idegen nyelvtől 

    
3.2. helyesejtési hibák  a helyesejtési hibák felismerésének és javításának tanulása tanítói 

visszajelzés nyomán: 
artikulációs hiba, hangtévesztés, 
hangsúlyhiba, hangképzési hiba, intonációs hiba 

    
3.3. a hangnak megfelelő szavak, szóegységek  a hangnak megfelelő szavak, szóegységek mondása 
    
3.4. fonetikai jeleknek megfelelő hangok  a fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtése 
    
4. Nyelvi – kommunikációs – didaktikus játékok  Nyelvi – kommunikációs – didaktikus játékok megismerése és játszása: 

– szóverseny, nyelvtörők, keresztrejtvény, Wer bin ich? stb. 
    
II. BESZÉDSZÁNDÉKOK  BESZÉDSZÁNDÉKOK TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1.1. Kommunikációs szituáció kezdeményezése és 

befejezése 
 Kommunikációs szituáció kezdeményezésének és befejezésének 

gyakorlása 
    
1.2. Szándéknyilvánítás 

– tudakozódás saját és más nevében 
– kérés, kívánság saját és más nevében 
– meghívás, ill. meghívás elfogadása személyesen, 
telefonon 
– megköszönés saját és más nevében 
– szabályozás, utasítás saját és más nevében 
– tiltás saját és más nevében 

 A szándéknyilvánítás gyakorlása saját és más nevében 

    
1.3. Érzelmek 

– meglepetés 
– közömbösség 
– düh 
– szimpátia 
– szeretet 
– öröm 
– udvariasság 

 Érzelmek kifejezése 
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1.4. Vélemény kifejezése visszafogottan és nagy 

empátiával 
– tanácsadás 
– javaslat 
– segítség felajánlása 
– beleegyezés 
– tiltakozás 
– egyetértés 
– egyet nem értés 
– érvek felsorolása 
– tanácsolás 
– javaslat 

 Vélemény kifejezése, elfogadása kifejezése visszafogottan és nagy 
empátiával 
 

    
1.5. Tájékozódás, tájékoztatás 

– tényközlés, állítás 
– beszámolás (tényről, helyzetről) 
– leírás (események 
– összefoglaló jellegű kérdések és információadás 
– valószínűség, valószínűtlenség fokának 
kifejezése 

 A tájékozódás, tájékoztatás gyakorlása 

    
III. A PUBLICISZTIKAI NYELV  BEVEZETÉS A PUBLICISZTIKAI NYELVBE 
    
1. Újságcikkek, cikkrészletek olvasása  Újságcikkek, cikkrészletek olvasása, reprodukálása németül 
    
2. Publicisztikai szövegek, szövegrészletek, fordítása  Publicisztikai szövegek, szövegrészletek, fordítása magyarra, illetve 

magyar nyelvű fordításuk összehasonlítása megadott szempontok szerint 
    
3. Publicisztikai ismeretek: 

a németországi, svájci, ausztriai sajtó világa: 
országos és helyi sajtótermékek; 
a sajtótermékek fajtái; 
Magyarország a német sajtóban 

 Napisajtó 
Bulvársajtó 
Politikai, kulturális periodikák pl.: Spiegel 

    
IV. OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS  AZ OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Olvasásgyakorlás  Az olvasás gyakorlása a tankönyvek, munkakönyvek gyakorlatain és 

eredeti szövegek felhasználásával 
    
1.1. az olvasás tempója és pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
1.2. tanult és ismeretlen szövegek olvasása  az olvasás gyakorlása tanult és ismeretlen szövegeken némán és hangosan 

olvasástechnikai és kommunikációs szempontok figyelembevételével 
    
2. Szövegfeldolgozás  A szövegfeldolgozás tanulása és gyakorlása szövegértés és 

szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatokkal 
    
3. Szótárhasználat 

Egynyelvű és kétnyelvű szótárak használata 
 A szótárhasználat gyakorlása 

    
V. ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS – 

FOGALMAZÁS 
 AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS – FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  Írásbeli szövegfeldolgozás gyakorlása különböző műfajú szövegeken: 

szavak, mondatok, szövegek, szövegrészletek elemzése 
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2. Írásbeli szövegalkotás 

Szövegfajták, szövegműfajok, szöveghordozók: 
– didaktikus szövegek: 
 párbeszéd, leírás, elbeszélés 
– ismeretterjesztő szövegek: 
 kézikönyvek, lexikonok 
– tájékoztató szövegek: 
 reklám, hirdetés, használati utasítás,  
menetrend 
– szakmai jellegű szövegek: 
 levelek, nyomtatványok 
– szépirodalmi szövegek: 
 vers, próza 
– publicisztikai szövegek: 
 újságcikk, apróhirdetés 
– zenei műfajok:  
 dalok, népdalok, opera, operett, hang- 
 szeres zene 
 
A kilencedik és tizedik évfolyamon megismert 
szövegfajták használata folyamatos, de új formák 
is megjelennek 
– megrendelés 
– tudósítás 
– interjú 
– riport 
– statisztikai kimutatás 

 Az írásbeli szövegalkotás gyakorlása: 
behelyettesítés szövegeken 
kiegészítés, 
mondatalkotás, 
mondatok rendezése; 
bekezdések szerkesztése 
szöveg alkotása a tanult műfajokban 
a) szabadon, 
b) megadott szempontok szerint 

    
VI. HELYESÍRÁS – NYELVTAN  A HELYESÍRÁS – NYELVTAN TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása 
    
2. Hibajavítás  A helyesírási hibák javításának gyakorlása 
    
3. Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 
    
4. Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek  Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek tanulása magyarul, illetve németül 
    
4.1. a mondat és a mondattípusok 

– mondatbővítés az összetett mondaton belül 
– főmondatok és mellékmondatok sorrendi 
variációi 

 ismeretek tanulása az összetett mondatról és az összetett mondat 
tagmondatainak sorrendjéről 

 
4.2. a névszói csoport 

– a főnév neme, száma, ragozása, képzése, igéből 
képzett főnevek, összetett főnevek; 
– a determinánsok 

 ismeretek összefoglalása a névszói csoportról 

    
4.3. a melléknév – fokozás – ragozás –  

jelzős szerkezetek – a melléknévi igenév 
 a melléknév és a melléknévi igenév használatának gyakorlása 

    
4.4. a névmás: 

a) személyes 
b) birtokos 
c) mutató 
d) kérdő 
A névmás használata összetett mondatokban: 
anafora, …fora 

 a névmások használatának gyakorlása 
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4.5. az igei csoport 

– önálló igék 
– segédigék 
– igekötős igék 
– igevonzatok 
– visszaható, névmással (is) használható igék 
igeragozás – rendhagyó igeragozás 
igeidők – Präsens-Präteritum-Perfekt-
Plusquamperfekt-Futur 
igemódok – Indikatív – Imperatív – Konjunktív 
III. 
az igei csoport funkciója a mondatban 
– aktív szerkezet 
– passzív szerkezet 
módbeli segédigék – ragozásuk 

 ismeretek összefoglalása és gyakorlása az igei csoportról 

    
4.6. a határozói csoport 

a) határozó 
b) elöljárószó 
– tárgyesettel álló  
– részes esettel álló 
– tárgy- vagy részes esettel álló elöljárószó 

 ismeretek összefoglalása és gyakorlása a határozói csoportról 

    
4.7. mondattani eljárások az egyszerű és az összetett 

mondatban 
A korreferencia kifejezésének módjai az összetett 
mondatban. 

 mondattani eljárások gyakorlása 

    
4.8. kötőmód 

– konjunktív I. 
– konjunktív II. 

 ismeretek gyakorlása a kötőmódról 

    
4.9. direkt – indirekt kérdés – beszéd  a direkt és az indirekt kérdés gyakorlása 
    
4.10. összetett mondatok 

– alárendelő 
– mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó 
okhatározói mellékmondat 
feltételes mellékmondat 
célhatározói mellékmondat 
megengedő mellékmondat 

 az összetett mondatok használatának tanulása és gyakorlása 

    
4.11. a tagmondatok helye az összetett és a 

többszörösen összetett mondatban 
sorrend 

 a sorrend használatának tanulása 

    
4.12. nyelvtörténeti ismeretek, germanizmusok  nyelvtörténeti ismeretek, germanizmusok megismerése 
    
VII. IRODALOM  AZ IRODALOM TANULÁSA 
    
1.  
 

Versek, szövegrészletek, szövegek olvasása 
11. évfolyam 
Gedichte: 
Christian Morgenstern: Golgenbieder 
Bertold Brecht: Im wunderschönen Monat Mai 
Prosastücke: 
Heinrich Böll: Biliard um halb zehn 
Theodor Fontane: Effie Briest 
12. évfolyam 
Gedichte: 
R. M. Rilke: Elegien 
Prosastücke: 
Arthur Schitzler: Traumnovelle 
Hermann Hesse: Galsperlenspiel 
Günther Grass: Katze und Maus 

 
Versek, szövegrészletek, szövegek olvasása németül és magyarul 
Irodalmi szövegek és szemelvények választása tanulócsoport 
függvényében. 
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2. Német versek, szövegrészletek, szövegek elemzése  Német versek, szövegrészletek, szövegek elemzése írásban, szóban 

németül, illetve magyarul 
    
VIII. A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓ  ISMERETEK TANULÁSA A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 

 
1. 1. A német nyelvterületek 

2. A német nyelvterületek arculatának főbb 
jellegzetességei 
 a németországi, svájci, ausztriai 
politikai intézményrendszer 
 a kultúra néhány területe 
 a gazdasági élet (mezőgazdaság, ipar, 
kereskedelem, tudomány, technika főbb területei) 
 a mindennapi társadalmi 
kommunikáció 
 a magyar-német kapcsolatok 

 Szövegek alkotásának gyakorlása a tanult anyag alapján képek, térképek, 
filmek, videók, tévéműsorok alapján 

    
2. Német nyelvű hírek, szépirodalmi, szakmai, 

publicisztikai szövegek 
 Német nyelvű hírek, szövegek, (szépirodalmi, szakmai, publicisztikai) 

folyamatos olvasása, fordítása, német nyelvű rádió- és TV-adások 
(műholdon: SAT-1, RTL, ZDF stb.) rendszeres figyelemmel kísérése, 
feldolgozása 

    
IX. ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS   ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS  
    
1. Ismeretterjesztő előadás, beszámoló  Ismeretterjesztő előadás, beszámoló tartása magyarul, illetve németül a 

tanulóknak, mint közönségnek 
    
2. Magyarországon hozzáférhető német 

nyelvtanulási programok, taneszközök 
 Magyarországon hozzáférhető német nyelvtanulási programok, 

taneszközök megismerése 

 
3. Magyarországi, németországi, svájci, ausztriai 

nyelvtanulás intézményes formái 
 A magyarországi, németországi, svájci és ausztriai nyelvtanulás 

intézményes formáinak megismerése 
    
4. Az iskolákban és iskolán kívül meghirdetett német 

jellegű versenyek, pályázatok 
 Az iskolákban és iskolán kívül meghirdetett német jellegű versenyeken, 

pályázatokon való részvétel 
    
5. Német és magyar civilizációs kapcsolatok  A német nyelvű és a magyar civilizációs kapcsolatok megismerése; 

részvétel német-magyar cserekapcsolatokban, feladatokban 

 
 
Fordítás 
 
A Civilizáció blokk témaköreihez tartozó 

3. 8-10 mondatos, egyszerű szintaktikai felépítésű, ritka lexikai egységeket nem tartalmazó magyar nyelvű 
szöveg tartalmilag pontos fordítása németre szótárak használatával 

 
 
Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása németre) 
 

 Német nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása egyenes idézéssel: Azt mondta, fáradt vagyok. 
Német nyelvű mondatok közvetítői célú átalakítása függő idézettel (jelen idejű tárgyi mellékmondattá 
alakítással). Pl. Fáradt vagyok erre: azt mondja, hogy fáradt. 
 Német nyelvű mondatok közvetítői célú álalakítása függő idézettel (múlt idejű tárgyi mellékmondattá 

alakítással). Pl. Fáradt voltam erre: azt mondja, hogy fáradt volt. 
Kommunikációs szándékok (kérdezés, tudakozódás úti cél, valamely hely elérhetősége stb. iránt) német 
nyelvű kifejezéseinek fordítása magyarra. 
Rövid beszélgetés (bemutatkozás, érdeklődés úti cél, valamely hely elérhetősége stb. iránt) szóbeli 
fordítása. 
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PROJEKT 
 
Egy német nyelvű film vagy színházi előadás megtekintése. 
A film vagy színházi előadás alapjául szolgáló szöveg előzetes feldolgozása. A film vagy színdarab 
megtekintését megelőzően a vizuális művészetekre ill. a színházra (azok technikai részére is) vonatkozó 
ismeretek összefoglalása (minimális szakmai szókinccsel együtt). A film ill. színdarab megtekintése előzetes 
szempontrendszer alapján. Képekkel illusztrált beszámoló készítése a látottakról. 
 
 
PROJEKT 
 
Egy német nyelvű egyfelvonásos bemutatása. 
A szöveg előzetes feldolgozása. A szerepek kiosztása, a technikai segítők (díszletért, jelmezért, zenéért felelős 
személyek) feladatának meghatározása – próbafolyamatot követően – a színdarab előadása. Az előadás 
dokumentálása (fotók, film). 
 
 
PROJEKT 
 
Bemutatkozunk. 
Információgyűjtés alapján a résztvevők összeállítanak egy német nyelvű műsort Magyarországról, annak 
földrajzáról, történelméről és kultúrájáról. A projekt előkészítése a tanév során történik, prezentációja azonban 
célszerűen idegen, „célnyelvi” közönség előtt történjék. Célszerű a projektet összekötni egy célnyelvi országba 
teendő kirándulással. 
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Év végi követelmények 

 
11. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes 
– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 
– kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 
– köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni. 
 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes 
– árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; 
– választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 
kifejezni; 
– megértési ill. kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 
– beszélgetésben részt venni; 
– társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját megvédeni. 
 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes 
– kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 
– kb. 250 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 
– ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 
kikövetkeztetni; 
– kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 
– kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 
– kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni; 
– egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget nehézség nélkül megérteni. 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes 
– kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni; 
– gondolatait, érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 
használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésekbe rendezett szövegben megfogalmazni; 
– különböző szövegfajtákat létrehozni; 
– változatos közlésformákat használni. 
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Év végi követelmények 

 
12. évfolyam 

 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes  
– kb. 200 szavas szövegben a lényeges információkat a lényegtelentől elkülöníteni;  
– kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  
– kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;  
– kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  
– köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni. 
 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes 
– árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni; 
– választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 
kifejezni;  
– gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni; 
– megértési, ill. kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 
– beszélgetésben részt venni; 
– társalgásban részt venni. 
 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes 
– kb. 250 szavas szöveget elolvasni; 
– kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 
– ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 
kikövetkeztetni; 
– kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 
– kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 
– kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni; 
– egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven 
összefoglalni. 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes 
– kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni; 
– gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, 
megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján, bekezdésekbe rendezett szövegben 
megfogalmazni. 
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Matematika 7–12. 
☺ Logika 12–12. 
 
A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Matematika 3,5 3 4 3,5 4 4 
☺ Logika     1 1 

 
 

 Az egyes tantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi tantervi ismertetők 
tartalmazzák. 
 
Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program bármely tantárgyi tantervének, segédleteinek és taneszközeinek 
használatára továbbképzések keretében készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 
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7–12. évfolyam 
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A Matematika tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–12. évfolyam számára 
kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az 
iskolák (pedagógusok) akik az Értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája szerint dolgoznak.  
 
 
A Matematika tanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

3,5 3 4 3,5 4 4 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Matematika tanterve a NAT Matematika műveltségi területére terjed ki. A tanterv a matematika 
műveltségi terület követelményeinek a továbbhaladási feltételeknek teljes mértékben megfelel. 
 
A Matematika tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Tanulás és a 
Kommunikációs kultúra fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Pályaorientáció, valamint a 
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz követelményeinek megvalósulását. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Matematika tantervet a tanulásra nyitott matematikatanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen 
taníthatja. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő tevékenységek 
tanulásához nem szükséges külön terem, a szaktanterem megléte viszont nem hátrány. Fontos azonban 
elkülönített térben (szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges taneszközöket. A tanterv a Hajdu 
Sándor által szerkesztett tankönyvcsaládra, továbbá az adott életkornak megfelelő szaktudományos művekre, 
versenyfeladatokat tartalmazó gyűjteményekre, valamint matematikatörténeti eredményeket és neves 
matematikusok életútjait feldolgozó művekre támaszkodik. 
 
 
A tanterv referenciái 
 

 A tantervet felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek az értékközvetítő és 
képességfejlesztő program bázishelyétől (Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
Országos Központja – ÉKP Központ – 8500 Pápa, Jókai u. 37.)  
 

 A tanterv ajánlói:  Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézet  Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Intézet  Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület. 
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A Matematika oktatásának alapelvei 

 
A matematika oktatásának e tanterv által tükrözött felfogása szerint NEM szabad elfogadni, hogy a matematika 
oktatása: 
 öncélú legyen, tanulása kényszerűen végrehajtandó "akadálypályává" váljon vagy a tanulók szemében annak 

látsszon; 
 "okos" tanulók szelektálásának vagy "gyenge" tanulók megbélyegzésének puszta eszközévé váljon vagy a 

tanulók szemében annak látsszon; 
 egy, csak a "kiválasztottak" számára elérhető ezoterikus világ képét nyújtsa a matematikáról a tanárral, mint 

fő információforrással, mint az abszolút igazság kinyilatkoztatójával és mint megkérdőjelezhetetlen 
döntnökkel az élen. 

 
Ehelyett a tanterv azt a felfogást tükrözi, mely szerint a matematika megfelelő pedagógusi kezekben a tanulók 
széles körének nyújthat pozitív intellektuális élményt. Egyúttal oktatása elsősorban ESZKÖZ 
 a tanulók mint individuumok és mint társadalmi lények komplex fejlesztéséhez, különösképpen kognitív és 

metakognitív, valamint kommunikatív fejlesztésükhöz; 
 ahhoz, hogy a tanulók a társadalom szakmai és magánéleti szubkultúráiba való beilleszkedéshez és azokban 

való helytálláshoz szükséges kompetenciák egy részét megszerezzék vagy azok megszerzésére nagyobb 
eséllyel képessé váljanak; 

 ahhoz, hogy a tanulók környezetük kultúrájának kritikai szemlélőivé, aktív és hatékony formálóivá váljanak. 
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A Matematika tanulásának céljai a 7–12. évfolyamon 

 
Matematikai fogalmak használatához és elemi szabálykövető eljárásokhoz köthető 

kompetenciák 
 
 
A tanulók ne csupán utasításra, hanem célszerűen, a helyzethez igazodva, önmaguktól is legyenek képesek: 
 A matematikai logika néhány nyelvi elemét ("vagy", "és", "nem", "minden", "van olyan", "egyik sem", 

"nem mind", "ha … akkor", "akkor és csak akkor ha") matematikai értelmezésük szerint alkalmazni. 
 Egyes elemi halmazműveleteket (unió, metszet, komplementerképzés) elvégezni és a matematika több 

területén is alkalmazni. 
 Egyes relációkat és műveleteket, valamint azok jeleit érteni és helyesen alkalmazni. 
 Elemi algoritmusokat biztonsággal elvégezni. Szabályt, törvényt követve rendezetlen és rendezett halmazok 

elemeit előállítani. 
 A tízes számrendszert biztonsággal használni. A valós számokat írni, olvasni, számegyenesen ábrázolni, 

nagyság szerint rendezni, használni. A négy alapműveletet (az összeadást, a kivonást, a szorzást és az 
osztást) a műveleti sorrend betartásával a valós számok halmazában (a számjelölés formájától függetlenül, 
ha szükséges, zsebszámológépet is használva) elvégezni. Egyes más műveleteket (törtrész, abszolút érték, 
hatványozás, gyökvonás, logaritmus) érteni és elvégezni. A százalék fogalmát érteni és helyesen használni. 

 Egyes számelméleti fogalmakat (oszthatóság, többszörösök, prímek, relatív prímek, prímtényezős felbontás, 
legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó) érteni és helyesen alkalmazni. 

 Az ismeretlen mennyiséget egyenes és fordított arányosság esetén kiszámítani. Elsőfokú egyenleteket és 
egyenlőtlenségeket algebrai és grafikus úton is megoldani. 

 A derékszögű koordináta-rendszerben konkrét pontokat, valamint függvényeket ábrázolni, összetartozó 
értékeket leolvasni. Egyes nevezetes függvényeket képükről felismerni. Függvénytranszformációkat 
végezni, azokat ábrázolt függvényképek alapján felismerni. A függvény inverzének fogalmát ismerni, 
képével megadott függvény inverzét megrajzolni és jellemezni. 

 A fontosabb sík- és térgeometriai alakzatcsoportok elemeit a megfelelő csoportok elemeiként azonosítani és 
a köztük fennálló legegyszerűbb viszonyokat kifejező alapfogalmakat (párhuzamosság, merőlegesség, 
érintés) helyesen használni. Egyes síkidomok kerületét, területét, fontosabb testek felszínét, térfogatát 
kiszámítani. Síkidomok egyes nevezetes vonalait és pontjait ismerni és feladatmegoldásban fölhasználni. 
Egybevágósági és hasonlósági transzformációkat és egyes elemi szerkesztéseket (párhuzamos és merőleges 
egyenesek előállítása, szakaszfelezés, szakaszmásolás, szögfelezés, szögmásolás) pontosan elvégezni. 

 Egyszerű méréseket és becsléseket kellő pontossággal elvégezni. Adathalmazt gyűjteni, lejegyezni. A 
legfontosabb szabvány mértékegységeket használni és azokat átváltani. 

 Számhalmazok átlagát kiszámolni; móduszát, mediánját meghatározni. 
 Események "lehetséges", "lehetetlen", "biztos" kategóriáit, és a valószínűség fogalmát helyesen alkalmazni. 
 A matematika tanult fogalmait, jelöléseit és eljárásait a mindennapi életben és más tárgyak művelésében is 

használni; egyúttal tudva azt is, hogy egyes szavaknak, kifejezéseknek, nyelvi fordulatoknak, jelöléseknek 
más értelmük, funkciójuk lehet a matematikában és más a köznyelvben. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
a 7–12. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Az ismeretszerzés induktív 
módjának használata 
 Sejtések, szabályszerűségek 

felismerése, megfogalmazása 
 Deduktív módszer alkalmazása, 

néhány lépésből álló 
bizonyítások elvégzése 
 Bizonyítási igény felkeltése 
 Különböző bizonyítási 

módszerek alkalmazása (teljes 
indukció, indirekt bizonyítás, 
skatulya-elv) 
 A lényeg kiemelése, 

absztrakciós képesség 
fejlesztése 
 Tétel megfordítása 
 Matematikatörténeti 

érdekességek ismertetése 
 Matematikával, 

matematikatörténettel 
kapcsolatos információk 
keresése az Interneten 
 Matematikai szöveg 

értelmezése 
 Halmazműveletek alkalmazása, 

halmazok megadása különböző 
módon 
 Logikai állítások 

megfogalmazása, igazságuk 
eldöntése 
 Logikai függvények 

alkalmazása 
 Algoritmusok értelmezése, 

készítése, leírása 
 Műveletek végzése a valós 

számkörben 
 Hatványozás, logaritmus, 

gyökvonás azonosságainak 
alkalmazása 
 Műveletek végzése algebrai 

kifejezésekkel 
 Műveletek tulajdonságainak 

alkalmazása 
 Egyenletek, egyenlőtlenségek 

egyenletrendszerek megoldása 
különböző módszerek 
alkalmazásával 
 Számelméleti feladatok 

megoldása 
 Függvények megadása, 

függvényértékek meghatározása 
 
 

 Felelés szóban: tanult definíciók 
tételek 
 Felelés szóban: feladatmegoldás
 Felelés írásban: tanult tételek 

bizonyítása 
 Felelés írásban: 

feladatmegoldás 
 Tanulók munkájának 

megfigyelése 
 Otthoni munka, házi feladatok 

ellenőrzése 
 Mérések, szerkesztések 

pontosságának ellenőrzése 

 Tanulói önértékelés 
 Diáktárs értékelése 
 Tanári értékelés (formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó) 
 Tanári értékelés (szummatív: 

témazáró, félévzáró és 
tanévzáró dolgozat) 
 Diagnosztikus mérés (tesztek) 
 Versenyeken való indítás: 

iskolai, városi, regionális, és 
országos 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Függvények ábrázolása, 
függvénytranszformációk 
használata 
 Függvények jellemzése 
 Sorozatok megadása, ábrázolása 
 Számtani, mértani sorozatokkal 

kapcsolatos feladatok 
megoldása 
 Geometriai szerkesztések, 

transzformációk végrehajtása 
 Számítógépes 

szerkesztőprogram használata 
 Geometriai tételek bizonyítása 
 A matematika axiomatikus 

felépítésének érzékeltetése 
 Trigonometriai feladatok 

megoldása 
 Geometriai feladatok 

megoldása 
koordinátageometriai 
eszközökkel 
 Síkidomok kerületének, 

területének kiszámítása 
 Testek felszínének, térfogatának 

számítása 
 A mérték fogalmának 

bemutatása 
 Kombinatorikai feladatok 

megoldása az összes eset 
megszámlálásával, gráfok 
segítségével való modellezése 
 Valószínűségi kísérletek 

végrehajtása 
 Gyakoriság, relatív gyakoriság 

kiszámítása 
 Események valószínűségének 

meghatározása 
 Statisztikai adatok gyűjtése, 

értelmezése 
 Középértékek számolása 
 Számítógép alkalmazása 

statisztikai adatok, véletlen 
jelenségek vizsgálatára 
 Medián, módusz meghatározása 
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A kommunikatív interakcióhoz és a gondolkodáshoz köthető kompetencia- 

és viselkedésfejlődési irányok 
 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk és gondolkodásuk 
hatékonyságát és célszerűségét. Ennek érdekében egyre fejlettebb formában, egyre hatékonyabban tudjanak, és 
(a felmért helyzettől függően cselekvésüket egyre önállóbban, egyre célszerűbben megválasztva) fokozatosan 
váljon szokásukká: 
 Önmaguk és környezetük elemeiről, valamint azok relatív térbeli és időbeli elhelyezkedéséről kognitív és 

anyagi (pl. írott, rajzi, beszélt) modelleket kiválasztani, alkotni, egymásba átkódolni és használni. Kognitív 
és anyagi modellalkotásaik során a megértett és megtanult fogalmakat és eljárásokat felhasználni, a 
modelleikbe szervesen beépíteni. Konvergens és divergens-kreatív módon is gondolkodni, a kétféle 
gondolkodásmódot a problémamegoldásban ötvözni. Ezeken belül kiemelten: 
 Alkalmas szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket értelmezni, elemezni és 

felhasználni. Ennek részeként a tér-sík megfeleltetést megoldani. 
 Rendezetlen és rendezett halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, általánosító 

sejtéseket, állításokat megfogalmazni. 
 Függvényeket összefüggés-modellező eszközként használni. 
 Matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. A definíciókat és a tételeket megkülönböztetni, azokat 

egyértelműen és tömören kimondani, problémamegoldásban alkalmazni. Problémahelyzetet leíró 
szöveg alapján a probléma lényegét felismerni, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő 
modelleket (pl. nyitott mondatokat) alkotni. Több problémát felvető problémahelyzetben, projektben 
vagy komplex feladat esetén a problémákat vagy részfeladatokat és azok egymással és az eredeti 
problémahelyzettel, projekttel illetve komplex feladattal való kapcsolatát feltárni. A definíciókat és a 
tételeket megkülönböztetni, azokat egyszerűen és tömören kimondani, problémamegoldásban 
alkalmazni. Bizonyítások, gondolatmenetet, definíciók lényegét, alapgondolatát felismerni. 

 A megismert relációk, műveletek, eljárások, függvények, geometriai alakzatok egyes tulajdonságait, 
azonosságait, tételeit a problémamegoldásban és állítások bizonyításában célszerűen felhasználni. 

 Döntést hozni. A mindennapi élet és a matematika állításainak igaz vagy hamis voltát megállapítani. 
Elemeket, eseményeket megadott vagy választott szempontok (mennyiségi és minőségi jellemzők) 
alapján keresni, csoportosítani, osztályozni, sorba rendezni, válogatni; ily módon halmazokat képezni. 

 A problémamegoldásaik szerves részeként kutakodva, többféle forrásból célszerű ismereteket szerezni. 
Tankönyveiket, feladatgyűjteményeiket, statisztikai zsebkönyvüket, lexikonokat, enciklopédiákat, és 
korosztályuknak megfelelő számítógépes matematikai oktatóprogramokat és adatbázisokat, valamint 
internetet használni. 

 Kommunikálni. Mások kommunikatív és egyéb tevékenységeit megfigyelni. Másokat (ha szükséges, 
interaktív módon) megérteni, magukat másokkal (azok metakommunikatív jeleit is használva, hozzájuk 
folyamatosan igazodva) megértetni. Adekvát, célszerűen és érthetően megfogalmazott, előrevivő 
kérdéseket feltenni másoknak és önmaguknak is. Másoktól magyarázatot, ellenpéldát, átfogalmazást 
kérni és hasonló kéréseknek eleget tenni. Véleménykülönbség esetén meggyőzően, de másokat nem 
sértve érvelni, cáfolni, vitázni. Deduktív és induktív gondolatmenetet is vázolni, egyszerűbb állításokat 
lehetőség szerint többféleképpen és világosan bizonyítani. 

 
 

Metakognitív működéshez, gondolkodásszervezéshez és stratégiai gondolkodáshoz 
köthető kompetencia- és viselkedésfejlődési irányok 

 
 
Interperszonális és intraperszonális intelligenciájuk párhuzamos és egymásra ható fejlődésével javuljon a 
metakognitív működésük, a gondolkodásszervezésük és a stratégiai viselkedésük minősége. Ennek megfelelően 
egyre célszerűbben és egyre hatékonyabban legyenek képesek és egyre inkább váljon szokásukká: 
 Gondolataikat, a megismert fogalmakat rendszerezni. 
 Másokkal problémamegoldásban együttműködni. 
 Adatok, feltételek adott feladat megoldásához való szükségességét és elégségességét eldönteni. 
 Feladatmegoldás előtt lehetőség szerint több tervet, vázlatot is készíteni a feladat megoldási folyamatáról, az 

elvégzendő lépésekről, megoldandó részfeladatokról; majd a több terv közül a legjobbnak ítéltet 
kiválasztani. Másokkal való együttműködés esetén a munkát megszervezni, elosztani. A folyamatterveket és 
a munka szervezését feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani. 

 Általánosabb eljárási előírásokat, algoritmusokat készíteni. 
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 Több részfeladatot magában foglaló összetett feladat vagy több problémát magában foglaló problémahelyzet 
esetében az egyes részfeladatokat vagy problémákat önmagukban, de az eredeti összetett feladatot és 
problémahelyzetet szem elől nem tévesztve megoldani. 

 Számítások, mérések, feladatmegoldások részeredményeit a munka során folyamatosan, végeredményeit 
utólag többféle szempontból és módon az eredeti probléma vagy feladat megfogalmazását, megoldásának 
végső céljait figyelembe véve értékelni, (többféle módon is) ellenőrizni. 

 Feladatmegoldás közben és után is kritikailag szemlélni, részletesen elemezni saját és mások gondolkodását, 
problémamegoldó folyamatát. Az így generált ismereteiket saját és mások problémamegoldása 
hatékonyságának növelése céljából az önszabályozásban, a munkafolyamat-tervezésben, az 
együttműködésben, és a munkaszervezésben felhasználni. Törekedni a célszerű ön- és társismeretre. 

 Pólya György: A gondolkodás iskolája című művében leírt heurisztikai útmutató alapelveit rugalmasan 
alkalmazni. 

 
 
 

Kialakítandó attitűdök és motivációk 
 
Váljanak motiválttá a matematikai ön- és társfejlesztésben, egyúttal érdeklődővé a matematikai érdekességek, 
problémák iránt azáltal, hogy: 
 felismerik a matematikában a szellemi kaland, a játékos alkotás, az esztétikai gyönyör lehetőségét és 

szépségét; 
 felismerik a matematika mint közvetett (más tudományokon keresztüli) és közvetlen eszköz szerepét és 

jelentőségét a világ megismerésében, megértésében és gondolatok kommunikációjában (a világ 
rendszereinek modellezésében); 

 felismerik a matematika általános szellemi képességeikre, gondolatrendszerezésükre gyakorolt fejlesztő 
hatását; 

 felismerik a matematika tanulásában az önfegyelmező, intellektuális atttitűdöket, toleranciát fejlesztő, az 
észérveken (és nem szociális pozíción) alapuló korrekt vitázásra nevelő, mindezek által általános emberi 
értékeket közvetítő potenciált; 

 megismerik a matematikatörténet főbb fordulópontjait, a Magyarországon született és világhírűvé vált 
matematikusok eredményeit, életútját. 

Belsődleges motivációjuk és pozitív attitűdjeik révén álljanak készen a kihívásokra, a kötelező feladatokon 
túlmutató matematikai tevékenységre (felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök, versenyek, táborok). 
Saját és mások motivációját, önbizalmát tartsák fönn azáltal, hogy a feladatmegoldás során esetleg tapasztalt 
kudarcot a személyes megvetettséggel össze nem kötve azt pozitívan, hasznos tanulási tapasztalatként fogják fel 
mind magukra mind másokra vonatkoztatva. Ugyanakkor tartózkodjanak a túlzott magabiztosságtól azáltal, hogy 
felismerik a képességeiket meghaladó problémák felvetésének lehetőségét. 
Alakuljon ki mások felé gondolati nyíltság, önkifejezési bátorság, valamint mások véleménye, álláspontja iránti 
nyitottság bennük. Szívesen és felelősséggel működjenek együtt hasonló képességű és más képességű tanulókkal 
is, felismervén az együttműködés, az interakció kölcsönös előnyeit és azt, hogy még a megismert helytelen 
gondolatokból, hibás gondolatmenetből és saját gondolataik kommunikációjából is tanulhatnak. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

3,5 3 4 3,5 4 4 
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Taneszköz 

 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7. CA-0704 Matematika 7. osztály (emelt szint) 
 CA-0704/K Matematika 7. osztály (emelt szint) 
 CA-0703 Matematika  feladatgyűjtemény 7–8. osztály 

8. CA-0802 Matematika 8. osztály (emelt szint) 
 CA-0802/K Matematika 8. osztály (emelt szint) 
 CA-0703 Matematika feladatgyűjtemény 7–8. osztály 

NT-10127/I Geometriai feladatgyűjtemény I. 
NT-10127/II Geometriai feladatgyűjtemény II. 
MK 2798-5 Matematika 9. 
NT-13129/1 Négyjegyű függvénytáblázat 
NT-13135/I Matematika feladatgyűjtemény I. 
NT-13135/II Matematika feladatgyűjtemény II. 

9–10. 

MK 2823-X Matematika 10. 
MS-3105 Hajnal Imre: Matematikai fogalmak, tételek. I-IV. 
NT-13355 Hajnal Imre: Matematika. III. 

NT-10127/I Horvay–Reimann: Geometriai feladatgyűjtemény. I. I-IV. 
NT-10127/II Soós–Czapáry: Geometriai feladatgyűjtemény. II. I-IV. 
NT-13129/I Hack–Kuglerné–Radnai–Balázs: Négyjegyű függvénytáblázat. I-IV. 

11–12. 

NT-13455 Hajnal Imre: Matematika. IV. 
 KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény Matematika I. 
 KT-0321 Egységes érettségi feladatgyűjtemény Matematika II. 

 
 

Tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7–8. MS-2515 Matematika feladatsorozatok általános iskolásoknak 7.  

 MS-2516 Matematika feladatsorozatok általános iskolásoknak 8. 
 MS-2517 Matematika feladatsorozatok középiskolába készülőknek 
 NT-756 Matematika 13 éveseknek 
 NT-757 Matematika gyakorlókönyv 13 éveseknek 
 NT-856 Matematika 14 éveseknek 
 NT-857 Matematika gyakorló könyv 14 éveseknek 
 CA-0039 Matematika II. 13–14 éveseknek 
 NT-81367/I Megoldások a matematika összefoglaló feladatgyűjteményhez I. 
 NT-81367/II Megoldások a matematika összefoglaló feladatgyűjteményhez II. 
 NT-84129 Megoldások a matematika összefoglaló feladatgyűjteményhez I. 
 NT-84130 Megoldások a matematika összefoglaló feladatgyűjteményhez II. 

7–12.  Pólya György: A gondolkodás iskolája 
NT-911 Matematikai alapismeretek 15 éveseknek 
NT-912 Matematikai alapismeretek 16 éveseknek 

NT-13391 Matematika 15 éves gimnazistáknak 
NT-13492 Matematika 16 éves gimnazistáknak 
EP-0001 Ujvári István–Róka Sándor: Összefoglaló matematikából 

 Péter Rózsa: Játék a végtelennel 
 Pólya György: A gondolkodás iskolája 

9–12. 

NT-42281 I. P. Jegorov: Geometria1 
 MK-2808-6 Matematika 9. feladatainak megoldása 
 KT-0322 Egységes érettségi feladatgyűjtemény Matematika Megoldások I. 

 

                                                 
1 Ennek a könyvnek a II. fejezete (35–64. oldal) kizárólag a tanárnak nyújt segítséget egy, az iskolai geometriában használható 
axiómarendszerre példát nyújtva. (A 12. évfolyamon a geometriai rendszerező ismétlésben tantervi előírásként szerepel egy geometriai 
axiómarendszer tárgyalása). 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, formatív 

értékelési irányelvek évfolyamonként 
 

7. évfolyam 
 

A Matematika tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
Váljanak képessé a tanulók arra, hogy matematikai sejtéseket tudjanak megfogalmazni. Alakuljon ki bizonyítási 
igényük is.  Fejlesszék a környezetükkel és önmagukkal való, részben kommunikatív interakciójuk 
hatékonyságát és célszerűségét. Váljanak képessé újabb anyagi modellek megértésére, használatára, más 
modellekbe történő átkódolására, célszerű modellezési módszer kiválasztására, lényegkiemelésre. Váljanak 
képessé a halmazműveletek alkalmazására a matematika különböző területein. Alakuljon ki bennük érdeklődés 
az elemi számelmélet fogalmai iránt. Ismerjék meg a számok prímtényezős felbontását és a számelmélet 
alaptételét, valamint a relatív prímek fogalmát. Ismerjék meg a számtani sorozatokat. Tanuljanak meg egyszerű 
algebrai kifejezéseket átalakítani. Ismerjék meg a kapcsolatot az egyenletek és az egyenlőtlenségek között. 
Ismerjék meg az axiómák fogalmát, szerepét. Ismerjenek meg euklideszi szerkesztéseket. Ismerkedjenek meg 
sokszögekről szóló tételekkel. Váljanak képessé néhány elemi geometriai tétel bizonyítására. Tanulják meg 
néhány síkidom területének, néhány test felszínének és térfogatának kiszámítási módját. Tanulják meg egyes 
térbeli alakzatok távolságát. Ismerjék meg a vektorokat és a szögpárokat. Pontosítsák és mélyítsék az 
egybevágóságról, az egybevágósági transzformációkról alkotott fogalmaikat, kognitív modelljeiket és tanulják 
meg azokat használni. Ismerjék meg a relatív gyakoriság fogalmát. Ismerjék meg a matematika néhány 
alkalmazási lehetőségét. Váljanak érdeklődővé a matematikatörténeti érdekességek iránt. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
IRÁNYELVEK 

 

        
     MINIMUM  OPTIMUM 
        

I. ALGEBRA ÉS 
SZÁMELMÉLET 

 KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS AZ 
ALGEBRA ÉS 
SZÁMELMÉLET 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Műveletek a racionális 

számkörben 
 Műveletek végzése a racionális 

számkörben 
    

        
1.1. műveletek (összeadás, 

kivonás, szorzás, osztás) a 
racionális számhalmazban; 
műveleti sorrend; 
zárójel-felbontás 

 négy alapművelet végzése; 
műveletek végzése megfelelő 
sorrendben; 
a zárójelek felbontásának 
gyakorlása 

 Biztosan tudja végezni a 
négy alapműveletet a 
racionális számok 
körében. Megbízhatóan 
tudja a zárójeleket 
felbontani és a műveleti 
sorrendet alkalmazni a 
törtek körében is. 

 Hibátlanul végzi a 
műveleteket a racionális 
számok körében. 

        
1.2. pozitív egész kitevőjű 

hatványozás  
 pozitív egész kitevőjű hatványok 

egymással való szorzása; 
pozitív egész kitevőjű hatványok 
egymással való osztása; 
pozitív egész kitevőjű hatványok 
hatványozása 

 Ismeri a pozitív egész 
kitevőjű hatványokra 
vonatkozó szabályokat. 

 Alkalmazni tudja a 
pozitív egész kitevőjű 
hatványokra vonatkozó 
azonosságokat. 

        
1.3. a számok normálalakja  számok normálalakjának 

megismerése, szükségességének 
felismerése; 
számolás normálalakkal; 
 

 Számok normálalakja, 
alkalmazása egyszerűbb 
esetekben. 

 Tud műveleteket 
végezni a számok 
normálalakjával. 
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2. Számelméleti alapfogalmak  Számelméleti alapfogalmak 

tanulása 
    

        
2.1. az oszthatóság és a 

prímtényezős felbontás; a 
számelmélet alaptétele 

 oszthatósági szabályok 
megfogalmazása (2, 5, 4, 25, 8, 
125, 3, 9, 6); 
osztó és többszörös keresése; 
a prímtényezős felbontás 
módszereinek gyakorlása; 
a számelmélet alaptételének 
megfogalmazása 

 Ismeri az oszthatósági 
szabályokat (4, 25, 8, 
125, 3, 9). 
Meg tudja határozni 
számok osztóit és 
néhány többszörösét. 

 Alkalmazni tudja a 
tanult oszthatósági 
szabályokat. 

        
2.2. a számelmélet kialakulása  a számelmélet kialakulásának 

történeti áttekintése hallott 
szövegből való lényegkiemelő 
jegyzeteléssel 

 .  Segítséggel fel tudja 
idézni, hogy mi a 
számelmélet 

        
2.3. a legkisebb közös 

többszörös és a legnagyobb 
közös osztó; 
a relatív prímszám 

 a legkisebb közös többszörös 
felhasználása a gyakorlatban; 
a legnagyobb közös osztó 
felhasználása a gyakorlatban; 
a relatív prímszámok definiálása, 
felismerése 

 Fel tudja írni két szám 
közös osztóit és ki tudja 
választani a 
legnagyobbat; fel tudja 
írni két szám közös 
többszöröseit, és ki tudja 
választani a legkisebbet.  

 Meg tudja határozni két 
szám legnagyobb közös 
osztóját és legkisebb 
közös többszörösét 
prímtényezős felbontás 
segítségével. 

        
3. Egyenletek és 

egyenlőtlenségek 
 Egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldásának gyakorlása 
    

        
3.1. az egyenes és a fordított 

arányosság 
 összefüggések keresése egyenes 

és fordított arányosságra a 
mindennapi életből; 
egyenes és fordított arányosság 
használata a szöveges 
feladatainak megoldásában 

 Felismeri az egyenesen 
és a fordítottan arányos 
mennyiségeket. 

 Szöveges feladatokban 
alkalmazni tudja az 
egyenesen és a 
fordítottan arányos 
mennyiségeket. 

        
3.2. az egyenletek 

"megoldásának" története 
 az egyenletek "megoldásának" 

történeti áttekintése olvasott 
szövegből való lényegkiemelő 
jegyzeteléssel 

   Segítséggel fel tud 
idézni legalább egy 
jelentős eseményt az 
egyenletek 
"megoldásának" 
történetéből. 

        
3.3. az elsőfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség algebrai 
megoldásai 

 a mérlegelv gyakorlása; 
az igazsághalmaz meghatározása; 
az igazsághalmaz ábrázolása 
számegyenesen; 
azonosság, azonos egyenlőtlenség 
igazsághalmazának 
meghatározása 

 2-3 lépésben megoldható 
feladatokban alkalmazni 
tudja a mérlegelvet. 

 Négy-öt lépésben 
alkalmazni tudja a 
mérlegelvet az 
egyenletek, 
egyenlőtlenségek 
megoldására. Meg tudja 
határozni az azonosság 
és az azonos 
egyenlőtlenség 
igazsághalmazát. 

        
3.4. szöveges feladatok 

megoldása 
 matematikai szakszöveg 

értelmezése szövegesen leírt 
probléma matematikai 
megfogalmazása; 
a szöveges feladatok 
megoldásának gyakorlása; 
adatok táblázatba foglalása, 
az egyenlet "felállítása", 
a szöveg szerinti ellenőrzés 
elvégzése, 
a szöveges válasz megadása 

 Ismeri a szöveges 
feladatok egyes 
megoldási elveit, 
egyszerű esetekben 
alkalmazni tudja azokat. 

 Alkalmazni tudja a 
szöveges feladatok 
algoritmusát. 

        
3.5. néhány nem elsőfokú 

egyenlet megoldása 
 hiányos másodfokú egyenlet 

megoldása; 
 

 Ismeri, hogyan kell 
megoldani hiányos 
másodfokú egyenletet. 

 Meg tud oldani hiányos 
másodfokú egyenletet. 
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4. Algebrai kifejezések  Algebrai kifejezések tanulása     
        
4.1. az algebrai kifejezések, 

egynemű és különnemű 
algebrai kifejezés fogalma 

 egynemű, különnemű algebrai 
kifejezések fogalmának 
bevezetése, azok felismerése; 
egynemű kifejezések 
összevonásának gyakorlása; 
algebrai kifejezés helyettesítési 
értékének meghatározása 

 Egyszerű algebrai 
kifejezéseket össze tud 
vonni. 

 Ki tudja számítani az 
algebrai kifejezések 
helyettesítési értékét 
(törtszám esetén is). 

        
4.2. algebrai kifejezések azonos 

átalakításai 
 egytagú kifejezések szorzásának, 

osztásának gyakorlása; 
többtagú kifejezés szorzásának 
gyakorlása egytagú kifejezéssel; 
 

 Tudja a többtagú 
kifejezést egytagúval 
szorozni. 

 Alkalmazni tudja a 
tanult átalakításokat. 

        
II. FÜGGVÉNYEK  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
FÜGGVÉNYEK 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Függvények  Függvények tanulása     
        
1.1. a függvény fogalma  hozzárendelések ábrázolása 

Venn-diagrammal, 
számegyenesen, táblázattal; 
függvénykapcsolatok keresésének 
gyakorlása összetartozó 
elempárok ismeretében; 
szám-szám hozzárendelések 
ábrázolása Descartes-féle 
derékszögű 
koordinátarendszerben; 
függvény mint halmazok közötti 
egyértelmű hozzárendelés 
(leképezés) definiálása 

 Ismeri a 
hozzárendelések 
ábrázolásának fajtáit. 
Egyszerű grafikonok 
olvasása, készítése. 

 Tudja, hogy mikor adott 
egy függvény. Adott 
hozzárendelésről el tudja 
dönteni, hogy  
függvény-e. 

        
1.2. Descartes szerepe az újkori 

matematika történetében 
 Ismeretek tanulása Descartes 

újkori matematika történeti 
jelentőségéről hallott szövegből 
való lényegkiemelő 
jegyzeteléssel 

   Tudja, ki volt Descartes. 

        
1.3. az elsőfokú függvény; 

képlettel, grafikonnal 
megadott elsőfokú 
függvények; 
az egyenes arányosság és az 
elsőfokú függvény közötti 
kapcsolat; 
f: Q  →  Q, x  →   ax+b 
függvény 

 képlettel megadott elsőfokú 
függvény ábrázolása; 
grafikonnal megadott elsőfokú 
függvényhez hozzárendelési 
utasítás keresése; 
az egyenes arányosság és az 
elsőfokú függvény közötti 
kapcsolat felismerése, 
alkalmazása a fizikában; 
f: Q  →   Q, x  →   ax+b 
függvény ábrázolása derékszögű 
koordinátarendszerben 

 Érti a függvény jelölését 
és az  x  →  ax+b 
hozzárendelés 
grafikonját el tudja 
készíteni. 

 Jellemezni tudja az 
elsőfokú függvényt. 
Tudja, hogy az egyenes 
arányosság és a konstans 
függvény speciális 
lineáris függvény. 

        
1.4. az egyenletek grafikus 

megoldásai 
 a grafikus megoldások algebrai 

úton való ellenőrzése, a grafikus 
megoldás pontatlanságának 
felismerése és meghatározása az 
algebrai megoldással való 
összehasonlítás alapján; 
algebrai úton nem megoldható 
egyenletek grafikus megoldása 

 Segítséggel értelmezni 
tudja az egyenletek 
grafikus megoldását. 

 Meg tudja oldani az 
egyenleteket grafikus 
úton. 
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III. GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. A geometria alapjai  Geometria tanulása     
        
1.1. geometriai alapfogalmak, 

fogalmak rendszere 
 geometriai alapfogalmak, 

fogalmak rendszerezése 
 Ismeri a geometria tanult 

alapfogalmait. 
 Ismeri és alkalmazni 

tudja a geometria tanult 
alapfogalmait. 

        
1.2. az axiómák  az axiómák és szerepük 

körülírása, néhányuk 
megismerése 

 Tudja, mi az axióma.  Érti az axiómák szerepét 
és ismer néhányat. 

        
1.3. fontosabb releváns 

matematikatörténeti 
események 

 a fontosabb releváns 
matematikatörténeti események 
áttekintése olvasott szöveg 
alapján, fontosságuk megvitatása 

   Fel tud idézni legalább 
két fontos, az 
axiomatizálás 
történetéből vett 
matematikatörténeti 
eseményt. 

        
2. Síkidomok  Síkidomok tanulása     
        
2.1. a háromszög és fajtái; 

tételek a háromszögek 
szögeiről és oldalairól; 
a háromszög nevezetes 
vonalai (oldalfelező 
merőlegesek, szögfelezők, 
súlyvonalak, 
magasságvonalak, 
középvonalak) és 
tulajdonságaik 

 a háromszög-egyenlőtlenség és 
bizonyítása; 
a háromszög szögeire vonatkozó 
összefüggések és bizonyításuk; 
háromszögek szerkesztése 
különböző adatokból, a 
szerkesztési eljárás lépéseinek 
utólagos verbális tisztázása; 
elemzés arról, hogy egyes 
szerkesztési feltételek, adatok 
változtatásának milyen 
következményei vannak a 
szerkeszthetőségre nézve 

 Tudja a háromszög belső 
szögeinek összegét.  
Meg tudja szerkeszteni a 
háromszöget adott 
oldalai és szögei 
segítségével egyszerű 
esetben. 

 Bizonyítani tudja a 
háromszög-
egyenlőtlenséget és a 
háromszög szögeire 
vonatkozó tételeket. 
 

        
2.2. a négyszögek oldalai, szögei 

és átlói közötti 
összefüggések; 
a négyszögek fajtái 

 a négyszögek oldalai, szögei és 
átlói közötti összefüggések 
keresése; 
négyszögek szerkesztésére 
vonatkozó feladatok megoldása, a 
szerkesztési eljárás lépéseinek 
utólagos verbális tisztázása; 
elemzés arról, hogy egyes 
szerkesztési feltételek 
elhagyásának milyen 
következményei vannak a 
megoldáshalmaz elemeinek 
jellemzőire nézve 

 Ismeri a négyszögek 
fajtáit, tud nevezetes 
négyszögeket 
szerkeszteni és ismeri a 
belső szögeik összegét. 

 Tud négyszögeket 
szerkeszteni. 

        
2.3. a négynél több oldalú 

sokszögek tulajdonságai 
 síkidomok konvexitása 

fogalmának megismerése; 
sokszögek csoportosítása konvex 
és nem konvex alakzatok 
halmazába; 
a konvex sokszög átlói számának 
meghatározása; 
a konvex sokszög belső 
szögeinek összegére vonatkozó 
tétel bizonyítása; 
sokszögek szerkesztése 

 Rajz segítségével meg 
tudja állapítani a 
sokszögek átlóinak 
számát. 

 Meg tudja határozni a 
konvex sokszög átlóinak 
számát. Bizonyítani 
tudja a konvex 
sokszögek belső 
szögeire vonatkozó 
tételeket. 

        
2.4. a szabályos sokszögek 

jellemzői 
 a szabályos sokszögek 

definiálása; 
a szabályos sokszögek belső 
szögeinek meghatározása; 
szabályos sokszögek szerkesztése 

 Ismeri a szabályos 
sokszög definícióját. 
Tud szabályos 
háromszöget, 
négyszöget szerkeszteni. 

 Meg tudja határozni a 
szabályos sokszög 
szögeit. 
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2.5. a kör és a hozzá kapcsolódó 

geometriai alakzatok (sugár, 
átmérő, szelő, húr, érintő); 

 a körhöz kapcsolódó alakzatok 
feladatokban történő 
felhasználása (sugár, átmérő, 
szelő, húr, érintő); 
körre vonatkozó szerkesztési 
feladatok gyakorlása 

 Ismeri a körrel 
kapcsolatos 
elnevezéseket, 
fogalmakat. 

 Alkalmazni tudja a kör 
alkotóelemeit a 
szerkesztési feladatok 
megoldása során.   

        
2.6. a síkidomok (sokszögek, 

kör, négyzet és téglalap, 
paralelogramma, 
háromszög, trapéz, deltoid) 
kerülete és területe 

 a sokszögek kerületének 
meghatározása; 
a kör kerületének meghatározása; 
a sokszögek területének 
meghatározása; 
a négyzet és a téglalap 
területképletének bizonyítása; 
a paralelogramma 
területképletének bizonyítása 
elképzelt átdarabolással; 
a háromszög területképletének 
bizonyítása; 
a trapéz területképletének 
bizonyítása; 
a deltoid területképletének 
bizonyítása;  
a kör területképletének ismétlése; 
a kerület- és terület-
mértékegységek átváltásának 
gyakorlása; 
síkidom kerületére és területére 
vonatkozó számítási feladatok 
gyakorlása 

 Ismeri a háromszög, a 
négyzet, a téglalap, a 
paralelogramma, a 
trapéz, a deltoid és a kör 
területének kiszámítási 
módját. 

 Bizonyítani tudja a 
háromszög, a 
paralelogramma, a 
trapéz és a deltoid 
területére vonatkozó 
összefüggéseket. 

        
3. Térgeometriai 

alapismeretek 
 Térgeometriai alapismeretek 

tanulása 
    

        
3.1. az alapvető térgeometriai 

ismeretek rendszerezése: 
kitérő egyenesek; 
síkra merőleges egyenes; 
pont és sík távolsága; 
egyenes és sík hajlásszöge; 
két sík hajlásszöge 

 kitérő egyenesek definiálása; 
a síkra merőleges egyenes 
definiálása; 
pont és sík távolságának 
meghatározása; 
egyenes és sík hajlásszögének 
meghatározása; 
két sík hajlásszögének 
meghatározása 

 Érti a térelemek 
egymáshoz viszonyított 
helyzetét. 

 Ismeri az alapvető 
térgeometriai 
fogalmakat. Tudja, 
hogyan kell 
meghatározni a pont és a 
sík távolságát. 

        
3.2. speciális hengerszerű testek: 

az egyenes hasáb hálója; 
az egyenes körhenger 
hálója, alkotórészei, 
felszíne, térfogata; 
a térfogat-mértékegységek 
átváltása 

 egyenes hasábbal kapcsolatos 
feladatok gyakorlása; 
az egyenes körhenger hálójának 
készítése; 
az egyenes körhenger 
alkotórészeinek definiálása, 
hosszuk vagy területük 
meghatározása; 
az egyenes körhenger felszínének 
kiszámítása; 
az egyenes körhenger 
térfogatának kiszámítása; 
a térfogat-mértékegységek 
átváltásának gyakorlása; 
a felszínre és térfogatra 
vonatkozó számítási feladatok 
begyakorlása 

 Ki tudja számítani az 
egyenes hasán és henger 
felszínét, térfogatát. 
Pontosan tudja a 
hosszúság, terület, 
űrtartalom 
mértékváltásait. 
Háromszög- és 
négyszögalapú hasáb 
valamint a henger 
hálójának felismerése, 
jellemzése. 

 Szöveges feladatokban 
alkalmazni tudja az 
egyenes hasáb és az 
egyenes henger 
térfogatának és 
felszínének számítását. 
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4. Az egybevágósági 

transzformációk 
 Az egybevágósági 

transzformációk tanulása 
    

        
4.1. a tengelyre vonatkozó 

tükrözés; 
tengelyesen szimmetrikus 
alakzatok 

 a tengelyre vonatkozó tükrözés 
definíciójának ismétlése; 
a tengelyre vonatkozó tükrözés 
tulajdonságainak vizsgálata; 
az eredeti alakzat visszaállítása 
tengelyre vonatkozó tükrözéssel 
előállított képéből; 
a tengelyesen szimmetrikus 
alakzatok definiálása, keresése; 
tengelyesen szimmetrikus és 
tengelyesen nem szimmetrikus 
alakzatok szétválogatása 
alakzatok adott halmazából 
indoklással; 
szerkesztési feladatok 
kivitelezése 

 Tudja a tengelyre 
vonatkozó tükrözés 
definícióját és ismer 
néhány tengelyesen 
szimmetrikus alakzatot.  

 Ismeri a tengelyes 
tükrözés tulajdonságait. 
Felismeri a tengelyesen 
szimmetrikus 
alakzatokat. 

        
4.2. a pontra vonatkozó 

tükrözés; 
középpontosan 
szimmetrikus alakzatok 

 a pontra vonatkozó tükrözés 
definiálása; 
a pontra vonatkozó tükrözés 
tulajdonságainak vizsgálata; 
az eredeti alakzat visszaállítása 
pontra vonatkozó tükrözéssel 
előállított képéből; 
középpontosan szimmetrikus 
alakzatok definiálása, keresése; 
középpontosan szimmetrikus és 
középpontosan nem szimmetrikus 
alakzatok szétválogatása 
alakzatok adott halmazából 
indoklással; 
szerkesztési feladatok 
kivitelezése 

 Tudja a pontra 
vonatkozó tükrözés 
definícióját és ismer 
néhány középpontosan 
szimmetrikus alakzatot. 
Adott pont középpontos 
tükörképének 
megszerkesztése. 

 Ismeri a pontra 
vonatkozó tükrözés 
tulajdonságait és végre 
tudja hajtani a 
középpontos tükrözést.. 
Felismeri a 
középpontosan 
szimmetrikus 
alakzatokat. 

        
4.3. az elforgatás; 

forgásszimmetrikus 
alakzatok 

 az elforgatás definiálása; 
az elforgatás tulajdonságainak 
vizsgálata; 
az eredeti alakzat visszaállítása 
elforgatással előállított képéből; 
forgásszimmetrikus alakzatok 
definiálása, keresése; 
forgásszimmetrikus és nem 
forgásszimmetrikus alakzatok 
szétválogatása alakzatok adott 
halmazából indoklással; 
néhány szerkesztési feladat 
végrehajtása 

 Tudja az elforgatás 
definícióját és ismer  
néhány 
forgásszimmetrikus 
alakzatot.  Ismeri az 
adott pont elforgatott 
képének 
megszerkesztését. 

 Ismeri az elforgatás 
tulajdonságait. Felismeri 
a forgásszimmetrikus 
alakzatokat. Ismeri az 
alakzat elforgatott 
képének 
megszerkesztését. 

        
4.4. az eltolás és tulajdonságai; 

a vektor 
 az eltolás definiálása; 

az eltolás tulajdonságainak 
definiálása; 
az eredeti alakzat visszaállítása 
eltolással előállított képéből; 
a vektor definiálása; 
néhány szerkesztési feladat 
végrehajtása 

 Fel tudja idézni az 
eltolás definícióját. 
Ismeri az adott pont 
eltolt képének 
megszerkesztését. 

 Ismeri az eltolás 
tulajdonságait. Ismeri az 
alakzat eltolt képének 
megszerkesztését. 

        
4.5 szögpárok  egyállású-, váltó-, kiegészítő 

szögek 
 Ismeri a szögpárok 

definícióját. 
 Feladatokban felismeri a 

szögpárokat. 
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4.6. az egybevágósági 

transzformációk közötti 
kapcsolatok 

 az egybevágósági 
transzformációk egymás utáni 
ábrázolása, a köztük fennálló 
kapcsolatok megkeresése; 
egybevágósági transzformációk 
vagy transzformáció-szekvenciák 
közül ekvivalensek keresése (pl. 
180°-os elforgatás és tengelyes 
tükrözés) 

 Segítséggel felismeri az 
egybevágósági 
transzformációk közötti 
kapcsolatokat. 

 Tudja az egybevágósági 
transzformációkat 
egymás után ábrázolni. 

        
4.7 az egybevágóság mint 

reláció tulajdonságai, 
jelölése 

 annak felismerése, hogy az 
egybevágóság egy szimmetrikus, 
tranzitív és reflexív reláció és 
hogy jelölés bevezetése 
megkönnyítené az egybevágóság 
leírását; 
az egybevágóság mint reláció 
jelölése (≈) 

 Felismeri az 
egybevágóság jelét. 

 Használni tudja az 
egybevágóság jelét 
alakzatok 
egybevágóságának 
jelölésére. 

        
4.8 a háromszögek 

egybevágóságának 
elégséges feltételei 

 a háromszögek egybevágósága 
elégséges feltételeinek vizsgálata; 
háromszögek szerkesztése 

 Ismeri a háromszögek 
egybevágóságának 
elégséges feltételeit. 
A legegyszerűbb 
szerkesztéseket végre 
tudja hajtani. 

 Felismeri az egybevágó 
háromszögeket.  
Nehezebb 
szerkesztéseket is végre 
tud hajtani. 

        
IV. KOMBINATORIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉG, 
STATISZTIKA 

 KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS  
A KOMBINATORIKA, 
VALÓSZÍNŰSÉG, 
STATISZTIKA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Kombinatorika  Kombinatorikus feladatok 

megoldása  
    

        
1.1. Kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. 
Tapasztalatszerzés: az 
összes eset rendezett 
felsorolása 

 Változatos kombinatorikus 
feladatok megoldása, különféle 
módszerrel;  
sorbarendezés, kiválasztás 
néhány elem esetén 

 Elemeket sorba tud 
rendezni és kiválasztani 
legfeljebb 4 elem esetén. 

 A lehetőségeket 
táblázatba tudja foglalni, 
fadiagramot tud 
készíteni. 

        
2. Valószínűség-számítás és 

statisztika 
 Valószínűség-számítás és 

statisztika tanulása 
    

        
2.1. Valószínűségi és statisztikai 

feladatok; 
a relatív gyakoriság 

 valószínűségi kísérletek egyszerű 
konkrét példák esetében; 
relatív gyakoriság fogalmának és 
tulajdonságainak megismerése; 
adatok gyűjtése, rendszerezése, 
szemléltetése, grafikon készítése, 
azonos adatokat szemléltető 
különböző grafikus modellek 
összehasonlítása érthetőség, 
áttekinthetőség és célszerűség 
szerint 

 Ismeri a gyakoriság 
fogalmát. 
Egyszerű grafikonokat 
képes olvasni, készíteni. 

 Ismerje egyszerű 
esetekben az események 
valószínűségének 
kiszámítási módját. 
Konkrét példákon ki 
tudja számítani a relatív 
gyakoriságokat. 
Tisztában van a relatív 
gyakoriság 
tulajdonságaival. 
Grafikonon tudja 
szemléltetni az 
összegyűjtött adatokat. 
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Év végi követelmények a 7. évfolyamon 

 
a) El tudja dönteni egyszerű állítások igazságát. El tudja végezni a sorbarendezést és a kiválasztást néhány 
elem esetén. 
b) Az alapműveleteket helyesen végzi a racionális számok körében. Megbízhatóan tudja a zárójeleket bontani 
és a műveleti sorrendet alkalmazni racionális számkörben. 
c) Ismeri a pozitív egész kitevőjű hatványokat és a hatványozási szabályokat. 10 egész kitevőjű hatványait 
alkalmazni tudja számolásokban. 
d) Ismeri az 1-nél nagyobb számok normálalakját, alkalmazni tudja egyszerűbb esetekben. 
e) Felismeri az egyenes és fordított arányosságot, alkalmazni tudja konkrét feladatokban. 
f) Meg tud oldani százalékszámítási feladatokat. 
g) Ismeri a tanult oszthatósági szabályokat. Meg tudja határozni két szám legnagyobb közös osztóját, legkisebb 
közös többszörösét. 
h) Egyszerű algebrai kifejezéseket össze tud vonni. Tud többtagú kifejezést egytagúval szorozni. Meg tud 
oldani egyszerű egyismeretlenes egyenleteket mérlegelv segítségével. Ismeri a szöveges feladatok megoldási 
algoritmusát. Meg tud oldani szöveges feladatokat következtetéssel. 
i) Ábrázolni tud hozzárendelési szabállyal megadott lineáris függvényt, értéktáblázattal. 
j) Ismeri a szög, hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom, idő, térfogat mértékegységeit. 
k) Ki tudja számolni a háromszög, trapéz, deltoid, rombusz paralelogramma és a kör kerületét, területét. 
l) Tud háromszöget, négyszöget szerkeszteni egyszerűbb esetekben. Ismeri a körrel kapcsolatos elnevezéseket, 
fogalmakat. A tanult geometriai transzformációkat felismeri, egyszerűbb alakzatot tud eltolni, tengelyesen 
tükrözni, középpontosan tükrözni. Meg tudja szerkeszteni pont elforgatott képét. Tudja mennyi a háromszög és a 
négyszög belső szögeinek összege. 
m) Ismeri a háromszög és a négyszög alapú egyenes hasábok és a henger hálóját. 
n) Tud egyszerű grafikont készíteni, arról adatokat leolvasni. 
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8. évfolyam 

 
A Matematika tanulásának céljai a 8. évfolyamon 

 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való, részben kommunikatív interakciójuk hatékonyságát 
és célszerűségét. Váljanak képessé újabb anyagi modellek megértésére, használatára, más modellekbe történő 
átkódolására, célszerű modellezési módszer kiválasztására. Ismerjék meg a geometriai hasonlóságot, a 
méretarányt és azok gyakorlati alkalmazását a tájékozódásban. Ismerjék meg pontosan a valós számkör 
felépítését, és abban tanuljanak meg biztonságosan műveleteket végezni. Tanulják meg biztosan használni a 
zsebszámológépet.  Ismerjék meg a négyzetgyökvonást és annak egyes azonosságait. Tanuljanak meg elsőfokú 
egyenleteket megoldani. Ismerjék meg a  sorozatokat. Ismerkedjenek meg néhány nem elsőfokú függvénnyel. 
Ismerjék meg a függvénytranszformációkat, azok módjait. Tanuljanak meg további euklideszi szerkesztéseket.  
Ismerjenek meg több elemi geometriai tételt (pl. Pitagorasz tétele). Ismerjék meg a háromszögek nevezetes 
pontjait és vonalait. Tanulják meg a körcikk területének kiszámítási módját. Ismerjék meg a szög ívmértékét. 
Tanulják meg a vektorműveleteket (összeg, különbség, skalárral szorzás) és a vektorok derékszögű koordináta-
rendszerben való ábrázolását. Ismerjenek meg további testeket, azok alkotórészeit, felszínük és térfogatuk 
kiszámítási módját. Ismerjék meg a matematika néhány további alkalmazási lehetőségét. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
FORMATÍV ÉRTÉKELÉSI IRÁNYELVEK 

 

        
     MINIMUM  OPTIMUM 
        

I. HALMAZELMÉLET  HALMAZELMÉLETI 
KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS 

    

        
1. Halmazok  Halmazok tanulása     
        
1.1. a részhalmaz fogalma  adott elemtulajdonsággal 

megadott halmazok képzése; 
adott halmaz adott 
elemtulajdonsággal definiált 
részhalmazának képzése; 
komplementerhalmaz, 
halmaz és részhalmaz jellemzése, 
elemeik közös tulajdonságainak 
felismerése 

 Az adott tulajdonságú 
elemeket halmazba tudja 
sorolni és ebből 
részhalmazt tud 
kiválasztani. 

 Több szempont alapján 
tud halmazból 
részhalmazokat képezni. 

        
2. Halmazműveletek  Halmazműveletek tanulása, 

gyakorlása 
    

        
2.1. adott halmazok uniója, 

metszete, különbsége, ezen 
műveletek jelölése; 
az üres halmaz 

 adott halmazok uniójának, 
metszetének, különbségének 
képzése és Venn-diagramon való 
ábrázolása, jelölésük (∪ ,∩ ,\) 
megtanulása és használata; 
az üres halmaz fogalmának 
megértése, jelölése 
szükségességének felismerése, a 
jelölés (∅ ) megtanulása 

 Ismeri a halmazok 
uniójának, 
különbségének, 
metszetének képzési 
módját és jelölését, 
Venn-diagramon való 
ábrázolását. Ismeri az 
üres halmaz fogalmát és 
jelölését. 

 A halmazok uniójából, 
metszetéből és 
különbségéből 
következtetni tud a 
halmazok elemeire. 
Helyesen használni tudja 
a ∪ ,∩ ,\ és a ∅  
jeleket. 

        
II. ALGEBRA ÉS 

SZÁMELMÉLET 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS AZ 
ALGEBRA ÉS A 
SZÁMELMÉLET 
KONTEXTUSÁBAN 
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1. Műveletek a valós szám-

halmazban 
 Műveletek végzése a valós 

számok halmazában 
    

        
1.1. a hatványozás azonosságai; 

a négyzetgyök fogalma; 
a szorzat, a hányados és a 
hatvány négyzetgyöke 

 a hatványozás azonosságainak 
gyakorlása; 
a szorzat, a hányados és a 
hatvány négyzetgyökének 
kiszámítása; 
feladatok megoldásának 
gyakorlása 

 Fel tudja írni az egynél 
nagyobb számokat 
normálalakban. 
Ismeri a négyzetgyök 
fogalmát és számológép 
segítségével meg tudja 
határozni. 

 Ismeri és alkalmazni 
tudja a hatványozás és a 
négyzetgyökvonás  
tanult azonosságait. 

        
1.2. egész kitevőjű hatványozás 

és tulajdonságai 
 a negatív egész kitevőjű hatvány 

értelmezhetőségének lehetősége, 
értelmezése és annak okai; 
egész kitevőjű hatványok 
egymással való szorzása; 
egész kitevőjű hatványok 
egymással való osztása; 
egész kitevőjű hatványok 
hatványozása; 
a nulla kitevőjű hatvány 
értelmezése szükségességének és 
megegyezés szerinti értéke 
célszerűségének átgondolása, a 
nulla kitevőjű hatvány használata 

 Segítséggel tud egész 
kitevőjű hatványt 
szorozni. 

 Értelmezni tudja a 
negatív egész kitevőjű 
hatványt. A negatív 
egész kitevőjű hatványt 
alkalmazni tudja a 
feladatmegoldásokban. 

        
1.3. a valós számhalmaz mint a 

racionális számhalmaz 
bővítésével létrejött halmaz; 
a természetes, egész, 
racionális és valós 
számhalmazok kapcsolata 

 a valós számhalmaz felépítése 
részhalmazaiból, jelölése; 
a természetes, egész, racionális és 
valós számhalmazok 
kapcsolatának vizsgálata, 
ábrázolásuk Venn-diagramon 

 Érti a valós számhalmaz 
felépítését. 

 Ismeri az irracionális 
számok fogalmát, 
különböző alakjaikat, 
valamint a valós 
számhalmaz felépítését.  

        
2. Algebrai kifejezések  Algebrai kifejezések tanulása     
        
2.1. algebrai egész és tört 

kifejezések; 
 többtagú kifejezés szorzattá 

alakításának gyakorlása 
kiemeléssel; 
többtagú kifejezés szorzásának 
gyakorlása többtagú kifejezéssel; 
az algebrai kifejezések 
értelmezési tartományának 
vizsgálata; 
 

 Egyszerű algebrai 
kifejezések átalakítása, 
helyettesítési értékének 
kiszámítása. 

 Egyes algebrai 
kifejezéseket szorzattá 
tud alakítani. 

        
3. Egyenletek, 

egyenlőtlenségek,  
 Egyenletek, egyenlőtlenségek 

tanulása 
    

        
3.1. az elsőfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldási 
módszerei: megoldás 
grafikusan, algebrai úton, az 
értelmezési tartomány 
vizsgálatával, az 
értékkészlet vizsgálatával, 
szorzattá alakítással, 
mérlegelvvel. 

 egyenletek megoldása grafikusan, 
algebrai úton, az értelmezési 
tartomány vizsgálatával, az 
értékkészlet vizsgálatával; 
szorzattá alakítással és 
mérlegelvvel; az 
egyenlőtlenségek megoldása 
grafikusan és algebrai úton; 
az egyenlőtlenségek 
megoldásának ábrázolása 
számegyenesen 

 Mérlegelv segítségével 
meg tudja oldani az 
egyszerűbb racionális 
együtthatójú 
egyenleteket és 
egyenlőtlenségeket. 

 Ismeri az egyenletek, 
egyenlőtlenségek 
grafikus megoldási 
módjait és az algebrai 
megoldások különböző 
lehetőségeit. 
Ismeri az alaphalmaz, az 
értelmezési tartomány és 
az igazsághalmaz 
kapcsolatát. 
Az egyenlőtlenség- és 
egyenletmegoldásokat 
számegyenesen is tudja 
ábrázolni. 
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3.2. szöveges feladatok, melyek 

megoldása a számok, 
geometriai vagy más 
mennyiségek, százalékok 
közötti összefüggések 
felírásával majd azok 
egyenlettel, 
egyenlőtlenséggel történő 
megoldásával lehetséges 

 a számok, geometriai vagy más 
mennyiségek, százalékok közötti 
összefüggések egyenlettel, 
egyenlőtlenséggel történő 
megoldása szöveges feladatok 
megoldásának részeként; 
szöveges feladatok ellenőrzése a 
szöveg alapján, válaszadás a 
kérdésre. 
a százalékérték kiszámítása; 
az alap kiszámítása; 
a százalékláb kiszámítása 

 Meg tud oldani egyszerű 
szöveges feladatokat a 
tanult megoldási lépések 
alkalmazásával. 
Ki tudja számítani a 
százalékértéket és a 
százalékalapot. 

 Biztosan tudja 
alkalmazni a szöveges 
feladatokat a különböző 
típusú egyenletekkel, 
egyenlőtlenségekkel 
megoldani. Ki tudja 
számítani a 
százaléklábat. 

        
III. FÜGGVÉNYEK, 

SOROZATOK 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Függvények  Függvények tanulása     
        
1.1. a másodfokú függvény; 

képlettel, grafikonnal 
megadott másodfokú 
függvények 

 képlettel megadott másodfokú 
függvény ábrázolása derékszögű 
koordinátarendszerben; 
grafikonnal megadott másodfokú 
függvényhez hozzárendelési 
utasítás keresése; 
a másodfokú függvény értékeinek 
meghatározása táblázat 
segítségével 

 Tudja ábrázolni táblázat 
segítségével az 
egyszerűbb képletekkel 
megadott függvényeket. 

 Jellemezni tudja a 
másodfokú függvényt. 

        
1.2. az abszolútérték-függvény  az abszolútérték-függvény 

grafikonjának ábrázolása; 
adott függvény grafikonjáról a 
hozzárendelési utasítás leolvasása 

 Segítséggel ráismer az 
abszolútérték-függvény 
grafikonjára. 

 Jellemezni tudja az 
abszolútérték-függvényt. 

        
1.3. elsőfokú törtfüggvény  képlettel megadott elsőfokú 

törtfüggvény ábrázolása 
derékszögű 
koordinátarendszerben; 
a függvény kapcsolata a fordított 
arányosság függvényével 

 Segítséggel jellemezni 
tud elsőfokú 
törtfüggvényeket. 

 Jellemezni tudja az 
elsőfokú 
törtfüggvényeket. 

        
1.4. a függvénytranszformáció; 

a függvényértékek lineáris 
transzformációi, 
a változó lineáris 
transzformációi 

 a függvénytranszformáció 
definiálása; 
a függvényértékek lineáris 
transzformációinak gyakorlása; 
a változó lineáris 
transzformációinak gyakorlása az 
eddig tanult függvényeken 

 Segítséggel tud egyszerű 
függvényeket 
transzformációkkal 
ábrázolni. 

 Ismeri és érti a 
függvénytranszformá- 
ciókat. A tanult 
függvényeken 
alkalmazni is tudja 
azokat. 

        
2. Sorozatok  Sorozatok tanulása     
        
2.1. számsorozatok  az n-edik elem meghatározása 

első néhány elemmel és rekurzív 
elemképzési szabállyal megadott 
sorozatban; 
néhány adott elemből szabály 
keresése 

 Fel tudja sorolni adott 
szabály alapján a 
számsorozat elemeit. 

 Első néhány elem és 
egyszerű rekurzív 
szabály ismeretében meg 
tudja határozni a 
számsorozat n-edik 
elemét. 

        
2.2. számtani sorozatok  a számtani sorozatok definiálása; 

az n-edik elem meghatározása, 
általános képlet alkotása n-edik 
elem meghatározására és annak 
igazolása; 
az első n elem összegének 
meghatározására vonatkozó 
képlet megismerése; 
elem számtani középpel való 
kiszámolása a szomszédjaiból 

 Ismeri a számtani 
sorozat definícióját. 

 Ismeri a számtani 
sorozat n-edik elemének 
és az első n elem 
összegének 
meghatározását. 
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2.3. a mértani sorozat és 

jellemzői: 
az n-edik elem, 
az első n elem összege 
 

 a mértani sorozat definiálása, 
példák keresése mértani 
sorozatokra; 
az n-edik elem meghatározására 
vonatkozó képlet megalkotása és 
annak igazolása; 
az első n elem összegének 
meghatározására vonatkozó 
képlet megismerése; 
a mértani sorozat alkalmazásának 
gyakorlása a mindennapi életből 
vett feladatokon 

 Ismeri a mértani sorozat 
fogalmát és fel tudja írni 
az elemeit. 

 Ismeri a mértani sorozat 
n-edik elemének 
meghatározására 
vonatkozó képletet, és 
alkalmazni tudja. 

        
IV. GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Síkgeometria  Síkgeometria tanulása     
        
1.1. a háromszögek nevezetes 

vonalai: 
a háromszögek 
középvonalai, oldalfelező 
merőlegesei, belső 
szögfelezői, 
magasságvonalai, 
súlyvonalai és 
középvonalai; a 
háromszögek be- és 
körülírható körének 
középpontja, a 
magasságpont és a súlypont; 
Pitagorasz tétele; 

 a háromszögek középvonalainak 
definiálása; 
a háromszögek oldalfelező 
merőlegeseinek, belső 
szögfelezőinek, 
magasságvonalainak, 
súlyvonalainak szerkesztése és 
metszéspontjaik meghatározása; 
annak a korábban már felvetett 
sejtésnek az újbóli felismerése, 
hogy ezek a metszéspontok 
közösek (körülírható és beírható 
kör középpontja, magasságpont, 
súlypont) valamint annak 
megvitatása, ezt bizonyítani  
kell-e, és ha igen, hogyan lehetne 
ezt belátni; 
Pitagorasz tételének bizonyítása; 
a tanult tételek alkalmazásának 
gyakorlása szerkesztési 
feladatokban 

 Ismeri a háromszögek 
nevezetes vonalait és 
pontjait. Alkalmazni 
tudja a háromszög 
nevezetes vonalait, 
pontjait egyszerűbb 
feladatokban. 
Ismeri Pitagorasz tételét 
és tudja alkalmazni 
egyszerűbb feladatok 
megoldásában.  

 Fel tudja használni 
szöveges feladatok 
megoldásában a 
háromszög nevezetes 
vonalait és pontjait. 
Ismeri Pitagorasz 
tételének bizonyítását, 
alkalmazni tudja a 
feladatmegoldásokban. 

        
1.2. az ókori geometria 

történetének jelentősebb 
eredményei 

 az ókori geometria történetének 
áttekintése olvasott szövegből 
való lényegkiemeléssel; 
nevezetes megoldatlan 
problémák, érdekességek 

   Fel tud idézni legalább 
két jelentős ókori 
geometriatörténeti 
eseményt. 

        
1.3. a nevezetes négyszögek 

tulajdonságai: 
a paralelogramma 
tulajdonságaira vonatkozó 
tételek; 

 a paralelogramma tulajdonságaira 
vonatkozó tételek bizonyítása; 
szerkesztési feladatok 
megoldásának gyakorlása 

 Ismeri a paralelogramma 
tulajdonságait. 

 Bizonyítani tudja a 
paralelogramma 
tulajdonságait. 

        
1.4. a körhöz kapcsolódó 

geometriai alakzatok; 
a körcikk területe; 
a szög ívmértéke 

 a körcikk területének kiszámítása;
a szög ívmértékének definiálása; 
a szögmérés mértékegységei 
közötti átváltás gyakorlása 

 Ismeri a szög 
ívmértékének fogalmát 
és tudja a szög és az 
ívmérték kapcsolatát. 

 Ki tudja számítani a 
körcikk területét. 

        
1.5. a vektorműveletek 

(vektorok összeadása, 
kivonása, felbontása); 

 vektorok összegének definiálása, 
szerkesztése a paralelogramma és 
a sokszögmódszer segítségével; 
vektorok különbségének 
definiálása, szerkesztése; 
vektor számmal való szorzásának 
definiálása, szerkesztése; 
vektorok ábrázolása derékszögű 
koordináta-rendszerben 

 Ismeri a vektor 
definícióját. 
Tudja vektorok összegét 
képezni. 

 Ismeri és végre tudja 
hajtani a vektorokra 
vonatkozó tanult 
műveleteket. Ábrázolni 
és jellemezni tudja a 
vektorokat a derékszögű 
koordinátarendszerben. 
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2. Térgeometria  Térgeometria tanulása     
        
2.1. A tanult testek áttekintése  Hasáb és henger tulajdonságai, 

térfogata, felszíne 
 Ki tudja számolni a 

háromszög és négyszög 
alapú egyenes hasáb és 
az egyenes körhenger 
felszínét és térfogatát. 

 Szöveges feladatokban 
alkalmazni tudja a tanult 
felszín- és 
térfogatszámításokat. 

        
2.2. Ismerkedés a gúla hálójával, 

alkotórészeivel, 
magasságával, felszínével, 
térfogatával 

 a gúla származtatása; 
a gúla hálójának elkészítése; 
a gúla alkotórészeinek 
megnevezése  
a gúla felszínének kiszámítását 
megadó képlet megismerése; 
a gúla térfogatának kiszámítását 
megadó képlet megismerése; 
számítási feladatok végzése 

 Felismeri a gúlát és 
alkotórészeit. 

 Ismeri az egyenes gúla 
alkotórészeit, hálóját és 
ismeri felszínének és 
térfogatának kiszámítási 
módját. 

        
2.3. Ismerkedés az egyenes 

körkúp hálójával, 
alkotórészeivel, 
magasságával, felszínével, 
térfogatával 

 az egyenes körkúp származtatása; 
az egyenes körkúp hálójának 
elkészítése; 
az egyenes körkúp 
alkotórészeinek, magasságának 
megnevezése  
az egyenes körkúp felszínének 
kiszámítását megadó képlet 
megismerése 
az egyenes kúp térfogatának 
kiszámítását megadó képlet 
megismerése; 
számítási feladatok végzése 

 Felismeri a az egyenes 
körkúpot és 
alkotórészeit. 

 Ismeri az egyenes 
körkúp alkotórészeit, 
hálóját és ismeri 
felszínének és 
térfogatának kiszámítási 
módját. 

        
2.4. Ismerkedés a gömb  

sugarával, felszínével, 
térfogatával; 
időzónák a Földön 

 a gömb definiálása; 
a gömb felszínének kiszámítását 
megadó képlet megismerése; 
a gömb térfogatának kiszámítását 
megadó képlet megismerése; 
számítási feladatok megoldása; 
időzónák elhelyezkedésének 
vizsgálata földgömb segítségével 

 Felismeri a gömb 
alkotóelemeit. 
Tudja, hogy a Földön 
máshol más időt 
mutatnak az órák. 

 Ki tudja számítani a 
gömb felszínét, 
térfogatát, valamint 
alkotórészeinek hosszát.  
Tudja, hogy a Földön 
máshol más időt 
mutatnak az órák, és érti 
ennek okát. 

        
3. Hasonlósági 

transzformációk 
 Hasonlósági transzformációk 

tanulása 
    

        
3.1. a középpontos hasonlósági 

transzformáció; 
a hasonlósági 
transzformáció 

 a középpontos hasonlósági 
transzformáció definiálása; 
a középpontos hasonlóság 
tulajdonságainak vizsgálata; 
a hasonlósági transzformáció 
definiálása; 
a hasonlósági transzformáció 
tulajdonságainak vizsgálata; 
szerkesztési feladatok gyakorlása 

 Felismeri a 
középpontosan hasonló 
háromszögeket és 
négyszögeket. 

 Meg tudja szerkeszteni 
háromszögek és 
négyszögek kicsinyített 
és nagyított képét. 

        
V. KOMBINATORIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉG 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS  
A KOMBINATORIKA, 
VALÓSZÍNŰSÉG 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Kombinatorika  Kombinatorika tanulása     
        
1.1. kombinatorikai 

alapfogalmak: 
permutáció, kombináció, 
variáció 

 adott halmazból, adott 
tulajdonságú elemek kiválasztása, 
sorbarendezése; 
fadiagram, útdiagram, táblázatok 
használata esetek rendezésére; 
a permutáció definiálása; 
a kombináció definiálása; 
a variáció definiálása 

 Sejti, hogy mi a 
permutáció, a 
kombináció és a 
variáció. 

 Ismeri a permutáció, a 
kombináció és a variáció 
fogalmát. 
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1.2. kombinatorikai 

alapfogalmak felhasználási, 
alkalmazási lehetőségei 

 a lottószelvények számának 
meghatározása a biztos ötöshöz; 
a totószelvények számának 
meghatározása a biztos 13+1-hez; 
vegyes kombinatorikai feladatok 
megoldása 

 Segítséggel meg tud 
oldani egyszerű 
kombinatorikai 
feladatokat. 

 A tanult kombinatorikai 
alapfogalmakat 
alkalmazni tudja a 
feladatmegoldásokban. 

        
2. Valószínűség-számítás  Valószínűség-számítás tanulása     
        
2.1. valószínűségi kísérletek; 

adatsokaságok 
 valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalmának 
bevezetése a relatív gyakoriság 
fogalmának felhasználásával; 
adathalmazok elemzése 
értelmezése, ábrázolásuk; 
a módusz, medián fogalmának 
ismétlése 

 Ismeri a relatív 
gyakoriság fogalmát. 
Egy konkrét kisszámú 
adatot tartalmazó 
sokaság esetében képes a 
leggyakoribb és a 
középső adat 
meghatározására. 
Grafikonokat tud 
készíteni. 

 Tisztában van a 
valószínűség 
fogalmával. Egyszerűbb 
esetekben meg tudja 
mondani egy esemény 
bekövetkezésének 
valószínűségét. 
Ismeri a módusz, medián 
fogalmát, meg tudja őket 
határozni konkrét 
esetben. 

 
 
 

Év végi követelmények a 8. évfolyamon 
 
a) Tud szabatosan, pontosan fogalmazni szóban és írásban. 
b) Ismeri a tanult halmazműveleteket két halmaz esetén egyszerű konkrét esetben. 
c) Helyes sorrendben tudja elvégezni az alapműveleteket a racionális számok körében. 
d) Ismeri a számok normálalakját, alkalmazni tudja egyszerűbb esetekben. 
e) Az egyszerű algebrai kifejezéseket át tudja alakítani, ki tudja számolni azok helyettesítési értékét. 
f) Meg tud oldani egyszerű elsőfokú egyenleteket, egyenlőtlenségeket mérlegelv segítségével. Meg tud oldani 
szöveges feladatokat következtetéssel és egyenlettel. 
g) A lineáris függvényeket táblázat segítségével ábrázolni tudja. Segítséggel ráismer a tanult nemlineáris 
függvényekre. 
h) Meg tudja határozni háromszög és négyszög alapú hasábok és a henger felszínét és térfogatát.  
i) Ismeri a Pitagorasz-tételt. 
j) Ismeri a háromszög nevezetes pontjait és vonalait. 
k) Ismeri a tanult egybevágósági transzformációkat. Felismeri a középpontosan szimmetrikus háromszögeket 
és négyszögeket. 
l) Adott szabály alapján tud számsorozatokat folytatni.  
m) Ismeri a relatív gyakoriságot. 
n) Tud grafikonokat készíteni és adott grafikonokat leolvasni. 
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9. évfolyam 

 
 

A Matematika tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk hatékonyságát és 
célszerűségét. Váljanak képessé újabb anyagi modellek megértésére, elemzésére, használatára, más modellekbe 
történő átkódolására, célszerű modellezési módszer kiválasztására. Ennek céljából ismerjenek meg életkoruknak 
megfelelő matematikai szakkönyveket. Fejlődjön a kreativitásuk. Tanuljanak meg egyszerű matematikai 
tételeket önállóan bizonyítani. Tanulják meg feladatok szükséges és elégséges feltételeit meghatározni. Váljanak 
képessé gyakorlati jellegű számítási feladatok megoldására és alkotására. Ismerjék meg a szimmetrikus 
differencia halmazműveletet. Ismerjenek meg és tanuljanak meg használni több fontos algebrai azonosságot. 
Ismerjenek meg további elemi függvényeket. Ismerjenek meg függvények tulajdonságainak jellemzésére 
alkalmas fogalmakat és tanuljanak meg azokkal konkrét függvényeket jellemezni. Tanulják meg függvények 
zérushelyeit közelítő iteratív módszerrel meghatározni. Tanuljanak meg elsőfokúra visszavezethető egyenleteket 
megoldani. Ismerjék meg elsőfokú egyenletrendszerek több megoldási módszerét. Tanuljanak meg paraméteres 
egyenleteket, egyenletrendszereket, és egyenlőtlenségeket megoldani. Ismerjenek meg fontos elemi geometriai 
tételeket és tanulják meg azokat alkalmazni. Ismerjék meg a szórás fogalmát. Váljanak képessé összetettebb, a 
matematika több területéhez kötődő ismeretek és készségek szintetizálását igénylő komplex feladatok 
megoldására. Lássák be, hogy a világban való eligazodáshoz és a mindennapi életben való érvényesüléshez 
nélkülözhetetlenek a más tudásterületeken eszközként használt matematikai ismeretek ugyanúgy, mint a 
matematika művelésével fejlődő általánosabb és matematikai képességek.  
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
FORMATÍV ÉRTÉKELÉSI IRÁNYELVEK 

 

        
     MINIMUM  OPTIMUM 
        

I. HALMAZOK, LOGIKA  HALMAZELMÉLETI ÉS 
LOGIKAI KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS 

    

        
1. Halmazok  Halmazok, halmazműveletek 

tanulása 
    

        
1.1. halmazok és halmazokkal 

végezhető műveletek (unió, 
metszet, különbség, 
részhalmaz, szimmetrikus 
differencia), jelölésük; 
komplementerhalmaz 

 halmazok és részhalmazok 
jellemzése; 
adott halmazok uniójának, 
metszetének, különbségének 
képzése és Venn-diagramon való 
ábrázolása; 
a szimmetrikus differencia 
definiálása, jelölése (∆), képzése, 
ábrázolása Venn-diagramon, 
előállítása más halmazműveletek 
egymásutánjaként; 
a komplementerhalmaz képzése; 
a műveletek tulajdonságainak 
vizsgálata 

 Ismeri a tanult 
halmazműveteket és a 
Venn-diagram 
segítségével meg tud 
oldani egyszerűbb 
feladatokat. 

 Definiálni tudja a tanult 
halmazműveleteket. 
Azokat biztonsággal 
alkalmazza a 
feladatmegoldásokban. 

        
II. ALGEBRA ÉS 

SZÁMELMÉLET 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS AZ 
ALGEBRA ÉS 
SZÁMELMÉLET 
KONTEXTUSÁBAN 
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1. Műveletek a valós 

számhalmazban 
 Műveletek végzése a valós 

számhalmazban 
    

        
1.1. a permanencia elve a 

számfogalom bővítésében 
 A valós szám szemléletes 

fogalmának kialakítása; 
A valós számok tizedestört 
alakja; 
Példák irracionális számokra; 

2 irracionális mivoltának 
bizonyítása 
szakaszok összemérhetősége 

 Tájékozottság a valós 
számok halmazán, a 
racionális és irracionális 
számok tizedestört 
alakja, nevezetes 
irracionális számok 
ismerete. 

 Bizonyítani tudja 

2 irracionális 
mivoltát. 

        
1.2. a hatványozás és 

azonosságai egész kitevőjű 
hatványok esetén; a 
nevezetes azonosságok 

 egész kitevőjű hatványokat 
tartalmazó algebrai kifejezések 
azonosságainak  
(többek között az ún. nevezetes 
azonosságoknak) a megismerése 
és bizonyítása, alkalmazásuk 
feladatok megoldásában; 
számolás normálalakkal, 
számok abszolútértéke 

 Ismeri az egész kitevőjű 
hatvány azonosságait és 
ezek segítségével meg 
tud oldani egyszerűbb 
feladatokat. 
Biztosan ismeri a 
számok normálalakját, 
abszolútértékét. 

 Bizonyítani és 
alkalmazni tudja a 
feladatmegoldásokban 
az egész kitevőjű 
hatványok azonosságait. 

        
1.3. a négyzetgyök és 

azonosságai: szorzat, 
hányados, hatvány 
négyzetgyöke 

 szorzat, hányados, hatvány 
négyzetgyökére vonatkozó 
azonosságok bizonyítása; 
ezen azonosságok felhasználását 
megkívánó feladatok megoldása 

 Ismeri a 
négyzetgyökvonás 
azonosságait és azokat 
egyszerűbb feladatokban 
alkalmazni tudja. 

 Bizonyítani és 
feladatmegoldásokban 
alkalmazni tudja a 
négyzetgyökvonás 
azonosságait. 

        
1.4. algebrai egész és 

törtkifejezések; 
irracionális algebrai 
kifejezések 

 azonos átalakítások algebrai 
kifejezésekkel: algebrai egész- és 
törtkifejezésekkel, valamint 
irracionális kifejezésekkel; 
a szorzattá alakítás előnyeinek 
felismerése az egyszerűsítésben 
és egyenletmegoldásban, 
kifejezések szorzattá alakítása 

 Meg tudja határozni 
algebrai törtkifejezések 
értelmezési tartományát. 
A négy alapművelete el 
tudja végezni egyszerű 
algebrai törtekkel. 

 Azonos átalakításokat 
tud végezni irracionális 
algebrai kifejezéseken. 

        
1.5. nevezetes azonosságok 

(kéttagú összeg négyzete, 
háromtagú összeg négyzete, 
összeg és különbség 
szorzata) 

 kéttagú összeg négyzetének 
felbontása és visszaalakítása; 
kéttagú összeg köbének 
felbontása és visszaalakítása; 
háromtagú összeg négyzetének 
felbontása; 
összeg és különbség szorzatának 
meghatározása; 
az ismert nevezetes azonosságok 
segítségével a szorzattá 
alakítások gyakorlása 

 Alkalmazni tudja a 
tanult másodfokú 
nevezetes 
azonosságokat. 

 Felismeri a tanult 
nevezetes azonosságokat 
és alkalmazni tudja 
azokat. 

        
2. Számelmélet  Számelmélet tanulása     
        
2.1. számelméleti alapfogalmak, 

oszthatósági szabályok; 
prímszámok; 
prímszámok száma; 
relatív prímek; 
számrendszerek; 
releváns 
matematikatörténeti 
érdekességek 

 a számelméleti alapfogalmak; 
oszthatósági szabályok 
feladatokon való gyakorlása; 
a prímszámok száma 
végtelenségének bizonyítása; 
példák számrendszerekre; 
matematikatörténeti érdekességek 
megismerése célzott könyvtári 
kereséssel és jegyzeteléssel 

 Meg tudja oldani az 
egyszerűbb oszthatósági 
feladatokat. 
Ismeri a számelmélet 
alaptételét. 
Fel tudja írni több szám 
legnagyobb közös 
osztóját és legkisebb 
közös többszörösét. 

 Bizonyítani tudja a 
prímszámok számának 
végtelenségét. Több 
tényezőből álló 
prímtényezős 
felbontással megadott 
számok legnagyobb 
közös osztóját és 
legkisebb közös 
többszörösét is meg 
tudja határozni. 

        
2.2. Példák nem tízes alapú 

számrendszerekre 
 2-es, 5-ös, 16-os alapú 

számrendszerek megismerése; 
tízes és nem tízes alapú 
számrendszerek közötti 
átváltások 

 Ismeri a 2-es alapú 
számrendszer 
kapcsolatát a tízes alapú 
számrendszerrel. 

 Tud átírni számokat a 
tanult számrendszerek 
között. 
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3. Egyenletek, 

egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek tanulása 

    

        
3.1. elsőfokú egyenletek és 

egyenlőtlenségek; 
elsőfokúra visszavezethető 
négyzetgyökös egyenletek 
abszolútértékes egyenletek 

 megoldási módok gyakorlása 
feladatokon (algebrai, grafikus, 
stb.); 
a megoldások számának 
vizsgálata; 
elsőfokúra visszavezethető 
négyzetgyökös egyenletek 
megoldása; 
abszolútértékes egyenletek 
megoldása 

 Megbízhatóan tudja 
megoldani az elsőfokú 
egyismeretlenes 
egyenleteket és 
egyenlőtlenségeket. 
Négyzetgyökös 
egyenletek értelmezési 
tartományát és az 
egyszerűbbek 
megoldását meg tudja 
határozni. 

 Ismeri az egyenletek és 
az egyenlőtlenségek 
megoldhatóságának 
feltételét. Vizsgálni tudja 
a megoldások számát. 
Meg tud oldani 
elsőfokúra 
visszavezethető 
négyzetgyökös és 
abszolútértékes 
egyenleteket. 

        
3.2. az elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszerek 
megoldási módszerei; 
többismeretlenes 
egyenletrendszerek  

 az elsőfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszerek fogalmának 
felidézése, utólagos definiálása; 
az egyenletrendszerek 
megoldásának gyakorlása 
grafikus módszerrel; 
az egyenletrendszerek 
megoldásának gyakorlása 
behelyettesítő módszerrel; 
az egyenletrendszerek 
megoldásának gyakorlása 
egyenlő együtthatók 
módszerével; 
az egyenletrendszerek 
megoldásának gyakorlása új 
változó bevezetésével 

 Ismeri a kétismeretlenes 
elsőfokú 
egyenletrendszer 
megoldási módjait és 
biztosan meg tud oldani 
egyszerűbb feladatokat. 

 Meg tud oldani 
különböző módszerekkel 
elsőfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszereket.  

        
3.3. fizikai számításokkal 

kapcsolatos szöveges 
feladatok megoldása; 
keveréses szöveges 
feladatok megoldása; 
százalékszámítási, kamatos 
kamat számítási szöveges 
feladatok megoldása 

 fizikai számításokkal kapcsolatos 
feladatok megoldása egyenlettel, 
egyenlőtlenséggel, 
egyenletrendszerrel; 
szakaszos ábrák és más 
szemléletes modellek 
felhasználása a szöveges feladat 
megoldásában; 
szakaszos ábrával modellezett 
kinematikai problémából 
szöveges feladat alkotása; 
a keveréses feladatok megoldása 
egyenlettel, egyenlőtlenséggel, 
egyenletrendszerrel; 
százalékszámítás, kamatos kamat 
számítása gyakorlati példákon 

 Meg tud oldani 
egyszerűbb mozgási, 
keverési, 
százalékszámítási, 
munkavégzéses, stb. 
feladatokat.  

 Pontos indoklással meg 
tud oldani vegyes 
szöveges feladatsorokat. 

        
3.4. paraméteres egyenletek, 

egyenlőtlenségek és 
egyenletrendszerek 

 paraméteres egyenletek, 
egyenlőtlenségek és 
egyenletrendszerek megoldása a 
paraméter diszkutálásával; 
egyszerű paraméteres szöveges 
feladatok 

   Meg tud oldani egyszerű 
paraméteres 
egyenleteket. 

        
III. FÜGGVÉNYEK  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
FÜGGVÉNYEK 
KONTEXTUSÁBAN 
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1. Függvények ábrázolása  Függvények ábrázolásának 

tanulása 
    

        
1.1. függvénytranszformációk; 

függvények tulajdonságai 
(monotonitás, szélsőérték, 
zérushely, paritás, 
korlátosság); 
a négyzetgyökfüggvény; 
az inverz függvény; 
a másodfokú és a 
négyzetgyökfüggvény 
kapcsolata; 
a valós szám egésze; 
az egészfüggvény; 
a valós szám törtrésze; 
a törtrészfüggvény; 
a szignumfüggvény 

 függvények ábrázolása 
függvénytranszformációkkal; 
a függvények tulajdonságainak 
definiálása (monotonitás, 
szélsőérték, zérushely, paritás, 
korlátosság); 
függvényelemzés a tulajdonságok 
alapján; 
a négyzetgyökfüggvény 
tulajdonságainak vizsgálata; 
az inverz függvény fogalmának 
pontosítása, definiálása; 
a másodfokú- és a 
négyzetgyökfüggvény 
kapcsolatának vizsgálata; 
valós szám egészrészének 
definiálása; 
az egészrészfüggvény ábrázolása 
derékszögű 
koordinátarendszerben; 
valós szám törtrészének 
definiálása; 
a törtrészfüggvény ábrázolása 
derékszögű 
koordinátarendszerben; 
a szignumfüggvény definiálása; 
a szignumfüggvény ábrázolása 
derékszögű 
koordinátarendszerben; 

 Ismeri a következő 
függvények képét és 
tulajdonságait:  
x →ax + b ; x → x2 ;  
x → 1/x ;     x →│x│; 
x → x . 
Ábrázolni tudja 
függvénytranszformációk 
segítségével a fentiekből 
előállítható egyszerűbb 
függvényeket. 

 Jellemezni tudja a  
négyzetgyökfüggvényt, 
az inverz függvényt, a  
másodfokú függvényt, 
az egészrészfüggvényt, a 
törtrészfüggvényt, a 
szignumfüggvényt és e 
függvények 
transzformációit. 

        
IV. GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Síkgeometria  Síkgeometria tanulása     
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1.1. a háromszögek oldalfelező 

merőlegeseinek, valamint 
belső szögfelezőinek közös 
metszéspontjaira vonatkozó 
tételek; 
a háromszögek be- és 
körülírható körének 
középpontjára vonatkozó 
tételek; 
a háromszög 
magasságvonalainak, 
valamint súlyvonalainak, 
közös metszéspontjaira 
vonatkozó tétel; 
a háromszög középvonalaira 
vonatkozó tétel; 
Pitagorasz tétele és a tétel 
megfordítása; 
Thalész tétele és a tétel 
megfordítása 

 a háromszögek oldalfelező 
merőlegeseinek, valamint belső 
szögfelezőinek közös 
metszéspontjaira vonatkozó tétel 
bizonyítása; 
a háromszögek be- és körülírható 
körével kapcsolatos szerkesztési 
feladatok megoldása; 
a háromszög 
magasságvonalainak, valamint 
súlyvonalainak közös 
metszéspontjaira vonatkozó tétel 
bizonyítása; 
a háromszög középvonalaira 
vonatkozó tétel bizonyítása; 
Pitagorasz tételének és a tétel 
megfordításának bizonyítása; 
Thalész tételének és a tétel 
megfordításának bizonyítása; 
a tanult tételek alkalmazása 
szerkesztési feladatokban; 
szerkesztési feladatok 
megoldásának részeként a talált 
szerkesztési lépések utólagos, 
időrendben történő verbális és 
képi tisztázása és 
megvalósíthatóságának, 
helyességének ellenőrzése; 
saját véghezvitt szerkesztési 
eljárás összehasonlítása mások 
által leírt eljárással, az esetleges 
különbségek és az azonosságok 
elemzése egyszerűség, világosság 
és esztétikum szerint; 
szerkesztés megoldhatóságának 
vizsgálata az adatok 
függvényében (diszkusszió) 

 Fel tudja idézni a 
háromszög nevezetes 
vonalaira vonatkozó 
tételeket és bizonyítani 
tudja a háromszög 
oldalfelező 
merőlegeseinek és belső 
szögfelezőinek közös 
metszéspontjaira 
vonatkozókat. 
Ki tudja mondani 
Pitagorasz és Thalész 
tételét és egyszerű 
feladatokban azokat 
alkalmazni tudja. 
Egyszerű szerkesztési 
feladatokat meg tud 
oldani. 

 Pontosan tudja 
bizonyítani a 
háromszögek nevezetes 
vonalaira vonatkozó 
tételeket, valamint 
Pitagorasz és Thalész 
tételét és azok 
megfordítását. E 
tételeket alkalmazni 
tudja a feladatmegoldás 
során. Meg tud oldani 
gondolkodtató 
szerkesztési feladatokat 
is, azok megoldását 
tisztán, lépések 
leírásával prezentálni 
tudja. Kritikai 
álláspontot tud 
kialakítani szerkesztési 
eljárásokról. 
Szerkesztési 
feladatokban azok 
megoldhatóságának 
diszkusszióját is elvégzi. 

        
1.2. sokszögek csoportosítása, 

jellemzőik, kerületük, 
területük 

 sokszögek adott szempontok 
szerinti csoportosítása; 
sokszögek kerületének és 
területének kiszámítása 

 A sokszögek 
tulajdonságait 
biztonságosan ismeri, a 
számításhoz közvetlenül 
szükséges megfelelő 
adatok ismeretében ki 
tudja számítani 
kerületeiket, területeiket. 

 A sokszögekre 
vonatkozó ismereteit 
alkalmazni tudja 
összetett feladatok 
megoldása során. 

        
2. Transzformációk  Transzformációk tanulása     
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2.1. egybevágósági 

transzformációk: tengelyre 
vonatkozó tükrözés, pontra 
vonatkozó tükrözés, eltolás, 
elforgatás; 
egybevágósági 
transzformációk 
tulajdonságai; 
szimmetrikus alakzatok 

 tengelyre vonatkozó tükrözés, 
pontra vonatkozó tükrözés, 
eltolás, elforgatás 
tulajdonságainak vizsgálata; 
szimmetrikus alakzatok 
vizsgálata; 
szerkesztési feladatok megoldása; 
szerkesztési feladatok 
megoldásának részeként a talált 
szerkesztési lépések utólagos, 
időrendben történő verbális és 
képi tisztázása és 
megvalósíthatóságának, 
helyességének ellenőrzése; 
saját véghezvitt szerkesztési 
eljárás összehasonlítása mások 
által leírt eljárással, az esetleges 
különbségek és az azonosságok 
elemzése egyszerűség, világosság 
és esztétikum szerint; 
szerkesztés megoldhatóságának 
vizsgálata az adatok 
függvényében (diszkusszió) 

 Ismeri az egybevágósági 
transzformációkat és 
tulajdonságaikat, azokat 
egyszerű szerkesztési 
feladatokban alkalmazni 
tudja. 
Példát tud mondani 
szimmetrikus 
alakzatokra. 

 Feladatokat tud 
megoldani az 
egybevágósági 
transzformációk egymás 
utáni alkalmazásával. A 
szerkesztési feladatokat 
tisztán, lépések 
leírásával prezentálni 
tudja. Kritikai 
álláspontot tud 
kialakítani szerkesztési 
eljárásokról. 
Szerkesztési 
feladatokban azok 
megoldhatóságának 
diszkusszióját is elvégzi. 

        
V. KOMBINATORIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉG 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS  
A KOMBINATORIKA, 
VALÓSZÍNŰSÉG 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Kombinatorika  Kombinatorika tanulása     
        
1.1. kombinatorikai feladatok  kombinatorikai feladatok 

megoldása az összes eset 
szisztematikus felírása és 
leszámolása által 

 Meg tud oldani 
kombinatorikai 
feladatokat az összes eset 
szisztematikus 
felírásával, legfeljebb 
három elem esetén 

 Meg tud oldani 
kombinatorikai 
feladatokat az összes 
eset szisztematikus 
felírásával. 

        
2. Statisztika  Statisztika tanulása     
        
2.1. statisztikai adatsokaság 

elemzése: átlag, medián, 
módusz, szórás:  

 statisztikai adatok vizuális 
modellezése diagramokkal; 
diagramok kvalitatív elemzése; 
statisztikai adatok számszerű 
összefoglaló jellemzése 
számértékekkel: átlag, medián, 
módusz kiszámolása, szórás 
szemléletes megismerése, 
definiálása és kiszámolása 

 Számsokaság számtani 
közepét ki tudja 
számítani. Ismeri a 
leggyakoribb érték 
(módusz) és a középső 
érték (medián) fogalmát. 
Kördiagramokat, 
oszlopdiagramokat tud 
értelmezni. 

 Meg tudja határozni 
számsokaság átlagát, 
móduszát, mediánját. 
Érti és ki tudja számolni 
számsokaság szórását. 
Grafikonokat tud 
értelmezni, létrehozni. 

        
VI. ÁTFOGÓ MATEMATIKAI 

FELADATOK 
 MATEMATIKAI ISMERET-, 

KÉPESSÉG- ÉS MÓDSZER-
SZINTETIZÁLÁS 

    

        
1. Komplex, átfogó feladatok  Matematikai ismeret- képesség- 

és módszer-szintetizálás 
feladatmegoldással 
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1.1 komplex, több matematikai 

részterülethez egyszerre 
tartozó feladatok 

 matematikai ismeret- képesség- 
és módszerszintetizálás komplex, 
több matematikai részterület 
ismereteit igénylő feladatok 
megoldásával; 
szükség esetén a komplex feladat 
célszerű részfeladatokra bontása, 
a részfeladatok szabatos 
megfogalmazása, megoldása, a 
részfeladat eredményének 
vizsgálata a komplex feladat 
szemszögéből; 
kívülről strukturált retrospektív 
metakognitív önelemzés, 
megoldási módszerelemzés 

 Emlékeztető segítséggel 
képes a komplex 
feladatokban több 
korábban elsajátított 
képesség- és tudáselem 
alkalmazására. 
Tud adekvát választ adni 
legalább egy konkrét 
retrospektív metakognitív 
kérdésre a 
feladatmegoldásáról. 

 Önállóan képes komplex 
feladatokat ismeretek, 
módszerek és 
képességek 
megválasztásával és 
szintetizáló 
alkalmazásával 
megoldani, és a 
megoldásról adott 
strukturáló kérdések 
segítségével retrospektív 
metakognitív elemzést 
végezni. 

 
 
 

Év végi követelmények a 9. évfolyamon 
 
a) Ismeri a halmazműveleteket és Venn-diagram segítségével meg tud oldani egyszerűbb feladatokat. 
b) Ismeri az egész kitevőjű hatvány azonosságait és ezek segítségével meg tud oldani egyszerűbb feladatokat. 
Biztosan ismeri a másodfokú nevezetes azonosságokat. Biztosan ismeri a számok normálalakját, abszolútértékét. 
c) Meg tudja határozni algebrai törtkifejezések értelmezési tartományát. Kifejezéseket segítséggel tud szorzattá 
alakítani. 
d) Meg tudja oldani az egyszerűbb oszthatósági feladatokat. Ismeri a számelmélet alaptételét. Fel tudja írni 
több szám legnagyobb közös osztóját, legkisebb közös többszörösét. Ismeri a kettesalapú számrendszer és a  
10-es alapú számrendszer kapcsolatát. 
e) Megbízhatóan tudja megoldani az elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket. Ismeri a 
kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszer megoldási módjait és biztosan meg tud oldani egyszerűbb feladatokat. 
Meg tud oldani mozgási, keverési, százalékszámítási, munkavégzéses egyszerűbb feladatokat. Pontosan ismeri a 
szöveges feladatok megoldási algoritmusát. 
f) Képlettel megadott függvényeket tud ábrázolni értéktáblázat segítségével. Ismeri a következő függvények 

képét és tulajdonságait: baxx +a ; 2xx a ; 
x

x 1
a ; xx a . Ábrázolni tudja 

függvénytranszformációk segítségével a fentiekből előállítható egyszerűbb függvényeket. 
g) Ismeri a vektorok koordinátáit és ennek segítségével meg tudja határozni összegüket és különbségüket. 
h) Fel tudja idézni a háromszögek nevezetes vonalaira vonatkozó tételeket, és bizonyítani tudja a háromszög 
oldalfelező merőlegesre és belső szögfelezőire vonatkozókat. Ki tudja mondani Pitagorasz és Thalész tételét és 
egyszerű feladatokban alkalmazni tudja azokat. Ismeri a körrel kapcsolatos fogalmakat és az érintő 
tulajdonságait. A sokszögek tulajdonságait biztonságosan ismeri, ki tudja számítani kerületüket, területüket. 
i) Ismeri az egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat, azokat egyszerűbb szerkesztési 
feladatokban alkalmazni tudja. Példát tud mondani szimmetrikus alakzatokra. 
j) Számsokaság számtani közepét meg tudja határozni, ismeri a medián és a módusz fogalmát. Tudja 
kördiagram és oszlopdiagram adatait elemezni. 
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10. évfolyam 

 
 

A Matematika tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk hatékonyságát és 
célszerűségét. Váljanak képessé újabb anyagi modellek (pl. matematikai jelek) megértésére, elemzésére, 
használatára, más modellekbe történő átkódolására, célszerű modellezési módszer kiválasztására. Fejlődjön a 
kreativitásuk. Tanuljanak meg másodfokú egyenleteket, egyenletrendszereket és egyenlőtlenségeket, valamint 
ezekre visszavezethető egyenleteket és egyenletrendszereket megoldani. Ismerjék meg a harmonikus és 
négyzetes közép fogalmát, a nevezetes közepek közötti azonosságokat. Ismerjenek meg további elemi 
függvényeket (n-edik gyök, trigonometrikus függvények), azok bizonyos tulajdonságait. Tanulják meg a 
szögfüggvényeket a geometriában alkalmazni. Tanuljanak meg és tudjanak alkalmazni újabb elemi geometriai 
tételeket. Ismerjék meg háromszögek területe kiszámításának újabb módjait. Ismerjék meg pontosabban a 
hasonlósági geometriai transzformációkat és azok tulajdonságait. Ismerjék meg a faktoriális fogalmát, jelentését. 
Mélyítsék tovább a valószínűségről alkotott ismereteiket. Váljanak képessé összetettebb, a matematika több 
területéhez kötődő ismeretek és készségek szintetizálását igénylő projektek tervezésére és elvégzésére. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
FORMATÍV ÉRTÉKELÉSI IRÁNYELVEK 

 

        
     MINIMUM  OPTIMUM 
        

I. ALGEBRA  KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS AZ 
ALGEBRA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Az n-edik gyök  Az n-edik gyök tanulása     
        
1.1. az n-edik gyök definíciója 

és azonosságai: 
a szorzat n-edik gyöke, 
a hányados n-edik gyöke, 
a hatvány n-edik gyöke, 
a gyök gyöke 

 az n-edik gyök műveletének 
definiálása; 
a szorzat n-edik gyökére 
vonatkozó azonosság bizonyítása;
a hányados n-edik gyökére 
vonatkozó azonosság bizonyítása;
a hatvány n-edik gyökére 
vonatkozó azonosság bizonyítása;
a gyök gyökére vonatkozó 
azonosság bizonyítása; 
feladatok megoldásának 
gyakorlása; 
műveletek végzése n-edik gyököt 
tartalmazó algebrai 
kifejezésekkel 

 Ismerni az n-edik gyök 
definícióját és tudja az 
azonosságait. 
Egyszerű feladatokban 
tudja alkalmazni az  
n-edik gyök 
azonosságait. 

 Bizonyítani és a 
feladatmegoldásokban 
alkalmazni tudja az  
n-edik gyökre vonatkozó 
azonosságokat.  

        
2. Egyenletek, 

egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek tanulása 
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2.1. a másodfokú egyenletek 

megoldási módjai: grafikus 
megoldás, teljes négyzetté 
kiegészítéssel történő 
megoldás, 
 más algebrai úton való 
megoldás; 
a másodfokú egyenletek 
megoldóképlete; 
a másodfokú egyenlet 
diszkriminánsa; 
a másodfokú egyenletek 
gyökei és együtthatói 
közötti összefüggések; 
a másodfokú egyenletek 
gyöktényezős alakja; 
szélsőérték feladatok 

 a másodfokú egyenletek 
definiálása; 
másodfokú egyenletek grafikus 
megoldásának gyakorlása; 
másodfokú egyenletek 
megoldásának gyakorlása teljes 
négyzetté kiegészítéssel; 
másodfokú egyenletek 
megoldásának gyakorlása más 
algebrai úton; 
a másodfokú egyenletek 
megoldóképletének 
meghatározása; 
a másodfokú egyenletek 
diszkriminánsának definiálása, 
vizsgálata a megoldások számát 
tekintve paraméteresen és konkrét 
esetekben is; 
a másodfokú egyenletek gyökei 
és együtthatói közötti 
összefüggések megkeresése; 
másodfokú egyenletek 
gyöktényezős alakjának felírása; 
a másodfokú egyenletek 
témaköréből vett számítási 
feladatok megoldásának 
gyakorlása; 
másodfokú egyenlettel 
megoldható szöveges feladatok 
megoldásának gyakorlása; 
szélsőérték-feladatok 
megoldásának gyakorlása 

 Tudja a másodfokú 
egyenlet 
megoldóképletét és azt 
egyszerű feladatokban 
alkalmazza. 
Meg tud oldani 
különböző típusú 
egyszerű szöveges 
feladatokat. 

 Bizonyítani tudja a 
másodfokú egyenlet 
megoldóképletét és a 
gyökök és együtthatók 
közötti összefüggéseket. 
Vizsgálni tudja 
másodfokú egyenletek 
diszkriminánsát, s ebből 
következtetni tud a 
megoldások számára. 
Fel tudja írni másodfokú 
egyenletek gyöktényezős 
alakját. Biztonságosan 
meg tud oldani 
másodfokú egyenlettel 
megoldható szöveges 
feladatokat (szélsőérték-
feladatokat is). 

        
2.2. gyökös egyenletek  másodfokúra visszavezethető 

irracionális egyenletek megoldása
 Másodfokúra néhány 

lépésben visszavezethető 
irracionális egyenleteket 
meg tud oldani, 
ellenőrzéssel. 

 Meg tud oldani 
másodfokúra 
visszavezethető 
irracionális egyenleteket.

        
2.3. másodfokú 

egyenlőtlenségek (grafikus 
megoldás, a zérushelyek 
algebrai meghatározása); 
nevezetes közepek: a 
számtani közép, a mértani 
közép, a harmonikus közép, 
a négyzetes közép 

 másodfokú egyenlőtlenségek 
grafikus megoldásának 
gyakorlása; 
másodfokú egyenlőtlenségek 
megoldásának gyakorlása 
függvény zérushelyei algebrai 
meghatározásának segítségével; 
a másodfokú egyenlőtlenségek 
megoldáshalmazának ábrázolása 
számegyenesen és megadása 
logikai kvantorok használatával; 
nevezetes közepek értelmezése: 
a számtani közép és a mértani 
közép definíciójának ismétlése, 
a harmonikus közép és a 
négyzetes közép definiálása, 
összefüggések vizsgálata és 
bizonyítása a nevezetes 
közepesek között; 
nevezetes közepek 
azonosságainak felhasználását 
igénylő feladatok megoldása 

 Ismeri a számtani és a 
mértani közép fogalmát. 

 Egész együtthatós 
másodfokú 
egyenlőtlenségeket 
függvény ábrázolásával 
meg tud oldani. 
Ismeri, és 
feladatmegoldásokban 
alkalmazni tudja a 
nevezetes közepeket. 
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2.4. a másodfokú paraméteres 

egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

 másodfokú paraméteres 
egyenletek gyökei számának 
vizsgálata a paraméter 
függvényében; 
másodfokú paraméteres 
egyenletek paramétereire 
vonatkozó kritériumok 
meghatározása a gyökök 
előjelének függvényében; 
másodfokú paraméteres 
egyenlőtlenségek megoldásának 
gyakorlása 

   Meg tudja határozni a 
gyökök számát a 
diszkrimináns 
vizsgálatával. 

        
2.5. másodfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszerek 
 az elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszereknél és a 
másodfokú egyenleteknél tanult 
megoldási módszerek analogikus 
megfontolásokon alapuló 
szintetizáló alkalmazása a 
másodfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszerek 
megoldásához; 
a paraméteres másodfokú 
kétismeretlenes 
egyenletrendszerek megoldása; 
másodfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszerrel megoldható 
egyszerűbb szöveges feladatok 
megoldása 

 Meg tud oldani a tanult 
megoldási módszerekkel 
egyszerű másodfokú 
egyenletrendszereket. 

 Meg tud oldani 
másodfokú 
kétismeretlenes 
egyenletrendszerekkel 
megoldható összetettebb 
feladatokat. 

        
II. FÜGGVÉNYEK  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
FÜGGVÉNYEK 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. A trigonometrikus 

függvények 
 A trigonometrikus függvények 

tanulása 
    

        
1.1. trigonometrikus függvények 

ábrázolása, tulajdonságai 
(zérushelyek, szélsőérték 
helyek és szélsőértékek, 
periodicitás, monotonitás, 
értelmezési tartomány, 
értékkészlet); 
trigonometrikus függvények 
transzformálása 

 trigonometrikus függvények 
ábrázolása; 
trigonometrikus függvények 
jellemzése (zérushelyek, 
szélsőérték helyek és 
szélsőértékek, monotonitás, 
értelmezési tartomány, 
értékkészlet megállapítása); 
függvények periodicitásának 
definiálása; 
trigonometrikus függvények 
periodicitásának meghatározása; 
trigonometrikus függvények 
transzformálása; 

 Ábrázolni tudja az x → 
sinx,  
x → cosx, x → tgx, 
és x → ctgx 
függvényeket 
és legjellemzőbb 
tulajdonságaikat. 

 Ábrázolni és jellemezni 
tudja a trigonometrikus 
függvényeket és azok 
transzformáltjait. 

        
III. GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 
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1. Síkgeometria  Síkgeometria tanulása     
        
1.1. a kerületi és a középponti 

szögekre vonatkozó tételek; 
az érintőszárú kerületi szög; 
adott szögű látókörív; 
a húrnégyszögek tétele; 
az érintőnégyszögek tétele; 
Pitagorasz tételének egy 
másféle bizonyítása 

 a kerületi és a középponti 
szögekre vonatkozó tételek 
bizonyítása; 
az érintőszárú kerületi szög 
definiálása; 
a húrnégyszögek tételének 
bizonyítása; 
az érintőnégyszögek tételének 
bizonyítása; 
húrnégyszögekre és 
érintőnégyszögekre vonatkozó 
tételek; 
körhöz húzott érintő- és 
szelőszakaszok tételének 
bizonyítása; 
Pitagorasz tételének egy másféle 
bizonyítása, a bizonyítás 
korábban megismert 
bizonyítással való összevetése 
értékítélettel: szépség és 
egyszerűség szerint 

 Ismeri a kerületi és 
középponti szögek 
fogalmát és 
kapcsolatukat, 
feladatokban azt 
alkalmazni tudja. 
Ki tudja mondani és érti 
a húrnégyszögekre és az 
érintőnégyszögekre 
vonatkozó tételeket. 

 Bizonyítani tudja 
a kerületi és a 
középponti szögekre 
vonatkozó tételeket, a 
húrnégyszögek tételét, 
az érintőnégyszögek 
tételét, Pitagorasz tételét 
(kétféleképpen). 
A tételeket alkalmazni 
tudja a 
feladatmegoldások 
során. 

        
1.2. szögfüggvények geometriai 

értelmezése; 
szögfüggvények geometriai 
értelmezésének 
kiterjesztése; 
speciális szögek 
szögfüggvény-értékei 

 szögfüggvények értelmezése 
derékszögű háromszögben; 
számítási feladatok derékszögű 
háromszögben; 
speciális szögek szögfüggvény-
értékeinek megállapítása; 
a szögfüggvények közötti 
összefüggések vizsgálata; 
a szögfüggvények 
kiterjesztésének definiálása; 
a szögfüggvények 
meghatározásának gyakorlása 
zsebszámológép segítségével 
feladatmegoldások részeként 

 Ismeri a hegyesszögek 
szögfüggvényeit és 
zsebszámológép 
segítségével azokat 
pontosan meg tudja 
határozni. 

 Értelmezni és használni 
tudja a 
szögfüggvényeket a 
derékszögű 
háromszögben. A 
szögfüggvényeket 
alkalmazni is tudja 
összetett feladatok 
megoldása során. 

        
1.3. a háromszögek területének 

kiszámítási módszerei 
 a háromszög területének 

meghatározása egy oldal és a 
hozzátartozó magasság hosszának 
ismeretében; 
a háromszög területének 
meghatározása a két oldal 
hosszának és a közbezárt szög 
nagyságának ismeretében; 
a háromszög területének 
meghatározása az oldalak és a 
beírható kör sugarának hossza 
ismeretében; 
a háromszög területének 
meghatározása a Héron-képlet 
alkalmazásával 

 Ismeri a háromszög 
területének egy 
kiszámítási módját. 

 Többféleképpen ki tudja 
számolni a háromszögek 
területét. 
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2. Hasonlóság  Hasonlóság tanulása     
        
2.1. a párhuzamos szelők tétele 

és a tétel megfordítása; 
a párhuzamos 
szelőszakaszok tétele; 
a háromszögek, sokszögek, 
körök hasonlóságának 
elégséges feltételei; 
a magasságtétel; 
a befogótétel; 
a Pitagorasz-tétel 
bizonyítása befogótétellel; 
hasonló síkidomok 
területének és hasonló testek 
térfogatának arányára 
vonatkozó tétel 
hasonlósági transzformációk 
és tulajdonságaik; 

 a párhuzamos szelők tételének és 
a tétel megfordításának 
bizonyítása; 
a párhuzamos szelőszakaszok 
tételének bizonyítása; 
a háromszögek, sokszögek, körök 
hasonlóságai elégséges 
feltételeinek keresése és belátása; 
a magasságtétel bizonyítása; 
a befogótétel bizonyítása; 
a Pitagorasz-tétel bizonyítása 
befogótétellel; 
hasonló síkidomok területének és 
hasonló testek térfogatának 
arányára vonatkozó tétel 
bizonyítása; 
geometriai méretekre vonatkozó 
számítási feladatok megoldása a 
tanult tételek alkalmazásával 

 A párhuzamos szelők 
tételét és megfordítását 
egyszerű feladatokban 
tudja alkalmazni. 
Ismeri és alkalmazni 
tudja a befogótételt és a 
magasságtételt, és 
egyszerű feladatokban 
alkalmazni tudja. 
Ismeri a hasonlóság 
szemléletes tartalmát, a 
középpontos nagyítást és 
kicsinyítést alkalmazni 
tudja egyszerű 
gyakorlati feladatokban. 
Ismeri a háromszögek 
hasonlóságának 
alapeseteit. 

 Bizonyítani tudja 
a párhuzamos szelők 
tételét és a tétel 
megfordítását, a 
párhuzamos 
szelőszakaszok tételét, a 
magasságtételt, a 
befogótételt, a 
Pitagorasz-tételt 
befogótétellel, valamint 
a hasonló síkidomok 
területének és hasonló 
testek térfogatának 
arányára vonatkozó 
tételt. Ismeri a 
háromszögek, 
sokszögek, körök 
hasonlóságának 
elégséges feltételeit, és 
be tudja látni, hogy ezek 
a hasonlósági feltételek 
valóban elégségesek. 
A tanult tételeket 
alkalmazni tudja 
összetett 
feladatmegoldásokban. 

        
3. Analitikus geometria       
        
3.1. A vektorok további 

alkalmazása 
 Vektorok összege, szorzása 

számmal,  
vektor felbontása síkban,  
vektorok a koordináta-
rendszerben, 
vektor abszolútértéke 

   Tudja a tanult 
vektorműveleteket. 

        
IV. KOMBINATORIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉG 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
KOMBINATORIKA, 
VALÓSZÍNŰSÉG 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Kombinatorika  Kombinatorika tanulása     
        
1.1. kombinatorikus feladatok 

(permutációk, kombinációk, 
variációk); 
a faktoriális; 
bizonyítási módszerek: 
skatulya-elv, indirekt 
módszer 

 permutáció, kombináció és 
variáció segítségével megoldható 
feladatok gyakorlása; 
a faktoriális definiálása, 
kombinatorikai értelme és 
kiszámításának gyakorlása; 
bizonyítási módszerek: skatulya-
elv, indirekt módszer 
megismerése, gyakorlása konkrét 
példákon 

 Meg tud oldani egyszerű 
sorberendezési és 
kiválasztási feladatokat 
konkrét elemszám 
esetén. 

 Meg tud oldani 
kombinatorikai 
feladatokat. Ismeri a 
faktoriális fogalmát. Ki 
tudja számítani, és 
feladatmegoldásokban 
alkalmazni tudja a 
faktoriálist.  

        
2. Valószínűség  Valószínűség-számítás     
        
2.1. valószínűség-számítási 

alapfogalmak: 
elemi esemény, 
valószínűség, biztos 
esemény, lehetetlen 
esemény 

 az elemi esemény fogalmának 
pontosítása, definiálása; 
a valószínűség fogalmának 
pontosítása, definiálása; 
a biztos és a lehetetlen esemény 
fogalmának pontosítása 

 Ismeri az elemi esemény 
és a valószínűség 
fogalmát. 

 Definiálni tudja és érti a 
valószínűség-számítás 
tanult fogalmait. 
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2.2. a valószínűség-számítási 

alapfogalmak felhasználási, 
alkalmazási lehetőségei 

 a valószínűség-számítás 
alapfogalmak felhasználásának, 
alkalmazási lehetőségeinek 
gyakorolása 
 

 Meg tud oldani egyszerű 
problémákat a klasszikus 
valószínűségi modell 
alapján. 

 Meg tud oldani egyszerű 
(nyilvánvalóan azonos 
valószínűségű elemi 
eseményekből álló 
eseménytérről szóló) 
valószínűség számítási 
feladatokat. 

        
VI. ÁTFOGÓ MATEMATIKAI 

PROJEKTEK 
 MATEMATIKAI ISMERET-, 

KÉPESSÉG ÉS MÓDSZER-
SZINTETIZÁLÁS 

    

        
1. Komplex, átfogó projektek  Matematikai ismeret- képesség- 

és módszer-szintetizálás 
projektekkel 

    

        
1.1 komplex, több matematikai 

részterület alkalmazását 
egyszerre igénylő projektek 

 matematikai ismeret- képesség- 
és módszerszintetizálás komplex, 
több matematikai részterület 
ismereteit igénylő, valós vagy 
elképzelt de valószerű 
problémahelyzeten alapuló 
projekt elvégzésével; 
a komplex problémahelyzet 
problémáinak azonosítása, 
megfogalmazása, szükség esetén 
azok részproblémákra bontása, a 
részproblémák megoldása 
célszerűen megválasztott 
sorrendben; 
a részproblémák megoldásának 
vizsgálata a probléma és a 
problémahelyzet szemszögéből; 
retrospektív metakognitív 
önelemzés, megoldási 
módszerelemzés 

 Képes adott 
problémahelyzetben a 
problémák lényegét 
felismerni. Segítséggel 
képes projekteket több 
korábban elsajátított 
képesség- és tudáselem 
felidézésével és 
alkalmazásával 
megtervezni és 
véghezvinni. Strukturáló 
retrospektív 
metakognitív kérdésekre 
válaszolni tud a 
projekttel kapcsolatban. 

 Önállóan képes komplex 
projekteket szükséges 
ismeretek, módszerek és 
képességek 
megválasztásával, 
adatok felkutatásával és 
szintetizáló 
alkalmazásával 
megtervezni és 
rugalmasan véghezvinni. 
Képes külső strukturáló 
támogatás nélkül is a 
megoldásról retrospektív 
metakognitív elemzést 
végezni. 

 
 

Év végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
a) Racionális és irracionális számok tizedestört alakjának, nevezetes irracionális számoknak az ismerete. 
Ismeri a négyzetgyökvonás azonosságait és egyszerűbb feladatokat meg tud oldani. Ismeri az n-edik gyök 
fogalmát és tudja azonosságait. Egyszerű feladatokban alkalmazni tudja az n-edik gyök azonosságait. 
b) Tudja a másodfokú egyenlet megoldóképletét és azt egyszerű feladatokban biztonságosan alkalmazza. 
Feladatok megoldásában pontosan tudja a zsebszámológépet használni. Egyszerű esetekben észreveszi, hogy a 
magasabb fokú egyenletek másodfokúra visszavezethetők. Meg tud oldani különböző típusú egyszerű szöveges 
feladatokat, amelyek másodfokú egyenletre vezetnek. 
c) Néhány lépésből álló, másodfokúra visszavezethető irracionális egyenleteket meg tud oldani ellenőrzéssel. 
Egész együtthatós másodfokú egyenlőtlenségeket függvények ábrázolásával meg tud oldani. Ismeri a számtani 
és mértani közép fogalmát. Meg tud oldani a tanult megoldási módszerekkel egyszerű másodfokú 
egyenletrendszereket. 
d) Ismeri az xx sina ; xx cosa  függvények definícióját, képét és legjellemzőbb tulajdonságait. 
e) Ismeri a kerületi és középponti szögek fogalmát és kapcsolatukat, feladatokban alkalmazni tudja ezeket. 
Ismeri a látókörív szerkesztési menetének algoritmusát. Ki tudja mondani a húrnégyszögekre és 
érintőnégyszögekre vonatkozó tételeket. Ismeri a hegyesszögek tanult szögfüggvényeit és zsebszámológéppel 
azokat pontosan meg tudja határozni. A függvénytáblázat segítségével forgásszögek szögfüggvényeit értelmezni 
tudja. Ismeri a háromszög területének tanult kiszámítási módjait. 
f) A párhuzamos szelők tételét és megfordítását egyszerű feladatokban tudja alkalmazni. Ismeri, és alkalmazni 
tudja a hasonló síkidomok, illetve testek területének illetve térfogatának arányát. Ismeri a háromszögek 
hasonlóságának alapeseteit. 
g) Egyszerű kombinatorikai feladatokat meg tud oldani konkrét elemszám esetén. Ismeri az elemi esemény és a 
valószínűség fogalmát. Sejti, mit jelent a biztos esemény és a lehetetlen esemény. Meg tud oldani egyszerű 
valószínűség számítási feladatokat. 
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11. évfolyam  

 
A Matematika tanulásának céljai a 11. évfolyamon 

 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk hatékonyságát és 
célszerűségét. Feladatmegoldásaikban használják hatékonyan a képletgyűjteményeket. Bővüljenek ismereteik a 
hatványozásról és a trigonometriai műveletekről. Ismerjék meg a logaritmus műveletét, valamint azonosságait. 
Ismerjék meg az elemi exponenciális és logaritmusos függvényeket, azok kapcsolatát, tulajdonságait. Tanuljanak 
meg trigonometrikus, exponenciális és logaritmusos egyenleteket, egyenlőtlenségeket és egyenletrendszereket 
megoldani. Tanuljanak meg koordináta-geometriai ponthalmazokat, alakzatokat és azok egymáshoz való 
viszonyát algebrai úton leírni, algebrai leírásukból geometriai következtetésre jutni. Ismerjék meg a parabolát. 
Váljanak képessé arra, hogy a geometriában, a függvénytanban és az algebrában tanult ismereteiket szintetizálva 
koordináta-geometriai feladatokat oldjanak meg. Jelentősen bővüljön a vektorokról és az azokkal végzett 
műveletekről alkotott tudásuk. Ismerjék meg és tudják alkalmazni a szinusz- és koszinusztételt. Tanulják meg és 
tudják alkalmazni a kombinatorika alapjait. Ismerjék meg a valószínűség klasszikus modelljét, a statisztikai 
mintavételezést, fejlődjön sztochasztikus gondolkodási képességük. Ismerjenek meg konkrét bizonyításokat 
éppúgy, mint bizonyítási módszereket, és tanulják meg azokat alkalmazni. Váljanak képessé összetettebb, a 
matematika több területéhez kötődő ismeretek és készségek szintetizálását igénylő kollaboratív projektek 
tervezésére és elvégzésére. Bővüljenek matematikatörténeti ismereteik. Váljon világosabbá számukra a 
matematika mint modellező eszköz szerepe más tudományokban és a gyakorlati életben. 
 

  
TEMATIKUS  
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
FORMATÍV ÉRTÉKELÉSI IRÁNYELVEK 

        
     MINIMUM  OPTIMUM 

        
I. ALGEBRA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS AZ 
ALGEBRA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Műveletek a valós 

számhalmazban 
 Műveletek végzése a valós 

számhalmazban 
    

        
1.1. a racionális törtkitevőjű 

hatványok 
 a racionális törtkitevőjű hatvány 

értelmezhetőségének vizsgálata, 
definiálása; 
a hatványozás azonosságai 
törtkitevőkre való 
kiterjeszthetőségének vizsgálata, 
belátása, felhasználása 

 Ismeri a racionális 
törtkitevőjű hatvány 
fogalmát. A hatványozás 
azonosságait egyszerűbb 
feladatokban alkalmazni 
tudja. 

 Belátja és érti a 
törtkitevőjű hatvány 
adott módon való 
definiálásának 
szükségességét. 
Biztonságosan 
alkalmazza a 
hatványozás 
azonosságait. 

        
1.2. az irracionális kitevőjű 

hatványok 
 az irracionális kitevőjű hatvány 

értelmezése szükségességének 
felismerése; 
az irracionális kitevőjű hatvány 
értelmezése, az értelmezéssel 
definiált valós érték létezésének 
és egyértelműségének belátása 

   Érti az irracionális 
kitevőjű hatvány 
bizonyításának 
gondolatmenetét. 

        
1.3. a logaritmus fogalma  Adott szám különböző alapú 

logaritmusának definiálása, 
logaritmikus kifejezések 
egyszerűbb alakra való átírása, a 
logaritmus, mint a hatványozás 
inverz művelete 

 Ismeri a logaritmus 
fogalmát és egyszerűbb 
feladatokban alkalmazni 
is tudja. 

 Biztosan alkalmazza a 
logaritmus definícióját. 
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1.4. a logaritmus azonosságai  szorzat, hányados, gyökös 

kifejezés logaritmusára 
vonatkozó azonosság kimondása 
és bizonyítása; 
más alapú logaritmusra való 
áttérés azonosságának kimondása 
és bizonyítása; 
a tanult azonosságok 
felhasználása feladatmegoldáshoz 
képletgyűjtemény és 
zsebszámológép segítségével 

 Bizonyítani tudja a 
logaritmus tanult 
azonosságait, azokat 
egyszerűbb esetekben 
alkalmazni tudja. 

 Ötletet igénylő 
feladatokban is 
alkalmazni tudja a 
logaritmus tanult 
azonosságait.  

        
1.5. a hatványfogalom 

kialakulásának és a 
logaritmustáblázat 
fejlődésének története 

 a hatványfogalom kialakulásának 
és a logaritmustáblázat 
fejlődésének történeti áttekintése 
olvasott szövegből való 
lényegkiemelő jegyzeteléssel és 
rövid összefoglaló írott anyag 
elkészítésével 

   Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
hatványfogalom 
kialakulásának és a 
logaritmustáblázat 
fejlődésének 
történetéről. 

        
1.6. trigonometrikus 

azonosságok 
 trigonometrikus azonosságok 

kimondása és bizonyítása 
(trigonometrikus műveletek 
közötti összefüggésekről és 
összegeken, változók kétszeresén 
és felén végzett trigonometrikus 
műveletekről); 
a tanult azonosságok és más 
trigonometrikus azonosságok 
alkalmazásának gyakorlása 
képletgyűjtemény segítségével 
kifejezések egyszerűsítését vagy 
további azonosságok bizonyítását 
igénylő feladatokban 

 Ismeri és alkalmazni 
tudja a 
tg x = sin x /cos x, 
ctg x = cos x /sin x, 
ctg x = 1/tg x 
azonosságokat. 
Egyszerű trigonometriai 
kifejezés-átalakítási 
feladathoz 
képletgyűjteményben 
alkalmas képletet képes 
találni és azt helyesen 
alkalmazni tudja. 

 Bizonyítani tudja az 
addíciós trigonometriai 
tételeket. Több 
trigonometriai azonosság 
alkalmazását is igénylő 
bizonyítási feladatokat is 
el tud végezni. 

        
2. Egyenletek, 

egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek megoldása 

    

        
2.1. másodfokúra 

visszavezethető magasabb 
fokú egyenletek 

 magasabb fokú egyenletek 
megoldása másodfokúra való 
visszavezetéssel 

 Egyszerű esetekben 
észreveszi magasabb 
fokú egyenletekben a 
másodfokúra való 
visszavezethetőségüket. 

 Biztosan meg tud oldani 
másodfokúra 
visszavezethető 
magasabb fokú 
egyenleteket. 

        
2.2. exponenciális egyenletek  az exponenciális egyenletek 

halmazának definiálása; 
exponenciális egyenletek 
megoldása; 
másodfokú egyenletre 
visszavezethető exponenciális 
egyenletek megoldása 

 Meg tud oldani egyszerű 
exponenciális 
egyenleteket, ellenőrizni 
tudja a megoldást. 

 Biztosan meg tud oldani 
exponenciális 
egyenleteket különböző 
alapok esetén is. 

        
2.3. logaritmikus egyenletek  a logaritmikus egyenletek 

halmazának definiálása; 
logaritmikus egyenletek 
megoldása; 
másodfokú egyenletre 
visszavezethető logaritmikus 
egyenletek megoldása 

 Meg tud oldani egyszerű 
logaritmikus 
egyenleteket, vizsgálni 
tudja értelmezési 
tartományukat. 

 Biztosan meg tud oldani 
logaritmikus 
egyenleteket változó 
vagy különböző alapok 
esetén is. 

        
2.4. exponenciális és 

logaritmikus 
egyenlőtlenségek 

 exponenciális egyenlőtlenségek 
megoldása, algebrai 
átalakításokkal, 
függvényábrázolással, vagy azok 
kombinált alkalmazásával; 
logaritmikus egyenlőtlenségek 
megoldása algebrai 
átalakításokkal, 
függvényábrázolással, vagy azok 
kombinált alkalmazásával 

 Meg tud oldani egyszerű 
exponenciális és 
logaritmikus 
egyenlőtlenségeket. 

 Meg tud oldani 
összetettebb 
exponenciális és 
logaritmikus 
egyenlőtlenségeket. 
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2.5. trigonometrikus egyenletek  azonos szögfüggvényeket 

tartalmazó első és másodfokú 
trigonometrikus egyenletek 
megoldása; 
különböző szögfüggvényeket 
tartalmazó első és másodfokú 
trigonometrikus egyenletek 
megoldása; 
magasabb fokú trigonometrikus 
egyenletek megoldása; 
az addíciós tételek 
alkalmazásával megoldható 
trigonometrikus egyenletek 
megoldása 

 Meg tud oldani egyszerű 
trigonometrikus 
egyenleteket. 
 

 Különböző 
szögfüggvényeket és 
addíciós összefüggéseket 
tartalmazó egyenleteket 
pontosan meg tud oldani 
és a hibás gyököket ki 
tudja szűrni.  

        
2.6. trigonometrikus 

egyenlőtlenségek 
 különböző szögfüggvényeket 

tartalmazó egyenlőtlenségek 
megoldása; 
a megoldáshalmaz ábrázolása 
számegyenesen 

 Függvény 
felrajzolásának 
segítségével meg tud 
oldani egyszerű 
trigonometrikus 
egyenlőtlenségeket. 

 Biztosan tud több 
algebrai átalakítást is 
igénylő trigonometrikus 
egyenlőtlenségeket 
megoldani. 

        
2.7. egyenletekre és 

egyenletrendszerekre vezető 
szöveges feladatok 

 másodfokú, logaritmikus és 
trigonometrikus egyenletekre és 
egyenletrendszerekre vezető 
vegyes szöveges feladatok 
megoldása, szükség esetén a 
képletgyűjtemény használatával 

 Meg tud oldani 
egyszerűbb szöveges 
feladatokat. 

 Összetettebb szöveges 
feladatból egyenletet 
vagy egyenletrendszert 
helyesen fel tud írni és 
ahhoz ötleteket igénylő 
átalakításokat 
szükségessé tevő 
megoldást tud nyújtani. 

        
II. FÜGGVÉNYEK, 

SOROZATOK 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Függvények  Függvények tanulása     
        
1.1. A trigonometrikus 

függvényekről tanultak 
áttekintése 

 A szögfüggvényekről tanultak 
áttekintése. 
A tanult függvények 
tulajdonságai. 
A trigonometrikus függvények 
transzformálása. 

 Ismeri az alap 
trigonometrikus 
függvények ábráit és 
legfontosabb 
tulajdonságait vizsgálni 
tudja. 

 Összetett 
trigonometrikus 
függvények vizsgálata. 

        
1.2. az exponenciális 

függvények 
 exponenciális függvények 

definiálása, ábrázolása, 
jellemzése, transzformálása; 
exponenciális függvények a 
természetben 

   Ábrázolni és jellemezni 
tudja az elemi 
exponenciális 
függvényeket (egynél 
nagyobb és a nulla és 
egy közé eső alap esetén 
is). 

        
1.3. a logaritmusfüggvények  logaritmusfüggvények 

ábrázolása, jellemzése, 
transzformálása 
az exponenciális és 
logaritmusfüggvény 
kapcsolatának vizsgálata 

   Ábrázolni és jellemezni 
tudja az elemi 
logaritmusfüggvényeket 
(egynél nagyobb és a 
nulla és egy közé eső 
alap esetén is). 
Tudja, hogy a nem 
negatív valós 
számhalmazon 
értelmezett elemi 
exponenciális 
függvények inverzei 
logaritmusfüggvények, 
és érti, hogy miért. 
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2. Sorozatok  Sorozatok tanulása     
        
2.1. számsorozatok 

tulajdonságai  
 A sorozat mint függvény 

definíciójának fölidézése; 
számsorozatok megadása 
rekurzív és nem rekurzív képzési 
szabállyal; 
sorozatok ábrázolása 
számegyenesen és derékszögű 
koordinátarendszerben, 
jellemzésük (monotonitás, 
korlátosság) 

 Tudja a sorozat 
definícióját és ábra 
segítségével felismeri 
számsorozatok 
monotonitását és 
korlátosságát. 

 Számsorozatokat 
jellemezni tud és 
megállapításait 
definíciókból levezetve 
igazolni tudja. 

        
2.2. számtani sorozatok  a számtani sorozat definíciójának 

fölidézése, tulajdonságainak 
megállapítása és igazolása; 
a számtani sorozat n-edik 
elemének kiszámítására 
vonatkozó képletnek és 
bizonyításának fölidézése, a 
képlet alkalmazása 
feladatmegoldásokban; 
a számtani sorozat első n eleme 
összegére vonatkozó képletnek a 
fölidézése és bizonyítása, a képlet 
alkalmazása 
feladatmegoldásokban; olyan 
feladatok megoldása, melyek a 
számtani sorozatokról szerzett 
tudásnak a matematika más 
területeiről származó tudással 
való szintetizálását kívánják meg 

 Tudja a számtani sorozat 
definícióját, n-edik 
elemének és az első n 
eleme összegének 
kiszámítási módját. 
Meg tud oldani egyszerű 
feladatokat a számtani 
sorozatokról. 

 Bizonyítani tudja a 
számtani sorozatra 
vonatkozó tételeket. 
A számtani sorozatokról 
tanultakat összetettebb 
feladatokban alkalmazni 
tudja. 

        
2.3. a mértani sorozat; 

kamatos kamat 
 a mértani sorozat definíciójának 

fölidézése, tulajdonságainak 
megállapítása és igazolása; 
a mértani sorozat n-edik 
elemének kiszámítására 
vonatkozó képletnek és 
igazolásának fölidézése, a képlet 
alkalmazása 
feladatmegoldásokban; 
a mértani sorozat első n eleme 
összegének kiszámítására 
vonatkozó képletnek a fölidézése 
és bizonyítása, a képlet 
alkalmazása 
feladatmegoldásokban; olyan 
feladatok megoldása, melyek a 
mértani sorozatokról szerzett 
tudásnak a matematika más 
területeiről származó tudással 
való szintetizálását kívánják meg; 
mértani sorozatra vonatkozó 
ismeretek alkalmazása kamatos 
kamatról szóló gyakorlati 
feladatokban 

 Tudja a mértani sorozat 
definícióját, n-edik 
elemének és az első n 
elem összegének 
kiszámítási módját. 
Meg tud oldani egyszerű 
feladatokat a mértani 
sorozatokról és a 
kamatos kamatról. 

 Bizonyítani tudja a 
mértani sorozatra 
vonatkozó tételeket. 
A mértani sorozatokról 
és a kamatos kamatról 
tanultakat összetettebb 
feladatokban alkalmazni 
tudja. 

        
2.4. a mértani sor  a mértani sor definiálása; 

konkrét végtelen mértani sor 
összegének kiszámítása 
szemléletes okoskodással; 
általános végtelen mértani sor 
összegének kiszámítására 
vonatkozó képlet megismerése; 
beszélgetés a végtelen összeg 
végességéről; 
végtelen mértani sorra vonatkozó 
egyszerűbb feladatok 
megoldásának gyakorlása 

   Ismeri a mértani sor 
fogalmát, meg tud oldani 
végtelen mértani sorra 
vonatkozó egyszerűbb 
feladatokat. 
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2.5. a sorozatok megismerésének 

története 
 a sorozatok megismerésének 

történeti áttekintése olvasott 
szövegből való lényegkiemelő 
jegyzeteléssel és rövid 
összefoglaló írott anyag 
elkészítésével 

   A sorozatok 
megismerésének 
történetét röviden 
vázolni tudja. 

        
III. KOORDINÁTA-

GEOMETRIA 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
KOORDINÁTA-GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. A vektorok   A vektorok tanulása     
        
1.1. a vektoról tanultak 

ismétlése, a vektorok 
tulajdonságai 

 a helyvektor fogalmának 
felidézése, a bázisvektor 
fogalmának megismerése; 
vektorok összegéről, 
különbségéről, skalárral való 
szorzatáról és azok derékszögű 
koordinátáiról korábban tanultak 
felidézése; 
vektorkoordináták definiálása, a 
Descartes-koordinátákkal való 
azonosságuk belátása egymással 
derékszöget bezáró, egység 
hosszú bázisvektorok esetén; 
a vektorok összegéről, 
különbségéről és skalárral való 
szorzásáról felidézett ismeretek 
általánosítása és az általánosítás 
jogosságának belátása tetszőleges 
bázisvektorokkal előállított 
vektorkoordináták esetére; 
vektor hosszának kiszámítása 
vektorkoordinátáiból; 
az újonnan tanult és a felidézett 
ismeretek és fogalmak 
alkalmazása 
feladatmegoldásokban 

 Ismerik a tanult 
vektorműveleteket és 
tulajdonságaikat. 
Vektorok alkalmazása 
egyszerű feladatokban. 
Biztosan használja a 
vektorok koordinátáit 
feladatmegoldás során. 

 Bizonyítani tudja a 
vektorkoordináták 
segítségével a 
műveleteket, azokat 
alkalmazni tudja 
feladatokban. 

        
1.2. szakasz osztópontjának 

vektorkoordinátái 
 szakaszok felezőpontjának, 

harmadoló pontjának, adott 
arányú osztópontjának, 
háromszögek súlypontjának 
vektorkoordinátáit megadó 
általános képletek meghatározása, 
igazolása, és feladatmegoldásban 
történő alkalmazása 

 Ki tudja számolni adott 
szakaszok 
felezőpontjának, 
harmadoló pontjának és 
adott háromszögek 
súlypontjának 
vektorkoordinátáit. 

 Bizonyítani tudja a 
szakaszok adott arányú 
osztópontja és a 
háromszögek súlypontja 
vektorkoordinátáinak 
kiszámítására vonatkozó 
általános képletet. 
Összetett, a tanult 
képletek alkalmazását 
megkívánó feladatokat 
meg tud oldani. 
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2. Az egyenes  Az egyenes tanulása     
        
2.1. az egyenes egyenlete  az egyenes irányvektorának 

definiálása; 
koordinátáival adott ponton 
áthaladó, adott irányvektorú 
egyenes egyenletének felírása; 
az egyenes normálvektorának 
definiálása; 
koordinátáival adott ponton 
áthaladó, adott normálvektorú 
egyenes egyenletének felírása; 
két adott ponton áthaladó egyenes 
egyenletének felírása; 
egyenesek irányszögének és 
meredekségének (azaz 
iránytangensének) definiálása; 
az egyenesek meredekségének 
(iránytangensének) és 
irányvektoruk és normálvektoruk 
koordinátái kapcsolatának 
vizsgálata; 
koordinátáival adott ponton 
áthaladó, adott meredekségű 
egyenes egyenletének felírása 

 Ismeri az irányvektor, 
normálvektor, 
iránytangens, 
meredekség fogalmát. 
Ezek segítségével fel 
tudja írni az egyenes 
egyik tanult egyenletét. 

 Meg tud oldani összetett, 
több lépést igénylő, az 
egyenesek tárgykörébe 
tartozó koordináta-
geometriai feladatokat. 

        
2.2. az egyenesek kölcsönös 

helyzete 
 egyenesek párhuzamossága 

koordináta-geometriai 
feltételének vizsgálata, 
megállapítása; 
egyenesek merőlegessége 
koordináta-geometriai 
feltételének vizsgálata, 
megállapítása; 
egyenesek metszéspontjainak 
meghatározása; 
egyenesek kölcsönös helyzetére 
vonatkozó feladatok megoldása 
derékszögű koordináta-
rendszerben  

 Felismeri két, 
egyenletével megadott 
egyenes párhuzamos 
vagy merőleges 
mivoltát. 
Ki tudja számítani két 
egyenes metszéspontját. 

 Tud egyenlettel adott 
egyeneshez vele 
párhuzamos vagy rá 
merőleges egyenest 
felírni. 
Pontosan ismeri az 
egyenesek kölcsönös 
helyzetének szükséges 
és elégséges feltételeit. 

        
3. A kör  A kör tanulása     
        
3.1. a kör egyenlete  origó középpontú, adott sugarú 

kör pontjainak koordinátáiról 
adható szükséges és elégséges 
feltétel meghatározása; 
tetszőleges kör egyenletének 
meghatározása a középpont és a 
sugár mint paraméterek 
ismeretében; 
egyenletével megadott körön 
belül és kívül elhelyezkedő 
pontok koordinátáiról adható 
szükséges és elégséges feltétel 
meghatározása 

 Fel tudja írni a kör 
egyenletét. 

 Bizonyítani tudja a kör 
paraméteres 
egyenletének 
helyességét. 
Kétismeretlenes 
másodfokú egyenletből 
következtetni tud annak 
a körnek az origójára és 
sugarára, amely 
pontjainak koordinátái 
az egyenletet kielégítik. 
Meg tudja adni, és 
igazolni tudja annak (az 
ilyen egyenletek 
együtthatóira vonatkozó) 
szükséges és elégséges 
feltételét, hogy ilyen kör 
létezzen. 

        
3.2. a kör és egyenes kölcsönös 

helyzete 
 egyenleteivel megadott kör és 

egyenes metszéspontjai számának 
meghatározása; 
egyenletével megadott kör adott 
pontból húzott érintője 
egyenletének meghatározása 

 Ismeri egyenleteivel 
adott kör és a egyenes 
kölcsönös helyzete 
meghatározásának 
módszerét. 

 Fel tudja írni 
egyenletével adott 
körhöz  az adott pontból 
húzott metsző, érintő, és 
vele közös ponttal nem 
rendelkező egyenesek 
egyenletét paraméteres 
alakban. 
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3.3. két kör kölcsönös helyzete  egyenleteikkel adott körök 

metszéspontjai számának 
meghatározása; 
egyenletével adott körökhöz 
húzott külső és belső érintő körök 
meghatározása 

   Meg tudja határozni két, 
egyenletével adott kör 
kölcsönös helyzetét. 

        
4. Kúpszeletek  Kúpszeletek tanulása     
        
4.1. a parabola egyenlete; 

parabola és egyenes 
kölcsönös helyzete 

 a parabolának mint adott 
tulajdonságú ponthalmaznak, 
valamint vezéregyenesének, 
tengelyének és tengelypontjának 
definiálása; 
a parabola tengelyponti 
egyenletének paraméteres felírása 
azokra az esetekre, amikor 
vezéregyenese az x tengellyel 
párhuzamos és a tengelypont 
koordinátáival adott; 
a parabolák és másodfokú 
függvények képei kapcsolatának 
vizsgálata a koordináta-
rendszerben; 
egyenleteikkel megadott parabola 
és egyenes kölcsönös helyzetének 
vizsgálata 

 Tudja az x tengellyel 
párhuzamos 
vezéregyenesű parabola 
egyenletét és érti a 
másodfokú függvénnyel 
való kapcsolatát. 

 Bizonyítani tudja az x 
tengellyel párhuzamos 
vezéregyenesű parabola 
egyenletének 
helyességét. Meg tudja 
határozni egyenleteikkel 
adott parabola és 
egyenes kölcsönös 
helyzetét. Meg tud 
oldani többfeltételes, 
parabolára vonatkozó 
feladatokat. 

        
5. Ponthalmazok  Ponthalmazok jellemzésének 

tanulása 
    

        
5.1. ponthalmazok a 

koordinátasíkon 
 kétismeretlenes egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket, 
egyenletrendszereket, 
egyenlőtlenségrendszereket 
kielégítő számpárokkal mint 
koordinátákkal megadott pontok 
mértani helyének keresése 

 Egyszerű, egyenletekkel 
vagy 
egyenlőtlenségekkel 
megadott koordinátájú 
pontok halmazát 
jellemezni tud a 
koordinátasíkon. 

 Összetettebb, 
egyenletekkel, 
egyenlőtlenségekkel, 
egyenletrendszerekkel és 
egyenlőtlenség-
rendszerekkel megadott 
koordinátájú pontok 
halmazát ábrázolni tudja 
a koordinátasíkon. 

        
IV GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Síkgeometria  A síkgeometria tanulása     
        
1.1. vektorokra vonatkozó 

műveletek 
 vektorok skaláris szorzatának 

definiálása; 
vektorok vektorális szorzatának 
definiálása; 
vektorok skaláris és vektorális 
szorzatával kapcsolatos feladatok 
megoldásának gyakorlása; 
a fizikában tanult 
vektormennyiségek szorzatának 
kiszámítása fizikai 
feladatmegoldás részeként 

 Ismeri a skaláris szorzat 
fogalmát. Vektorok 
skaláris és vektorális 
szorzatával kapcsolatos 
feladatokat meg tud 
oldani. 

 Tudja alkalmazni a 
skaláris és vektoriális 
szorzatról tanultakat más 
tudományterület 
tárgykörébe tartozó 
feladatokban is. 
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1.2. összefüggések az általános 

háromszög oldalai és szögei 
között: szinusz- és 
koszinusztétel 

 a szinusztétel kimondása és 
bizonyítása; 
a koszinusztétel kimondása és 
bizonyítása; 
a szinusz és koszinusztételre 
vonatkozó feladatok 
megoldásának gyakorlása; 
a szinusz- és koszinusztétel 
alkalmazása tetszőleges 
sokszögeken; 
szögfüggvények általánosításával 
megoldható feladatok gyakorlása 

 Ismeri a szinusz és 
koszinusztétel 
bizonyítását és 
segítségükkel egy-két 
lépésből álló feladatokat 
meg tud oldani. 

 Meg tud oldani több 
feltételes, összetett, 
szögek és oldalhosszak 
összefüggéseinek 
felhasználását 
igénylőgeometriai 
feladatokat. 

        
1.3. Addíciós tételek  Az addíciós tételek bizonyítása; 

addíciós tételekre vonatkozó 
feladatok megoldása. 

 Függvénytáblázat 
segítségével alkalmazni 
tudja az addíciós-
tételeket. 

 Tudja bizonyítani az 
addíciós-tételeket, és 
azokat összetett 
feladatokban is 
alkalmazni tudja. 

        
V. KOMBINATORIKA, 

LOGIKA 
 KOMBINATORIKAI ÉS 

LOGIKAI KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS 

    

        
1. Kombinatorika  A kombinatorika tanulása     
        
1.1. Vegyes kombinatorikai 

feladatok 
 Tanult ismeretek felidézése, 

pontosítása. 
 Meg tud oldani egyszerű 

kombinatorikai 
feladatokat. 

 Meg tud oldani 
kombinatorikai 
feladatokat. 

        
1.2. a Pascal-háromszög; 

az 







k
n

; 

a binomiális tétel 

 a Pascal-háromszög 
megismerése; 

az 







k
n

 értelmezése a Pascal-

háromszöggel; 
a binomiális tétel kimondása, 
bizonyítása és alkalmazása; 
 

   Fel tudja használni a 
függvénytáblázat 
segítségével a binomiális 
tételt a feladatok 
megoldása során. 

        
1.3. gráfelmélet  gráfelméleti alapfogalmak 

megismerése (pont, él, fok, út, 
kör); 
egyszerű gráfelméleti feladatok 
megoldása; 
a gráfelmélet néhány gyakorlati 
alkalmazásának megismerése; 

 Gráf szemléltetés 
fogalma, egyszerű 
alkalmazásai. 

 Ismer néhány 
gráfelméleti 
alapfogalmat és meg tud 
oldani egyszerű 
gráfelméleti feladatokat. 
Ismeri a gráfelmélet 
alkalmazását néhány 
gyakorlati probléma 
megoldására. 

        
1.4. releváns 

matematikatörténeti 
érdekességek 

 releváns matematikatörténeti 
érdekességek tanulása célzott 
könyvtári kereséssel (adott 
részterületre koncentrálva) és 
kiselőadás tartásával, 
hallgatásával 

   Fel tud idézni két-három 
releváns 
matematikatörténeti 
érdekességet. 

        
VI. VALÓSZÍNŰSÉG, 

STATISZTIKA 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
VALÓSZÍNŰSÉG, 
STATISZTIKA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Valószínűség, statisztika  Valószínűség-számítás, statisztika 

tanulása 
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1.1 relatív gyakoriság; 

a valószínűség klasszikus 
modellje; 
valószínűségi eloszlások; 
műveletek eseményekkel; 
statisztikai mintavételek 

 a relatív gyakoriságról és a 
valószínűségről, annak klasszikus 
modelljéről tanultak felidézése, 
pontosítása, tisztázása; 
műveletek végzése 
eseményekkel: “és”, “vagy”, 
“nem” használata, műveletekkel 
megadott esemény 
valószínűségének vizsgálata 
független és nem független 
eredeti események 
valószínűségének függvényében; 
néhány konkrét valószínűségi 
eloszlás vizsgálata; 
egyszerű valószínűség számítási 
problémák megoldása; statisztikai 
mintavételezés fogalmának 
megismerése 
számítógép alkalmazása véletlen 
jelenségek modellezésére, 
statisztikai adatok elemzésére, 
feldolgozására, szemléltetésére; 
mindennapi statisztikai 
problémák értelmezése, 
statisztikai zsebkönyvek, napi 
sajtó adatainak elemzése 

 Ismeri a szemléletes 
kapcsolatot a relatív 
gyakoriság és a 
valószínűség között. 
Egyszerű valószínűségi 
feladatokat meg tud 
oldani. 

 Ismeri és érti a 
valószínűség klasszikus 
modelljét. 
Eseményekkel tud 
műveleteket végezni, 
összetettebb 
valószínűségi 
feladatokat is meg tud 
oldani. 

        
VI. ÁTFOGÓ MATEMATIKAI 

PROJEKTEK 
 MATEMATIKAI ISMERET-, 

KÉPESSÉG ÉS MÓDSZER-
SZINTETIZÁLÁS 

    

        
1. Komplex, átfogó projektek  Matematikai ismeret- képesség- 

és módszer-szintetizálás 
projektekkel 

    

        
1.1 komplex, több matematikai 

részterület alkalmazását 
egyszerre igénylő projektek 

 matematikai ismeret- képesség- 
és módszerszintetizálás komplex, 
több matematikai részterület 
eddig szerzett ismereteit és új 
ismeretek megszerzését egyaránt 
igénylő, valós vagy elképzelt 
problémahelyzeten alapuló 
kollaboratív projekt elvégzésével; 
a komplex problémahelyzet 
problémáinak azonosítása, 
megfogalmazása, szükség esetén 
azok részproblémákra bontása, a 
részproblémák megoldásának 
megtervezése célszerűen 
megválasztott, közösen 
megvitatott és írásban, jelekkel 
rögzített folyamattervvel és 
munkamegosztásban; 
a részproblémák megoldása, a 
megoldásuk eredményének 
megvitatása, vizsgálata a 
probléma és az eredeti 
problémahelyzet szemszögéből; 
metakognitív elemzés, megoldási 
módszerelemzés 

 Képes adott 
problémahelyzetben a 
problémák lényegét 
felismerni. Képes 
projekteket több 
korábban elsajátított 
képesség- és tudáselem 
felidézésével és 
alkalmazásával, 
másokkal 
együttműködve 
véghezvinni. 
Képes esetleges rá 
osztott részprobléma 
megoldását véghezvinni, 
annak helyét és szerepét 
az eredeti problémában 
látni. 
Képes a retrospektív 
metakognitív 
önelemzésre külső 
strukturálás nélkül is a 
projekttel kapcsolatban. 

 Önállóan képes komplex 
projekteket szükséges 
ismeretek, módszerek 
(részben számítógépes) 
felkutatásával; a szerzett 
ismeretek és adatok 
valamint képességek 
szintetizáló 
alkalmazásával 
véghezvinni, ennek 
részeként saját és mások 
munkáját megtervezni és 
irányítani. 
Képes saját és mások 
projektvégzési 
folyamatairól a projekt 
menete közben, vagy 
utólag metakognitív 
elemzést végezni és azt 
felhasználni a saját 
tevékenységében és 
másoknak szóló 
tanácsadásában. 
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Év végi követelmények a 11. évfolyamon 

 
a) Ismeri a racionális törtkitevőjű hatvány fogalmát. Az azonosságokat egyszerűbb feladatokban alkalmazni 
tudja. Ismeri a logaritmus fogalmát, azonosságait és egyszerűbb feladatokban alkalmazni tudja. 
b) Meg tud oldani egyszerű exponencionális egyenleteket, vizsgálni tudja a megoldást. Meg tud oldani 
egyszerű logaritmikus egyenleteket, vizsgálni tudja értelmezési tartományukat. Meg tud oldani egyszerű 
exponenciális és logaritmikus egyenletrendszereket. Meg tud oldani trigonometrikus egyenleteket. Felismeri a 
szögfüggvények közötti kapcsolatokat. Függvények rajzolásával meg tud oldani egyszerű trigonometrikus 
egyenlőtlenségeket. 
c) Ismeri és ábrázolni tudja a trigonometrikus alapfüggvényeket, és vizsgálni tudja legfontosabb 
tulajdonságaikat. 
d) Ismeri a vektorműveleteket és tulajdonságaikat. Tudja a vektorokról tanultakat alkalmazni feladatokban. Ki 
tudja számolni szakasz felezőpontjának, harmadolópontjának és háromszög súlypontjának koordinátáit. 
e) Ismeri az irányvektor, normálvektor, iránytangens, meredekség fogalmát. Ezek segítségével fel tudja írni az 
egyenes egyenletét. Felismeri két egyenes párhuzamosságát, merőlegességét. Ki tudja számítani két egyenes 
metszéspontját. Fel tudja írni a kör egyenletét. Ismeri a kör-egyenes kölcsönös helyzetét. 
f) Ismeri a skaláris szorzat fogalmát. Egyszerű vektorok skaláris és vektoriális szorzatával kapcsolatos 
feladatokat meg tud oldani. 
g) Tudja alkalmazni a sinustételt és a cosinustételt alapfeladatok megoldásában a háromszög hiányzó adatainak 
meghatározására. 
h) Ismeri a relatív gyakoriság és a valószínűség közötti szemléletes kapcsolatot. Meg tud oldani egyszerű 
kombinatorikai feladatokat. Ismeri a gráf szemléletes fogalmát, egyszerű alkalmazásait. 
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12. évfolyam 

 
 

A Matematika tanulásának a céljai a 12. évfolyamon 
 
Fejlesszék a tanulók a környezetükkel és önmagukkal való kommunikatív interakciójuk hatékonyságát és 
célszerűségét. Váljanak képessé fejlett metakognitív és stratégiai gondolkodásra. Tovább fejlődjön 
tudásrendszerező és összefüggésfelismerő-asszociációs képességük. Értsék meg a matematikai elméletek 
axiomatikus megalapozásának lényegét, szükségességét; ismerjenek meg egy axiómarendszert. Korábban 
szerzett ismereteiket és képességeiket stabilizálják, váljanak számukra világosabbá azok összefüggései azok 
alkalmazhatóságának lehetőségei. Fejlődjön az ismeretek és képességek felhasználásában tárgyiasuló 
kreativitásuk. Váljanak képessé összetettebb, több szakaszból álló bizonyítások kitalálására és a logika szabályait 
követő prezentációjukra. Ismerjék meg a térgeometria egyes fontos alakzathalmazait, alakzattípusok felszínének 
és térfogatának kiszámítási módját. Fejlődjön térbeli intelligenciájuk. Ismerjenek meg újabb logikai műveleteket. 
Váljanak képessé egyszerűbb algebrai kifejezések szélsőértékeinek meghatározására és igazolására. Ismerjék 
meg a végtelen szakaszos tizedes törteket.  
 

  
TEMATIKUS  
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
FORMATÍV ÉRTÉKELÉSI IRÁNYELVEK 

        
     MINIMUM  OPTIMUM 

        
I. GEOMETRIA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
GEOMETRIA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Síkgeometria  A síkgeometria tanulása     
        
1.1. síkidomok kerülete és 

területe 
 kerület- és területszámítással 

kapcsolatos feladatok megoldása 
kör kerület- és terület-
meghatározásának történeti 
áttekintése előadás alapján 
lényegkiemelő jegyzeteléssel 

 Egyes speciális 
síkidomok kerületét és 
területét ki tudja 
számítani. 

 Összetett feladatokban 
alkalmazni tudja a kerület 
és területszámítással 
kapcsolatban tanultakat. 

        
1.2. tetszőleges függvénygörbe 

"alatti" terület 
 a derékszögű koordináta-

rendszerben ábrázolt 
függvénygörbéje "alatti" terület 
meghatározása közelítő 
módszerrel 
 

   Érti a görbe alatti terület 
meghatározásának 
módszerét. 

        
2. Térgeometria  A térgeometria tanulása     
        
2.1. Poliéderek  Kocka, téglatest, hasáb 

felszínének térfogatának 
kiszámításáról tanultak ismétlése. 

 Ki tudja számítani a 
kocka, téglatest, hasáb 
felszínét és térfogatát. 

 Meg tud oldani szöveges 
feladatokat a tanult 
ismeretek segítségével. 

        
2.2. hengerszerű testek fogalma; 

felszíne és térfogata 
 egyenes körhenger felszínére és 

térfogatára vonatkozó képlet 
felidézése; 
a hengerszerű testek fogalmának 
definiálása; 
példák keresése hengerszerű 
testekre, csoportosításuk, 
elnevezéseik; 
a Cavalieri-elv megismerése, 
alkalmazása általános 
hengerszerű test térfogata 
kiszámítási képletének 
meghatározására; 
felszín- és térfogatszámolási 
feladatok megoldása 

 Megfelelő adatok 
birtokában ki tudja 
számítani a az egyenes 
körhenger és felszínét és 
térfogatát. Ismeri, érti, és 
testek osztályozásában 
alkalmazni tudja a 
hengerszerű testek 
fogalmát. 

 Ismeri, és alkalmazni tudja 
a Cavalieri-elvet. Meg tud 
oldani összetett, 
hengerszerű testek felszín- 
és térfogatszámításával 
kapcsolatos feladatokat. 
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2.3. kúpszerű testek fogalma; 

felszíne és térfogata 
 a kúpszerű testek fogalmának 

definiálása; 
példák keresése kúpszerű 
testekre, az egyenes körkúp és a 
gúla kúpszerű testek körébe 
tartozásának felismerése, az 
azokról korábban szerzett 
ismeretek (felszín- és 
térfogatképlet) felidézése; 
általános kúpszerű testek 
térfogatának kiszámítására 
vonatkozó képlet megismerése 

 Ki tudja számítani a gúla 
és az egyenes körkúp 
felszínét és térfogatát 
egyszerű feladatokban. 
Ismeri, érti, és testek 
osztályozásában 
alkalmazni tudja a 
kúpszerű testek 
fogalmát. 

 Meg tud oldani összetett, 
kúpszerű testek felszínével 
és térfogatával kapcsolatos 
feladatokat. 

        
2.4. csonkagúla, csonkakúp 

fogalmának szokásos 
értelmezése, felszínük és 
térfogatuk 

 a csonkakúp és a csonkagúla 
szokásos értelmezésének (mint 
egyenes körkúpból illetve 
sokszög alapú gúlából alappal 
párhuzamos síkkal metszve 
eredeztetett testnek) a 
megismerése; 
a csonkagúla és a csonkakúp 
felszínének és térfogatának 
kiszámítására vonatkozó képlet 
megismerése 

 Ki tudja számítani a 
csonkagúla és a 
csonkakúp felszínét és 
térfogatát egyszerű 
feladatokban. 

 Bizonyítani tudja a 
csonkagúla és csonkakúp 
térfogatképletét le tudja 
vezetni a gúla ill. az 
egyenes körkúp 
képletéből. Meg tud oldani 
csonkakúp és csonkagúla 
felszínére és térfogatára 
vonatkozó összetett 
feladatokat. 

        
2.5. A gömb  A gömb felszínének, térfogatának 

kiszámítása 
 Ki tudja számolni a 

gömb felszínét és 
térfogatát. 

 Meg tud oldani szöveges 
feladatokat a tanult 
ismeretek segítségével. 

        
2.6. testek kölcsönös helyzete  Térelemek kölcsönös helyzete, 

távolsága, szöge. 
Egyszerű kombinatorikus 
geometriai problémák vizsgálata. 
A síkra merőleges egyenes tétele. 

 Térelemek kölcsönös 
helyzetének, 
távolságának, 
hajlásszögének a 
definiálást ismeri. 

 Fejlett térbeli intelligenciát 
igénylő feladatokat is meg 
tud oldani. 

        
II. KOMBINATORIKA, 

LOGIKA 
 KOMBINATORIKAI ÉS 

LOGIKAI KÉPESSÉG- ÉS 
TUDÁSFEJLESZTÉS 

    

        
1. Logika  A logika tanulása     
        
1.1 A matematikai logika 

alapfogalmai 
 A matematikai állítások, 

fogalmak, logikai értékeknek a 
tanulása. 

 Egyszerű állítás, logikai 
ítéletét meg tudja 
határozni. 

 Összetett állítások logikai 
ítéletét meg tudja 
határozni. 

        
1.2. logikai műveletek  a diszjunkció, konjunkció, 

negáció, implikáció, ekvivalencia 
fogalmának megismerése, a 
negáció fogalmának felidézése, 
értéktáblázatuk elkészítése; 
logikai feladatok megoldása 

 Egyszerű 
értéktáblázatokat tud 
készíteni. 

 Összetett logikai 
kifejezések értéktáblázatát 
el tudja készíteni. Logikai 
kifejezések átalakítását el 
tudja végezni. 

.        
III. RENDSZEREZŐ 

ISMÉTLÉS 
 KÉPESSÉGERŐSÍTŐ, 

TUDÁSSZILÁRDÍTÓ ÉS 
TUDÁSRENDSZEREZŐ 
TEVÉKENYSÉGEK 

    

        
1. Halmazok, logika  A halmazok, logika témaköreihez 

kapcsolható tudás és képességek 
fejlesztése és megerősítése 

    

        
1.1. az alapfogalmak, definíciók, 

tételek 
 adott tulajdonságú halmazok 

keresése, rendezése, jellemzése; 
műveletek végzése halmazokkal; 
bizonyítási eljárások gyakorlása; 
adott tulajdonságú ponthalmazok 
keresése, jellemzése 

 Pontosan ismeri a 
halmazelméleti 
alapfogalmakat. 

 Vegyes feladatok 
megoldásában is 
alkalmazni tudja a 
halmazokról tanultakat. 
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1.2. logika  a konjunkció, diszjunkció, 

negáció, implikáció és az 
ekvivalencia-definícióinak 
felidézése, értéktáblázatuk 
elkészítése; 
bizonyítási feladatok végzése az 
értéktáblázatok segítségével; 
a logikai műveletek felhasználása 
a matematika más területein; 
a matematikai logika szerepének 
vizsgálata más tantárgyakban; 
vegyes logikai feladatsorok 
megoldása 

 Pontosan ismeri a 
matematikai logika 
alapfogalmait, egyszerű 
logikai feladatokat meg 
tud oldani. 

 Képes a matematikai 
logika szabályainak 
megfelelő gondolatmenet 
megalkotására és 
prezentációjára mind 
tisztán matematikai, mind 
más tudományterületekhez 
tartozó feladatok 
megoldásában. 

        
2. Algebra, számelmélet  Az algebrához és a 

számelmélethez kapcsolható 
tudás és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
2.1. műveletek a 

számhalmazokban 
 az N, Z, Q, Q*, R számhalmazok 

halmazelméleti rendszerezése, 
megbeszélés algebrai 
meghatározottságukról, algebrai 
kifejezések univerzialitásáról, 
algebrai műveletek 
értelmezésének és szabályainak 
bővebb halmazokra való 
kiterjeszthetőségéről, ennek 
jelentőségéről; 
műveletek végzése racionális 
kifejezésekkel; 
műveletek végzése irracionális 
kifejezésekkel; 
számrendszerek 
alkalmazhatóságának elemzése 

 Biztosan eligazodik a 
számhalmazokban, és 
pontosan végzi a 
műveleteket. 

 Ismeri és alkalmazni tudja 
a számhalmazok és 
műveletek tulajdonságait. 

        
2.2. egyenletek, 

egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

 az első- és másodfokú, 
exponenciális, logaritmikus, 
abszolútértékes és irracionális 
egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek definiálása és 
megoldása; 
ilyen egyenletekre, 
egyenlőtlenségekre és 
egyenletrendszerekre vezető 
szöveges feladatok megoldása; 
az egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek megoldásánál 
többféle megoldási út keresése, 
saját és mások megoldási útjainak 
kritikai összehasonlítása, 
elemzése többféle szemszögből, 
az elemzésből stratégiai 
következtetések levonása 

 Tudja az egyszerűbb 
egyenletek szabályszerű 
megoldási módszereit 
ésszerűen alkalmazni, az 
értelmezési tartományt 
megvizsgálni és  a 
megoldás helyességét 
ellenőrizni. 
Tud szöveges feladatot 
megoldani. 

 Összetett, divergens 
gondolkodásról árulkodó 
ötletet igénylő egyenlet, 
egyenlőtlenség, 
egyenletrendszer vagy 
azokra vezető szöveges 
feladat megoldására is 
képes. 
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2.3. számelmélet  számelméleti alapfogalmak 

definíciójának felidézése; 
osztó, többszörös meghatározása; 
a legnagyobb közös osztó 
keresése, felhasználása (pl. 
algebrai törtek egyszerűsítése); 
a legkisebb közös többszörös 
keresése, felhasználása (pl. 
algebrai törek közös nevezőre 
való hozása); 
oszthatósági állítások 
bizonyítását igénylő feladatok 
megoldása; 
a teljes indukció módszerének 
gyakorlása számelméleti 
bizonyítást igénylő feladatokban; 
az indirekt bizonyítás 
módszerének alkalmazása a 
számelméletben; 
bizonyításban szükség esetén 
köztes állítások (lemmák) 
felállítása és bizonyítása; 
vegyes számelméleti feladatsorok 
megoldása 

 Ismeri a számelmélet 
alapvető fogalmait és az 
egyszerűbb számelméleti 
feladatokban azokat 
alkalmazni tudja. 
Egyszerűbb oszthatósági 
állításokat bizonyítani 
tud. 

 Köztes állítások (lemmák) 
felállítását is igénylő 
számelméleti bizonyítási 
feladatokat is meg tud 
oldani. 

        
3. Függvények, sorozatok  Függvények, sorozatok 

témaköreihez kapcsolható tudás 
és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
3.1. függvények  a függvény definíciójának 

felidézése; 
függvények jellemző 
tulajdonságainak (monotonitás, 
szélsőérték, zérushely, paritás, 
korlátosság) definíció szerinti 
számbavétele; függvénypéldák 
keresése adott jellemző 
tulajdonságra és azok 
kombinációira, a jellemző 
tulajdonságok bizonyítása; 
a tanult elemi függvények 
definícióinak felidézése,  
ábrázolásuk, jellemzésük; 
néhány nem elemi függvény 
meghatározása, ábrázolásuk, 
jellemzésük;  
a függvények ábrázolása 
transzformációval; 
a transzformált függvény 
jellemzése és az eredeti függvény 
jellemzőivel való 
összehasonlítása a transzformáció 
fényében; 
egyenletek, egyenlőtlenségek 
megoldása függvények 
ábrázolása segítségével; 
algebrai kifejezések 
szélsőértékeinek meghatározása; 
 
 

 Ábrázolni és jellemezni 
tudja az 
alapfüggvényeket és 
tudását egyenletek, 
egyenlőtlenségek 
megoldása során 
hasznosítani tudja. 

 Függvénytani tudását 
alkalmazni tudja, 
paraméteres kifejezések 
szélsőértékeinek 
megállapításához. 

        
3.2. sorozatok  sorozatok definíciójának, a 

számtani és mértani sorozat 
definícióinak felidézése; 
a számtani és a mértani sorozatra 
vonatkozó tételek segítségével 
megoldható feladatok gyakorlása 

 Egyszerű számtani vagy 
mértani sorozattal 
kapcsolatos feladatot 
meg tud oldani. 

 Algebrai és geometriai 
összefüggések ismeretének 
és sorozatokra vonatkozó 
ismereteknek a 
szintetizálását igénylő 
feladatokat meg tud 
oldani. 
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3.3. mértani sor  végtelen szakaszos tizedes törtek 

felírása két egész szám 
hányadosaként; 
a mértani sor geometriai 
alkalmazásának gyakorlása 

   Alkalmazni tudja a 
mértani sor fogalmát 
feladatok megoldásában. 

        
4. Geometria  A geometriához kapcsolható 

tudás és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
4.1. térelemek, ponthalmazok  térelemek (pont, egyenes, sík) 

kölcsönös helyzetének vizsgálata; 
térelemek hajlásszöge 
definícióinak felidézése, 
vizsgálata; 
térelemek távolsága definícióinak 
felidézése, távolságok 
megállapítása konkrét esetekben; 
adott tulajdonságú ponthalmazok 
keresése; 
nevezetes alakzatok 
(ponthalmazok) definícióinak 
felidézése (pl. szakaszfelező 
merőleges, szögfelező egyenes, 
kör, gömb, parabola, stb.), a 
tanult definíciók felidézése 
mellett új, az eredetikkel 
ekvivalens alakzat-definíciók 
kitalálása, az ekvivalencia 
bizonyítása 

 Ismeri a térelemek 
fogalmát és kölcsönös 
helyzetüket. Képes egy-
két feltétel esetén adott 
tulajdonságú pontok 
halmazát megkeresni. 

 Biztosan használja a 
térelemeket és a nevezetes 
ponthalmazokat a 
feladatok megoldása 
során. Adott alakzat-
definícióhoz vele 
ekvivalens definíciót tud 
alkotni, s az ekvivalenciát 
igazolni is tudja. 

        
4.2. síkgeometria  a síkgeometria axiomatikus 

megalapozásának szükségessége, 
egy lehetősége, az 
axiómarendszerből közvetlenül 
levezethető néhány állítás 
bizonyítása; 
Euklidész szerepének 
megismerése a geometriában; 
a sokszögek csoportosítása adott 
szempontok szerint; 
 a körhöz kapcsolódó geometriai 
alakzatok definícióinak 
felidézése; 
a szögmérés fajtáinak 
alkalmazása, egymással való 
kapcsolatuk vizsgálata; 
a látószöggel, a kerületi és a 
középponti szögekkel kapcsolatos 
feladatok megoldása; 
a kör és a sokszögek 
kapcsolatának vizsgálata; 
szerkesztési, bizonyítási, 
számítási feladatok megoldása 
(kerület, terület, Pitagorasz 
tételének alkalmazása, a számtani 
és mértani közép közötti 
kapcsolat felhasználása, stb.), 
többféle megoldási út keresése, 
saját és mások megoldási útjainak 
kritikai összehasonlítása, 
elemzése többféle szemszögből, 
az elemzésből stratégiai 
következtetések levonása 

 Sejti az 
axiómarendszerek 
lényegét és szerepét. 
Különféle szempontok 
szerint ismeri a 
sokszögek 
csoportosítását és azok 
tulajdonságait. Pontosan 
ismeri a tanult tételeket 
és azokat feladatok 
megoldása során 
alkalmazni tudja. 

 Érti az axiomatikus 
megalapozás lényegét, érti 
szükségességét és a 
szemléletes gondolkozás 
korlátait. Bizonyítani tudja 
a tanult tételeket és azokat 
biztonságosan használja 
összetett feladatok 
megoldása során. Önálló 
geometriai bizonyításokra 
képes. Feladat többféle 
megoldási útját 
összehasonlítva stratégiai 
következtetéseket tud 
levonni. 
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4.3. térgeometria  testek tanult speciális osztályai 

(hengerszerű, kúpszerű) 
definícióinak felidézése, példák 
keresése; 
kúpszerű testekből 
származtatható testek egyes 
osztályainak felidézése 
(csonkagúla, csonkakúp); 
testek egyes eddig nem tanult 
speciális osztályainak (poliéder, 
szabályos test) definiálása, példák 
keresése, az 5 szabályos test 
megismerése és elnevezése; 
a testek felszínével és 
térfogatával; 
kapcsolatos tételek és 
bizonyításaik; 
számítási és 
bizonyítási feladatok megoldása, 
többféle megoldási út keresése, 
saját és mások megoldási útjainak 
kritikai összehasonlítása, 
elemzése többféle szemszögből, 
az elemzésből stratégiai 
következtetések levonása 

 Ismeri a testek 
felszínének és 
térfogatának kiszámítási 
módjait és azokat fel 
tudja használni a 
számítási feladatokban. 
Tud példákat mondani a 
testek megismert 
osztályaira és el tudja 
dönteni egy adott testről 
hogy egy adott 
testosztályba tartozik-e. 

 Kreatívan oldja meg a 
térgeometriai problémákat 
tartalmazó feladatokat. 

        
4.4. transzformációk  a megismert geometriai 

transzformációk definíciói, 
tulajdonságai, osztályai 
(egybevágósági, hasonlósági) és 
az ezzel kapcsolatos tételek és 
bizonyításaik; 
szerkesztési feladatok megoldása 
transzformációkkal vagy azok 
nélkül; 
bizonyítási feladatok megoldása 
transzformációkkal vagy azok 
nélkül 
 
 

 Ismeri az egybevágósági 
és hasonlósági 
transzformációkat, és 
tulajdonságaik 
segítségével szerkesztési 
feladatokat tud 
megoldani. 

 Bizonyítást igénylő 
feladatokban is alkalmazni 
tudja a geometriai 
transzformációkat. 

        
5. Trigonometria  A trigonometriához kapcsolható 

tudás és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
5.1. szögfüggvények  szögfüggvények definícióinak 

felidézése; 
szögfüggvények alkalmazása 
derékszögű háromszög hiányzó 
adatainak kiszámolásához; 
nevezetes szögek és forgásszögek 
szögfüggvényeinek kiszámítása; 
a sinustétel és a cosinus tétel 
felidézése; 
szögfüggvények alkalmazását 
megkívánó feladatok megoldása 

 Pontosan ismeri a 
szögfüggvények 
fogalmát, ismeri, és 
alkalmazni tudja a 
szögfüggvényekkel 
kapcsolatos tanult 
tételeket. 

 Bizonyítani tudja a tanult 
tételeket és azokat 
összetett feladatok 
megoldása során 
alkalmazni képes. 

        
5.2. trigonometrikus 

azonosságok, egyenletek, 
egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

 trigonometrikus azonosságok 
felidézése; 
trigonometrikus kifejezések 
egyszerűsítése trigonometrikus 
azonosságokkal; 
trigonometrikus egyenletek, 
egyenletrendszerek és 
egyenlőtlenségek megoldása; 
trigonometrikus 
egyenletrendszerek megoldása; 
elemi geometriai feladatok 
megoldása a trigonometrikus 
tételek és azonosságok 
felhasználása segítségével 

 Egyszerű 
trigonometrikus 
egyenleteket meg tud 
oldani. Használni tudja a 
trigonometriát 
háromszögek hiányzó 
adatainak 
kiszámításához. 

 Trigonometrikus 
egyenleteket, 
egyenlőtlenségeket és 
egyenletrendszereket, 
valamint gondolkodtató, 
trigonometria használatát 
igénylő elemi geometriai 
feladatokat kreatív módon 
meg tud oldani. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3165 

 
        
6. Koordináta-geometria  A koordináta-geometriához 

kapcsolható tudás és képességek 
fejlesztése és megerősítése 

    

        
6.1. vektorok  vektorműveletek definícióinak 

felidézése, végzése; 
vektorműveletek végzése vektor-
koordináták felhasználásával; 
vektorok hossza (abszolútértéke) 
definíciójának felidézése, adott 
vektor hosszának kiszámítása; 
vektorok felhasználása 
feladatmegoldásban 

 Tud műveleteket 
végezni vektorokkal és 
ismeri felhasználási 
területeiket. 

 Síkgeometriai, koordináta-
geometriai és fizikai 
feladatokat is meg tud 
oldani vektorok 
segítségével. 

        
6.2. pont koordinátái  szakasz adott arányú 

osztópontjának és háromszög 
súlypontjának vektorkoordinátáit 
megadó képletek felidézése; 
a képletek alkalmazása szakasz 
osztópontjának és súlypontjának 
kiszámítására derékszögű 
koordinátarendszerben; 
a képletek alkalmazása 
bizonyítást igénylő síkgeometriai 
feladatokban 

 Konkrét esetekben tudja 
használni a felezőpontra, 
harmadoló pontra, 
súlypontra vonatkozó 
összefüggéseket. 

 Bizonyítást igénylő 
feladatokban is alkalmazni 
tudja az osztópontra, 
súlypontra vonatkozó 
képleteket. 

        
6.3. alakzatok egyenlete  az egyenes egyenletének felírása 

különböző adatokból; 
egyenesek merőlegességének és 
párhuzamosságának szükséges és 
elégséges feltételei megállapítása 
normálvektoruk, irányvektoruk, 
vagy meredekségük segítségével; 
a kör egyenletének felírása; 
a parabola egyenletének felírása; 
az alakzatok kölcsönös 
helyzetének vizsgálata; 
vegyes, koordináta-geometria 
alkalmazásával megoldható elemi 
és analitikus geometriai feladatok 
megoldása 

 Fel tudja írni az egyenes, 
kör és parabola 
egyenleteit és vizsgálni 
tudja kölcsönös 
helyzetüket. 

 Tanult síkbeli alakzatok 
definíciójának 
felhasználásával 
bizonyítani tudja alakzatok 
paraméteres egyenleteinek 
helyességét és azokat 
összetett feladatokban 
alkalmazni tudja. 

        
7. Kombinatorika, 

valószínűség számítás, 
statisztika 

 A kombinatorikához, a 
valószínűség számításhoz és 
statisztikához kapcsolható tudás 
és képességek fejlesztése és 
megerősítése 

    

        
7.1. kombinatorika  a kombinatorika alapfogalmainak 

(ismétlés nélküli és ismétléses 
permutáció, variáció és 
kombináció) áttekintése, 
definícióinak felidézése; 
gráfelméleti alapfogalmak 
felidézése; 
kombinatorikus feladatok, 
kombinatorikai gyökerű 
problémák megoldása 

 Ismeri a kombinatorika 
alapvető fogalmait. Meg 
tud oldani egyszerű 
kombinatorikai 
feladatokat logikus 
következtetéssel. 

 Kreatívan használja a 
kombinatorikai ismereteit 
a feladatok megoldásában 
és a nem matematikai 
problémák megoldása 
során. 
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7.2. valószínűség-számítás, 

statisztika 
 a valószínűség-számítás 

alapelemeinek számbavétele, a 
klasszikus valószínűségi modell 
felidézése, felhasználása 
valószínűség meghatározására; 
valószínűség meghatározása 
geometriai mértékek 
összehasonlítása segítségével; 
a gyakorlati életben előforduló 
valószínűségi feladatok 
megoldása; 
statisztikai, mintavételi adatok 
vizsgálata; 
adathalmazok jellemzése: 
számtani középpel, mértani 
középpel, mediánnal, módusszal, 
szórással; ezen jellemzők 
kvalitatív értelmezése 

 A klasszikus 
valószínűségi modell 
felhasználása egyszerű 
valószínűség-
meghatározási 
feladatokat tud 
elvégezni. 
Érti a valószínűség-
számítás és a statisztika 
gyakorlati jelentőségét, a 
statisztika adathalmazok 
legfontosabb 
jellemzőinek jelentését. 

 Valóságos problémák 
megoldása során 
alkalmazni tudja a 
valószínűség-számítás és 
statisztika alapelemeit. 

 
 
 

Év végi követelmények a 12. évfolyamon 
 
a) Tudja a számsorozat definícióját és ismeri jellemző tulajdonságait. Tudja a számtani és mértani sorozat 
definícióját, n-dik elemének és az első n elem összegének kiszámítási módját. Meg tud oldani egyszerű vegyes 
feladatokat is. 
b) Síkidomok kerületét és területét ki tudja számítani. 
c) Ki tudja számítani a tanult testek térfogatát és felszínét egyszerű feladatokban. Ismeri a térelemek kölcsönös 
helyzetének, távolságának, hajlásszögének definícióját. 
 
 

Az érettségire bocsátás feltételei  
 
a) Pontosan ismeri a halmazelméleti alapfogalmakat. 
b) Biztosan eligazodik a számhalmazokban, pontosan végzi a műveleteket. Tudja az egyenletek megoldási 
algoritmusát, vizsgálja az értelmezési tartományt és ellenőrzi a megoldás helyességét. Ismeri a számelmélet 
alapvető fogalmait és a szöveges feladatokban azokat alkalmazni tudja. 
c) Ábrázolni és jellemezni tudja az alapfüggvényeket és tudását egyenlőtlenségek megoldása során hasznosítja. 
Egyszerű számtani és mértani sorozattal kapcsolatos feladatokat meg tud oldani. 
d) Ismeri a térelemek fogalmát és kölcsönös helyzetüket. Képes egy-két feltétel esetén adott tulajdonságú 
pontok halmazát megkeresni. Különféle szempontok szerint ismeri a sokszögek csoportosítását és azok 
tulajdonságait. Pontosan ismeri a tanult tételeket és azokat feladatok megoldása során alkalmazni tudja. Ismeri a 
testek felszínének és térfogatának kiszámítási módjait és azokat fel tudja használni a számítási feladatokban. 
Ismeri az egybevágósági és a hasonlósági transzformációkat és tulajdonságaik segítségével feladatokat tud 
megoldani. 
e) Tud műveleteket végezni vektorokkal és ismeri felhasználási területeiket. Pontosan ismeri a szögfüggvények 
fogalmát, ismeri és alkalmazni tudja a nevezetes tételeket. Egyszerű trigonometrikus egyenleteket meg tud 
oldani. 
f) Tudja használni a felezőpontra, harmadolópontra, súlypontra vonatkozó összefüggéseket. Fel tudja írni az 
egyenes, kör és parabola egyenleteit és vizsgálni tudja kölcsönös helyzetüket. 
g) Ismeri a kombinatorika alapvető fogalmait. Érti a valószínűség-számítás és statisztika gyakorlati 
jelentőségét, és meg tud oldani egyszerű valószínűség számítási feladatokat. 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ 
 

EMBER 
ÉS TÁRSADALOM 

 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 
TANTERVEI 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3168 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

  Embertan 7–12.  
☺ Erkölcstan 11–12. 
Filozófia 11–12.  
Gazdálkodási ismeretek  8., 10.  
☺ Helytörténet 7–10.  
☺ Honismeret 7–8.  
☺Népismeret, néprajz 7–10. 

  Önismeret 7–10. 
☺ Pszichológia 12.  
☺ Pedagógia 12.  

 Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek 7–12. 
Történelem 7–12.  
☺ Vallástan 12.  
 
A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
  Embertan 1 1 1 1 1 1 
☺ Erkölcstan     1 1 
Filozófia     1 1 
Gazdálkodási 
ismeretek   

 0,5  0,5   

☺ Helytörténet 0,5 0,5 0,5 0,5   
☺ Honismeret 0,5 0,5     
☺Népismeret, néprajz   1 1 1 1   

  Önismeret  0,5 0,5 0,5 0,5   
☺ Pszichológia      1 
☺ Pedagógia      1 

 Társadalmi, 
politikai, jogi és 
államtani ismeretek 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Történelem 2 1,5 2 2 2 2 
☺ Vallástan      1 
 

 Az egyes tantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi tantervi ismertetők 
tartalmazzák. 
 
E részletes tantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi tantervhez pedagógiai 
segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök tartoznak. A 
taneszközök egy része a tankönyvpiacon már megtalálható. A tantárgyi tanterveken túl minden egyes 
tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédletet készül. Ezek az alábbiak: 
     tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
     feladatgyűjtemény, 
     időterv (tanmenet), 
     mérőlap és értékelési útmutató. 
 
A KÉK bármely tantárgyi tantervének, segédleteinek és taneszközeinek használatára továbbképzések keretében 
készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 
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Az Embertan tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–12. évfolyam számára 
kimunkált, a gyakorlatban kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tanterv és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és 
pedagógiája szerint dolgoznak. (Az itt közölt Embertan tanterv előzménye szerves folytatása a  
9–10., illetve a 11–12. évfolyam számára kidolgozott tanterv.) 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

☺ 
0,5 

☺ 
0,5 

 
 
A tanterv jellemzői 
 
Az Embertan tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén megfelelt (minimális) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi 
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulás 
segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Személyi feltételek 
 

 Pedagógus végzettség és 
 Az Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak 
 2007-től az Etika, ember- és társadalomismeret alapszak  

 
Tárgyi feltételek 
 

 Videó 
 CD lejátszásra is alkalmas magnó 
 Videó-kamera 
 A témakört képviselő könyv-, folyóirat-, CD- és DVD-állomány 
 Számítógép, internet 

                                                           
1 Az Embertan helyett taníthatók az Önismeret és a Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek együtt. Tehát vagy az Embertant 
választják a helyi tanterv készítői, vagy az utóbbi tantárgyegyüttest. 
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A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 

 Tanári segédkönyvek:     
Az etikatanítás gyakorlata (Szerk.: Homor Tivadar) Bp. 2003. Kronika Nova  
Embertan óravázlatok. Miskolc, 1993. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet.  
Kamarás István: Emberkép – embertan (tanulmányok, esszék) Bp. 1993. Szent Gellért Kiadó.  
Kamarás István: Bevezetés az embertanba. Bp. 1996. PSZM 428. l.  
Kamarás István – Makk Katalin – Varga Csaba: Kagylózene (beszélgetések az emberről). Bp. 1993. Szent 
Gellért Kiadó  
Kuslits Katalin: Tanítható-e az ember? /Tanári segédkönyv és szöveggyűjtemény/. Bp. 1993. Dinasztia Kiadó   
 

  Tankönyvek 
Kamarás István – Vörös Klára: Embertan I. 10–13 éveseknek. Bp. ÉKP Központ. 1996.  
Kamarás István – Vörös Klára: Embertan II. 13–16 éveseknek. Bp. ÉKP Központ, 1996.  
Kamarás István – Vörös Klára: Embertan III. 15–18  éveseknek. Veszprém. OKTKER 2002.  
Kéri Katalin – Ambrus Attila József: A sokoldalú ember. Szöveggyűjtemény Bp. 1996. Calibra.  
Kéri Katalin – Ambrus Attila József:  Szárnyaljon a képzeleted! Feladatgyűjtemény. Bp. 1996. Calibra. Kamarás 
István: Erkölcstan a 11. évfolyam számára. Bp. 2001. Krónika Nova.  
Erkölcstan szöveggyűjtemény (Szerk.: Tiszóczi Tamás és Trencsényi Borbála) Bp. 2001. Krónika Nova.  
Lányi András – Jakab György: Erkölcstani Esetttanulmányok. Bp.1999. Alternatív Közgazdasági Gimnázium 
 

  Egyéb oktatási segédletek 
Falus Katalin − Jakab György: Erkölcs és jog. Munkafüzet és tanári kézikönyv a 7. évfolyam számára.  Bp. 
2000. ÁKG 
Sallai Éva − Szekszárdi Júlia:  Emberi kapcsolatok. Munkafüzet és tanári kézikönyv a 7. évfolyam számára.  Bp. 
2000.  
 
 
A tanterv referenciái 
 

 A tantervet felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek  
– az Értékközvetítő és képességfejlesztő program bázishelyétől: Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Program Országos Központja – ÉKP Központ (8500 Pápa, Jókai u. 37.) 
–  Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Antropológia és Etika Tanszékének tantárgypedagógus munkatársaitól  
(8200 Veszprém Vár u. 20. 
88/422-022/2886, etika@almos.vein.hu) 
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Az Embertan tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
A Nemzeti alaptantervben megjelenő emberismeret egy szintetikus embertan, amelynek alapja a KÉK 7–12. 
évfolyamai számára készült tananyag. E tantárgy legfőbb célja, hogy szintézisbe hozza mindazt, ami az 
emberben együtt van, amit az egyes embertudományok saját szempontjaik szerint vizsgálnak, ennek összes 
előnyével és hátrányával. Ebben a változatban a biológiai, lélektani, szociológiai, etikai, kultúrantropológiai, 
filozófiai, teológiai, ökológiai, politológiai, vallástudományi és egyéb nézőpontok mellett egyenrangú 
megközelítésként szerepel a művészeti is, hiszen olyan kérdések esetében, mint a szerelem, a szabadság, a 
remény, a rend, a végesség, jól érezhetők az embertudományok korlátai, s a művészet válaszait ilyenkor 
hitelesebbnek tarthatjuk. 
 
Ebben a tematikában a felsorolt nézőpontok egyenrangúak, az egyes témákban és altémákban azonban 
értelemszerűen adódhatnak dominanciák. Létrejöhetnek másfajta irányultságok és hangsúlyok a helyi 
tantervekben is. A tárgyat tanító tanár egyéni érdeklődése, felkészültsége és a diákok igényei is sajátos 
hangsúlyokat hozhatnak be. Az egyenlők között elsők lehetnek a metaszintet képviselő embertudományok. 
Ilyennek elsősorban az etika és a filozófiai antropológia tekinthető. Az emberismeret különböző helyi 
változataiban hangsúlyt kaphat az ön-, a kapcsolat- és a társadalomismeret, az ember és természeti 
környezetének viszonya, a testileg, pszichésen és szellemileg egészséges életvitel, valamint az otthonalakításra 
és a családalapításra való felkészülés is. 
 
Az erkölcstan egy ember-tanokat szintetizáló embertan részeként jóval hatásosabb lehet, mint önmagában, 
amikor is könnyen válhat moralizálássá. Ugyanez áll az önismeretre is, amely önmagában könnyen válhat 
pszichologizálássá vagy lelkizéssé, valamint a társadalomismeretre is, amely más ember-tanok társaságát 
nélkülözve könnyen beleeshet a szociologizmus, a szociologizálás vagy az átpolitizálódás bűnébe. 
 
Az embertan egyszerre lehet az általános műveltség, valamint a világnézeti, erkölcsi, önismereti nevelés, 
valamint a kapcsolatkultúrára és közéleti szerepre nevelés fontos építőeleme, s hathatósan járulhat hozzá mind 
az értékközvetítő és képességfejlesztő program, mind a kormány által jóváhagyott Nemzeti alaptanterv 
célkitűzéseinek megvalósításához. Ezen belül is elsősorban a tanulók magasabb rendű szükségleteinek 
kialakulásához, tehetségük felismeréséhez, az értékek iránti pozitív viszonyuláshoz, a reális énkép, emberkép, 
magyarságkép, Európa-kép és világkép kialakításához, a kommunikáció, az alkotás, a vállalkozás, a tolerancia, 
az empátia és a humánus életvezetés képességének erősítéséhez. 
 
 
A) Az ember és önmaga viszonylatában a következő − értékként és erényként is értelmezhető − 
személyiségjegyek fejlesztését segítheti ez a tárgy2:  
a) fiziológiai és pszichikus kihívások esetén eredményes alkalmazkodást biztosító szilárd szokások, 
b) az ösztönimpulzusok örömteljes, szorongásmentes kielégítésére való képesség, 
c) problémára hangoltság, 
d) a személyiség egyes alrendszereinek egymástól független működtetésének képessége, 
e) reális önismeret és önértékelés, identitás, önbizalom és helyes önszeretet,  
f) jól szabályozott motívum- és önkontroll, higgadtság, 
g) kreativitás, rögtönző készség, 
h) következesség, rendszeresség, 
i) erős akarat, kitartás. 
 
B) Az ember társas és a társadalmi viszonylataiban: 
a) szociális helyzetekben eredményes alkalmazkodást biztosító szilárd szokások, 
b) a közösség normáinak bensővé tétele, 
c) kezdeményező képesség, produktivitás, 
d) intimitásra, vagyis mély, de megválasztott társas kapcsolatra való alkalmasság, 
e) szociális érzület, a közjóval való azonosulás, szolidaritás, segítőkészség, 
f) demokratikus attitűd, 
g) a család értékeinek felismerése, 
h) felelősségtudat, kötelességtudat, 

                                                           
2 Dőlt betűkkel a Nemzeti alaptantervben is szereplők. 
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i) udvariasság, lovagiasság, önzetlenség, szolgálat, áldozatkészség, 
j) türelmesség, készség a másság el- és befogadására, 
k) őszinteség, becsületesség. 
 
C) Az ember és a világ kapcsolatában:  
a) otthonosság az időben, honnan-hová szemlélet,  
b) életigenlés, az emberi élet megbecsülése, természetszeretet, a környezet védelme,  
c) állandó készség befogadásra és az élmények friss értékelése és érzékelése,  
d) holisztikus szemlélet,  
e) nyitottság a végtelen horizontok felé. 
 
D) Valamennyi viszonylatban: 
a) motívumok, viselkedés- és szerepminták változatos és differenciált készlete, ezek összhangja, 
b) sokoldalú érdeklődés és tevékenység, 
c) realitásérzék, helyes valóságészlelés, bátorság az ismeretlennel szemben, 
d) jól működő, nem félelemkondicionált, hanem az énképhez igazodó lelkiismeret, 
e) frusztráció-tűrés, 
f) a konvencióktól, a divatoktól, a közcsodálat tárgyaitól, a környezeti hatásoktól való függetlenedni képesség, 
g) belső szabadság,  
h) etikai biztonság, lelkiismeretesség, 
i) humorérzék, jó kedély, a valóság derűs interpretációja, 
j) alázatosság, szerénység 
 
Ha nem is sugall egyfajta, kizárólagos értékrendet az embertan, nem is értéksemleges, ugyanis ösztönzi és segíti 
fontos értékek mérlegelve elfogadását, bensővé tételét, vagy legalábbis pozitív beállítódás kialakulását. Olyan 
értékek ezek, amelyekkel kapcsolatban eléggé erős konszenzus alakult ki különböző világnézetű 
társadalomtudományi szakemberek és pedagógusok körében3: 
 
egység (kapcsolat): önmagammal, a társakkal, a társadalommal, a természettel és a transzcendenssel /a szenttel/; 
megismerésük, értelmezésük, esetleg átélésük, befogadásuk és felvállalásuk4; 
szabadság: függetlenség, önállóság, a választás és a döntés szabadsága; 
tudás: megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság, igazságkeresés,  kritikai szellem; 
erkölcsiség: igazságosság, becsületesség, etikai szilárdság; 
életkedv: természetesség, egészség, érzékelés, öröm; 
munka: a feladattudat, alkotás, funkcionalitás, szakértelem, vállalkozás,  igényesség, kreativitás, szilárdság, a 
jóra törekvés; 
szeretet: emberség, önzetlenség, közösség, szolidaritás, udvariasság, kedvesség, segítőkészség, áldozatkészség, 
tolerancia, empátia, felelősségérzet; 
szépség: harmónia, rend, művészet. 

                                                           
3 A Nemzeti alaptanterv munkálatai közben (még 1990-ben) az Ember és társadalomtudományok munkabizottság igencsak különböző 
szakképzettségű, világnézetű, értékrendű, politikai beállítottságú és mentalitású tagjai a következő értékekben állapodtak meg mint 
mindannyiuk számára elfogadhatókban: egység, szabadság, tudás, erkölcs, szeretet, élet, munka, szépség. Ez képezte érték-alapját olyan 
műveltségi területek kidolgozásának, mint önismeret, társadalomismeret, vallásismeret, erkölcsismeret. 
4 Egy nem vallásos egyén esetében azt jelenti, szembesül, reflektál, álláspontot alakít ki. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 7–8. évfolyamon 

 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Élmények felidézése 
 Megfigyelés 
 Adat- és dokumentumgyűjtés 
 Tulajdonságok összehasonlítása 
 A megfigyelt események 

felidézése és elemzése 
 Kiscsoportos beszélgetés 
 Saját képességek számbavétele 
 Szituációs és szerepjátékok, 

valamint ezek megbeszélése, 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Filmek és képek elemzése, 

vélemények felszínre hozása és 
ütköztetése, megbeszélése és 
elemzése 
 Könyvtári kutatás, referálás, 

bibliográfiakészítés 
 Vizuális megjelenítés 
 Képek és filmek megbeszélése 

és elemzése 
 Elmélkedés 
 Napló (munka-, olvasmány-, 

esemény-, belső történés napló) 
vezetése 
 Sajtófigyelés 
 Írásművek készítése (jegyzet, 

ismertetés, összegezés, 
tanulmány) 
 Tanulói előadás 
 Kiállítások rendezése 
 Akadályozottak, segítségre 

szorulók, szenvedők 
meglátogatása és megsegítése, 
valamint e tevékenységek 
felidézése és elemzése 
 Önmaguk, események, 

helyzetek megfigyelése és 
elemzése 

 A tanult tények, tulajdonságok, 
fogalmak és összefüggések 
szerepjátékkal 
 Napló- és önmegfigyelési 

jegyzőkönyv írás 
 Képességeinek és jellem-

tulajdonságainak ismerete 
 Kisebb lélektani vizsgálatok és 

szociológiai (szociográfiai) 
kutatások elvégzése 
 Vitákban való kompetens 

részvétel 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív 

értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk) 
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal 
 Az összefüggések alkalmazása 

 
 Lásd még:  

       Megjegyzések az értékeléshez 
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Megjegyzések az értékeléshez 

 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 

teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a „sűrű leírás” 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a feladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 
 

Az Embertan tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
Az intim társi kapcsolat keretében ismerkedjenek meg a tanulók a test-lélek-szellem emberrel, illetve a 
személyiséggel. Kapjanak segítséget a nemiség, a szerelem és a házastársi kapcsolat értékekben gazdag 
megtervezéséhez és megéléséhez. Mindez szolgálja kritikai gondolkodás fejlődését, elsősorban kérdések önálló 
megfogalmazását, a cselekvés és annak következményei közötti kapcsolat felismerését, önálló vélemény 
megfogalmazását és a mellette való érvelést. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI  PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. NEMISÉG, SZERELEM, 
HÁZASSÁG (B, P, S, F, E) 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
NEMISÉGRŐL, A 
SZERELEMRŐL ÉS A 
HÁZASSÁGRÓL 

    

        
1. Nemiség (B,P,S,F,E): 

az állat és az ember 
nemisége; 
homoszexualitás; 
önmegtartóztatás és 
önkielégítés; 
férfi és női szerepek; 
a férfi--nő kapcsolat a 
különböző kultúrákban; 
nemi érettség és intimitásra 
érettség 

 A nemiségről informáló írás, 
hangfelvétel, kép és mozgókép 
feldolgozása; filmrészletek 
megfigyelése, elemzése; 
a férfi-nő kapcsolat biológiai, 
lélektani, szociológiai és etikai 
vonatkozásainak értelmezése; 
saját vélemény  érthető 
megfogalmazása 

 Meg tudja különböztetni 
az ember és az állat 
nemiségét.  Elemi 
ismeretekkel rendelkezik 
a férfi-nő kapcsolat 
biológiai, lélektani, 
szociológiai és etikai 
vonatkozásairól. 

 Megérti a sokdimenziós 
férfi-nő kapcsolat 
problematikáját a 
nemiség, valamint a férfi 
és női szerepek 
vonatkozásban. E 
témakörben képes önálló 
véleményt formálni és 
érvelni mellette. 
 

ÖNI 

        
2. 
 

Szerelem (P,E,F): 
nemiség és szerelem; 
erósz: a kiegészülésre vágyó 
ember (vágy, vonzalom, 
fellángolás); 
filia: a személy szeretete 
(tisztelet, felelősség); 
agapé: a feltétel nélküli, 
áldozatos szeretet; 
ketten eggyé: önfeladás és 
magunkra találás; 
plátói szerelem; 
a szerelem szakaszai 
(ismerkedés, udvarlás, 
együttjárás, jegyesség); 
döntés és kockázat; 
komolyság és játékosság; 
féltékenység és bizalom; 
értékelés és túlértékelés; 
szerelem az idő 
függvényében 

 A szerelemről informáló írás, 
hangfelvétel, kép és mozgókép 
feldolgozása;  
a szexualitás, a szerelmi vágy, a 
személy szeretete és az odaadó 
szeretet összefüggéseinek 
értelmezése a különböző 
embertudományok 
nézőpontjából; önmagunk, 
társaink és ismerőseink 
viselkedésének megfigyelése és 
elemzése; saját vélemény érthető 
megfogalmazása  

 Felismeri és röviden le 
tudja írni a szexualitás, a 
szerelem és a szeretet 
kapcsolatát, 
összefüggéseit. 

 Képes megközelíteni és 
kifejezésre juttatni a 
szexualitás, a szerelmi 
vágy, a személy 
szeretete és az odaadó 
szeretet összefüggéseit a 
különböző 
embertudományok 
nézőpontjából. E 
témakörben képes önálló 
véleményt formálni és 
érvelni mellette. 
 

ÖNI 
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3. A házasság mint megjelölt 

szerelem (B,P,S,F,E): 
poligámia és monogámia a 
különböző kultúrákban; 
próbaházasság; 
a házasság, mint 
otthonteremtés; 
a házasság, mint szövetség 
(mint biológia szövetség, 
mint érzelmi szövetség,  
mint gazdasági szövetség, 
mint jogi szövetség,  
mint erkölcsi szövetség, 
 mint szent szövetség);  
szeretetkapcsolat és 
életadás; 
családtervezés és 
születésszabályozás; 
konfliktusok a házasságban 
(válás) 

 A házasságról informáló írás, 
hangfelvétel, kép és mozgókép 
feldolgozása;  
a házasság különböző történeti 
változatainak és jelenlegi 
megvalósulási formáinak 
áttekintése; ismerőseink 
viselkedésének megfigyelése és 
elemzése; saját vélemény érthető 
megfogalmazása 

 Felismeri, és röviden le 
tudja írni a szerelem, a 
szeretet és a házasság 
kapcsolatát, 
összefüggéseit. 

 A házasság különböző 
formái és funkció 
összefüggésének 
ismeretében képes 
értelmezni és értékelni a 
házasság különböző 
történeti változatait és 
jelenlegi megvalósulási 
formáit. E témakörben 
képes önálló véleményt 
formálni és érvelni 
mellette. 
 

 
 
 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 
 

a) Megérti a sokdimenziós férfi-nő kapcsolat problematikáját a nemiség, valamint a férfi és női szerepek 
vonatkozásban. E témakörben képes önálló véleményt formálni és érvelni mellette. 

b) Képes megközelíteni és kifejezésre juttatni a szexualitás, a szerelmi vágy, a személy szeretete és az 
odaadó szeretet összefüggéseit. 

c) A házasság különböző formái és funkció összefüggésének ismeretében képes értelmezni és értékelni a 
házasság különböző történeti változatait és jelenlegi megvalósulási formáit. E témakörben képes önálló 
véleményt formálni és érvelni mellette. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
8. évfolyam 

 
Az Embertan tanulásának céljai a 8. évfolyamon 

 
Ismerkedjenek meg a tanulók az emberi társadalom lényegi sajátosságaival és szerkezetével, az egyén és 
közösség kapcsolatával, a munka és a gazdaság, a jog, a politika, a kultúra és a művelődés világával. Értsék meg 
az életszínvonal, az életmód és az életminőség közötti összefüggéseket. Az embertan tanulása segítse a tanulókat 
a közjót figyelembe vevő alkotó, vállalkozó, politizáló állampolgárrá válásban. Mindez szolgálja kritikai 
gondolkodás fejlődését, elsősorban kérdések önálló megfogalmazását, a cselekvés és annak következményei 
közötti kapcsolat felismerését, önálló vélemény megfogalmazását és a mellette való érvelést. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. KÖZÖSSÉG, 

TÁRSADALOM, 
KULTÚRA (S@,B,P,F.E) 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
KÖZÖSSÉGRŐL, A 
TÁRSADALOMRÓL ÉS A 
KULTÚRÁRÓL 

    

        
1. Emberi és állati társadalom 

(B,S,E): 
rokonság (endogámia és 
exogámia); 
kölcsönösség és 
önzetlenség; 
gének és kultúra 

 Az emberi és az állati 
társadalomról informáló írás, 
hangfelvétel, kép és mozgókép 
feldolgozása; filmrészletek 
megfigyelése, elemzése; 
az emberi és állati társas viszony 
lényegi jegyeinek számbavétele; 
saját vélemény érthető 
megfogalmazása 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni az emberi és 
állati társas viszony 
hasonló és eltérő 
vonásait. A témakörbe 
tartozó jelenségek 
megkülönböztetése okok 
és okozatok szerint. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Honnan erednek az 
emberek közti 
különbségek?,  Mitől 
függenek  az egyes 
emberek és 
embercsoportok 
érdekei?, Hányféle 
közösségi identitása 
lehet az embernek?  (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Az emberi és állati társas 
viszony lényegi 
jegyeinek ismeretében 
értelmezni és értékelni 
tudja az emberi csoport, 
közösség és társadalom 
formáját és funkcióját. E 
témakörben képes önálló 
véleményt formálni és 
érvelni mellette. A 
témakörbe tartozó 
jelenségek 
megkülönböztetése és 
értelmezése okok és 
okozatok szerint. 
Megfelelő választ ad a 
Honnan erednek az 
emberek közti 
különbségek?, Mitől 
függenek  az egyes 
emberek és 
embercsoportok 
érdekei?, Hányféle 
közösségi identitása 
lehet az embernek?  (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre.  

        
2. Egyén és közösség (P,S,E): 

csoport; 
közösség (kisközösség); 
mi-tudat; 
Társadalmi rétegződés (S) 

 Az egyénről és a közösségről, 
valamint a társadalmi 
rétegződésről informáló írás, 
önmagunk, társaink és 
ismerőseink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése; 
hangfelvétel, kép és mozgókép 
feldolgozása 

    EG 
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3. Munka, gazdaság és alkotás 
(S@,P,E): 
fizikai és szellemi munka; 
a munka mint szaktudás és 
alkotás; 
a munka mint jog és 
kötelesség (a 
munkanélküliség); 
pénz és piac; 
a tulajdon (bliccelés, csalás, 
lopás); 
vállalkozás; 
szorgalom, 
önkizsákmányolás, 
önmegvalósítás 

 A munkáról, a gazdaságról és az 
alkotásról informáló írás, 
hangfelvétel, kép és mozgókép 
feldolgozása; önmagunk, társaink 
és ismerőseink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése; saját 
vélemény érthető 
megfogalmazása 

 Elemi ismerettel 
rendelkezik a munkáról, 
a szakszerűségről, a 
vállalkozásról és az 
alkotásról. A témakörbe 
tartozó jelenségek 
megkülönböztetése okok 
és okozatok szerint. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Miért vannak szegények 
és gazdagok? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Érti és másoknak el tudja 
magyarázni az alkotó, a 
vállalkozó és az érdekeit 
érvényesítő ember 
lehetőségeit, jogait és 
felelősségét. E 
témakörben képes önálló 
véleményt formálni és 
érvelni mellette. A 
témakörbe tartozó 
jelenségek 
megkülönböztetése és 
értelmezése okok és 
okozatok szerint. 
Megfelelő választ ad a 
Miért vannak szegények 
és gazdagok? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 
 

        
4. Egyenlőség és 

egyenrangúság (S@,F,E): 
a hatalom és megosztása 
(vezetés és szolgálat); 
érdekérvényesítés és 
demokrácia; 
közélet és politika; 
társadalmi rendszerek, 
forradalom és reform; 
verseny, protekció, 
korrupció 

 Az egyenlőségről és az 
egyenrangúságról informáló írás, 
hangfelvétel, kép és mozgókép 
feldolgozása; önmagunk, társaink 
és ismerőseink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése; 
kiscsoportos beszélgetés az 
alkotó, a vállalkozó és az érdekeit 
érvényesítő ember lehetőségeiről, 
jogairól és felelősségéről; saját 
vélemény érthető 
megfogalmazása 

 Felismeri és meg tudja 
fogalmazni a közjó és az 
emberi jogok lényegét. 
A témakörbe tartozó 
jelenségek 
megkülönböztetése okok 
és okozatok szerint. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Mit jelent az, hogy 
minden embert egyenlő 
méltóság illet meg, Miért 
kerülhet ellentmondásba 
erkölcs és jog? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Érti és társai számára 
értelmezni képes a közjó 
és az emberi jogok 
lényegét. E témakörben 
képes önálló véleményt 
formálni és érvelni 
mellette. A témakörbe 
tartozó jelenségek 
megkülönböztetése és 
értelmezése okok és 
okozatok szerint, 
Megfelelő választ ad a 
Mit jelent az, hogy 
minden embert egyenlő 
méltóság illet meg? 
Miért kerülhet 
ellentmondásba erkölcs 
és jog? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

EU 
MÁS 

        
5. Jog (S,E): 

szokás és jog; 
állam és jog; 
emberi jogok; 
a gyermek jogai 

 A jogról informáló írás, 
hangfelvétel, kép és mozgókép 
feldolgozása; 
az emberi és a gyermeki jogok 
értelmezése; saját vélemény 
érthető megfogalmazása 

    EU 
MÁS 

        
6. Kultúra és művelődés (S,F): 

társadalom, vallás, kultúra; 
kultúra és civilizáció; 
kultúra és művelődés; 
műveltség és képzettség; 
a térben és időben 
különböző kultúrák 

 A kultúráról és a művelődésről 
informáló írás, hangfelvétel, kép 
és mozgókép feldolgozása; 
önmagunk, társaink és 
ismerőseink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése; a 
kultúra, a civilizáció, a képzettség 
és a műveltség, fogalmainak 
különböző korokra, helyekre és 
élethelyzetekre vonatkoztatása; 
saját vélemény érthető 
megfogalmazása 

 Felismeri, és egyszerűen 
értelmezni tudja a 
hogyan élünk és a miért 
élünk különbözőségét és 
kapcsolatát. A 
témakörbe tartozó 
jelenségek 
megkülönböztetése okok 
és okozatok szerint. 

 Képes a kultúra, a 
civilizáció, a képzettség 
és a műveltség, valamint 
az életszínvonal, az 
életmód és az 
életminőség fogalmait 
különböző korokra, 
helyekre és 
élethelyzetekre 
vonatkoztatni. E 
témakörben képes önálló 
véleményt formálni és 
érvelni mellette. A 
témakörbe tartozó 
jelenségek 
megkülönböztetése és 
értelmezése okok és 
okozatok szerint. 
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7. Életszínvonal, életmód és 

életminőség (S,F,E): 
jólét és jól-lét; 
munkaidő és szabadidő (a 
szórakozás); 
otthonteremtés (a 
háztartás); 
pazarlás, takarékosság; 
az élet értelmes és az 
értelmes élet (devianciák) 

 Az életszínvonalról, az életmódról 
és az életminőségről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
önmagunk, társaink és 
ismerőseink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése; az 
életszínvonal, az életmód és az 
életminőség fogalmainak 
különböző korokra, helyekre és 
élethelyzetekre vonatkoztatása; 
saját vélemény érthető 
megfogalmazása 

    

        
II. AZ EMBER MINT 

ÉRTÉKELŐ ÉS 
ERKÖLCSI  LÉNY 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
EMBERRŐL MINT ÉRTÉKELŐ 
ÉS ERKÖLCSI LÉNYRŐL 

    

        
1. Az ember mint értékelő lény  ismeretek tanulása az emberről, 

mint értékelői lényről 
    

        
1.1. az értékelés dimenziói: 

tetszés; 
kellemesség; 
szépség; 
fontosság; 
hasznosság; 
igazság; 
helyesség; 
illendőség; 
elfogadottság; 
értékesség;  
erkölcsösség; 
jó-rossz 

 az értékelés dimenzióiról 
informáló írás, hangfelvétel, kép 
és mozgókép feldolgozása; az 
értékelés gyakorlása 
önértékeléssel és osztálytársak 
értékelésével; 
saját vélemény érthető 
megfogalmazása 

 Felismeri a 
legfontosabbnak tartott 
értékeket másokban. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ tud 
adni a Vannak-e abszolút 
erkölcsi értékek? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Az értelmezés 
dimenzióinak és a sokak 
által legfontosabbnak 
tartott értékek egymásra 
vonatkoztatásával képes 
értékelni emberi 
cselekedeteket és 
magatartásokat. E 
témában önálló 
vélemény kialakítására 
és a mellette való 
érvelésre képes. 
Megfelelő választ tud 
adni a Vannak-e abszolút 
erkölcsi értékek? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
1.2. az értékelés nehézségei: 

a jó és a javak; 
állandó és változó értékek; 
alap- és másodlagos értékek 

 az értékelés nehézségeiről írás, 
hangfelvétel, kép és mozgókép 
elolvasása, feldolgozása; 
önmagunk, társaink és 
ismerőseink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése; saját 
vélemény érthető 
megfogalmazása; 
értékkonfliktusok dramatikus 
megjelenítése  

    

        
1.3. az alapértékek (a nagyon 

sokak által legfontosabbnak 
tartott értékek): 
egység, szabadság, tudás, 
lelkiismeretesség, élet, 
munka, szeretet, szépség 

 az alapértékekről informáló írás, 
hangfelvétel, kép és mozgókép 
feldolgozása; példák gyűjtése az 
alapértékekre; saját vélemény 
érthető megfogalmazása 

    

 
2. Mozgatóink 

meghatározottságaink, 
gyökereink; 
vágy, szükséglet, igény, 
lehetőség, akarás, siker; 
beállítódás, magatartás és 
viselkedés; 
érdekek, értékek, normák; 
tájékozottság, előzetes ítélet, 
előítélet és előítéletes 
viselkedés; 
nyitottság, empátia és 
tolerancia; 
szándék, tudatosság, célok 

 az emberi cselekvés mozgatóiról 
informáló írás, hangfelvétel, kép 
és mozgókép feldolgozása; 
önmagunk, társaink és 
ismerőseink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése;   
példák gyűjtése különböző 
cselekvések okaira, indítékaira 
szituációs játék keretében; saját 
vélemény  érthető 
megfogalmazása;  
egymással szembenálló 
mozgatóink dramatikus 
megjelenítése 

 Felismeri az emberi 
cselekvések 
legfontosabb mozgatóit 
(a szükséglet, az érdek 
és a lelkiismeret 
megnyilvánulását). A 
témakörbe sorolható 
jelenségek rendezése 
szándékok és 
következmények szerint. 

 Képes feltárni és 
megnevezni az egyes 
emberi cselekvések 
mozgatóit. E témában 
önálló vélemény 
kialakítására és a 
mellette való érvelésre 
képes. A témakörbe 
sorolható jelenségek 
rendezése és értelmezése 
szándékok és 
következmények szerint. 
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3. Az ember mint erkölcsi lény  Ismeretek tanulása az emberről, 

mint erkölcsi lényről 
    

        
3.1. az erkölcsi cselekvés alanya; 

választás és döntés; 
szándék és tett; 
a rossz, a hibázás és a bűn 
(betegség és bűn, a 
valamiben bűnös és a rossz 
ember, a hibázó és a 
bűnöző, a bűnös 
rendszerek); 
az erkölcsös cselekedet; 
a lelkiismeret; 
az erények; 
az erkölcsi fejlődés 

 az emberről mint erkölcsi lényről 
informáló írás, hangfelvétel, kép 
és mozgókép feldolgozása; 
feldolgozása, szépirodalmi 
szemelvények, filmrészletek 
elemzése; önmagunk, társaink és 
ismerőseink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése;   
kiscsoportos beszélgetés és vita a 
felelősségről, döntéseink 
következményeiről; saját 
vélemény érthető 
megfogalmazása;  
erkölcsi döntések és az erkölcsi 
reflexió dramatikus megjelenítése 

 Tudja, mit jelent a 
választás és a döntés, a 
szándék és a tett, a jó és 
a rossz, valamint az 
értékek és a normák 
elfogadása vagy 
elutasítása. A témakörbe 
sorolható jelenségek 
rendezése szándékok és 
következmények szerint. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ tud 
adni a Mi mindentől 
függhet az erkölcsi 
döntéseknek és 
következményeinek a 
megítélése? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 Meg tudja ítélni az 
emberek viselkedését a 
jó és a rossz, a betegség 
és a bűn, az erényes és 
erkölcstelen 
megkülönböztetésével. E 
témában önálló 
vélemény kialakítására 
és a mellette való 
érvelésre képes. A 
témakörbe sorolható 
jelenségek rendezése és 
értelmezése szándékok 
és következmények 
szerint. 
Megfelelő választ tud 
adni a Mi mindentől 
függhet az erkölcsi 
döntéseknek és 
következményeinek a 
megítélése? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

        
3.2. értékrendek és erkölcsök: 

érdekek és értékek; 
értékrendek és 
értékrendszerek; 
szokások, normák, 
hagyományok, világnézetek; 
erkölcs és moralitás (az 
erkölcsi normák alakulása 
különböző korokban, 
kultúrákban, vallásokban, 
társadalmi rétegekben, 
szakmákban, különböző 
életkörülmények között); 
jog és erkölcs; 
vallás és erkölcs; 
erkölcsök és etikák 
(tekintélyelvű, természet- és 
észjogi, haszonelvű) 

 Az értékrendekről és az 
erkölcsökről informáló írás, 
hangfelvétel, kép és mozgókép, 
feldolgozása;  
az erkölcsök és a társadalmi 
formációk, az erkölcsök és az 
értékrendek, az erkölcsök és a 
világnézetek, valamint az 
erkölcsök és a vallások 
kapcsolatának dramatikus 
megjelenítése és értelmezése; 
saját vélemény érthető 
megfogalmazása; 
 

 Elemi ismerettel 
rendelkezik a 
legfontosabb erkölcsi 
felfogásokról. Felismeri 
az erkölcs és a moralitás 
különbözőségét. A 
témakörbe tartozó 
jelenségek 
megkülönböztetése okok 
és okozatok szerint. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad 
a Miért kerülhet 
ellentmondásba az 
erkölcs és a jog? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A fontosabb erkölcsi 
felfogások 
alapértékeinek és 
normáinak ismeretében 
felismeri, és értelmezni 
tudja az erkölcsök és a 
társadalmi formációk, az 
erkölcsök és az 
értékrendek, az 
erkölcsök és a 
világnézetek, valamint 
az erkölcsök és a 
vallások kapcsolatát. A 
témakörbe tartozó 
jelenségek 
megkülönböztetése és 
értelmezése okok és 
okozatok szerint. 
Megfelelő választ ad 
a Miért kerülhet 
ellentmondásba az 
erkölcs és a jog? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

FOGY 
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Év végi követelmények 

 
8. évfolyam 

 
a) Az emberi és állati társas viszony lényegi jegyeinek ismeretében értelmezni és értékelni tudja az emberi 

csoport, közösség és társadalom formáját és funkcióját.  
b) Érti és el tudja magyarázni az alkotó, a vállalkozó és az érdekeit érvényesítő ember lehetőségeit, jogait 

és felelősségét.  
c) Képes a kultúra, a civilizáció, a képzettség és a műveltség, valamint az életszínvonal, az életmód és az 

életminőség fogalmait különböző korokra, helyekre és élethelyzetekre vonatkoztatni.  
d) Az értelmezés dimenzióinak és a sokak által legfontosabbnak tartott értékek egymásra 

vonatkoztatásával képes értékelni emberi cselekedeteket és magatartásokat 
e) Képes feltárni és megnevezni az egyes emberi cselekvések mozgatóit. E témában önálló vélemény 

kialakítására és a mellette való érvelésre képes.  
f) Képes a cselekedeteket szándékok és következmények szerint értelmezni. 
g) Meg tudja ítélni az emberek viselkedését a jó és a rossz, a betegség és a bűn, az erényes és erkölcstelen 

megkülönböztetésével.  
h) A fontosabb erkölcsi felfogások alapértékeinek és normáinak ismeretében felismeri és értelmezni tudja 

az erkölcsök és a társadalmi formációk, az erkölcsök és az értékrendek, az erkölcsök és a világnézetek, 
valamint az  erkölcsök és a vallások kapcsolatát. 
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EMBERTAN 
 

9–10. évfolyam 
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Az Embertan tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között az 9–12. évfolyam számára 
kimunkált, a gyakorlatban kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program 
(KÉK) és pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

☺ 
0,5 

☺ 
0,5 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Embertan tanterve a NAT-2003 Ember és társadalom műveltségi területére megfogalmazott 
követelményeknek tesz eleget, sőt annál szélesebb területet ölel fel. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
Az Embertan tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) tantárgyainak struktúrájához 
– az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert és tevékenységrendszert tartalmaz, a valóság, a kultúra, az érték világából 
kiválasztott tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által 
elvégzendő tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak 
kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén megfelelt (minimális) teljesítményminősítést 
(osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymásnak. Azaz valamennyi 
témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve 
valamennyi témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv 
teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A 
tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 

Személyi feltételek 
 

 Pedagógus végzettség és 
 Az Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak 
 Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája című PAT továbbképzés elvégzése vagy 
 Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája című, szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzés elvégzése 
 2007-től az Etika, ember- és társadalomismeret alapszak  

 
Tárgyi feltételek 

 
 Videó 
 CD lejátszásra is alkalmas magnó 
 Videó-kamera 
 A témakört képviselő könyv-, folyóirat-, CD- és DVD-állomány 
 Számítógép, internet 

                                                           
1 Az Embertan helyett taníthatók az Önismeret és a Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek együtt. Tehát vagy az Embertant 
választják a helyi tanterv készítői, vagy az utóbbi tantárgyegyüttest. 
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A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 
 Tanári segédkönyvek: 

Az etikatanítás gyakorlata (Szerk.: Homor Tivadar) Bp. 2003. Kronika Nova  
Embertan óravázlatok. Miskolc, 1993. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet.  
Falus Katalin − Jakab György:  Erkölcs és jog. Bp. 1999.  
Kamarás István: Emberkép – embertan (tanulmányok, esszék) Bp. 1993. Szent Gellért Kiadó.  
Kamarás István: Bevezetés az embertanba. Bp. 1996. PSZM 428. l.  
Kamarás  István – Sárkány  Klára: Embertan középhaladóknak. Bp. 1993. Keraban. K.  
Kuslits Katalin: Tanítható-e az ember? /Tanári segédkönyv és szöveggyűjtemény/. Bp. 1993. Dinasztia Kiadó   
Sallai Éva − Szekszárdi Júlia − Jakab György: Ember- és társadalomismeret.  Bp. 1999. ÁKG 
Szűcs Ferenc: Etika. Tanári segédkönyv. Bp.  1997. Református Köznevelési és Közoktatási Intézet. 
 
 
 

 Tankönyvek 
Erkölcstan szöveggyűjtemény (Szerk.: Tiszóczi Tamás és Trencsényi Borbála) Bp. 2001. Krónika Nova.  
Kamarás István – Vörös Klára: Embertan I. 10–13 éveseknek. Bp., ÉKP Központ. 1996.  
Kamarás István – Vörös Klára: Embertan II. 13–16 éveseknek. Bp. ÉKP Központ, 1996.  
Kamarás István – Vörös Klára: Embertan III. 15–18 éveseknek. Veszprém. OKTKER. 2002.  
Kamarás István: Erkölcstan a 11. évfolyam számára. Bp. 2001. Krónika Nova.  
Kéri Katalin – Ambrus Attila József: A sokoldalú ember. Szöveggyűjtemény Bp. 1996. Calibra.  
Kéri Katalin – Ambrus Attila József: Szárnyaljon a képzeleted! Feladatgyűjtemény. Bp. 1996. Calibra.  
Lányi András – Jakab György: Erkölcstani esetttanulmányok. Bp.1999. Alternatív Közgazdasági Gimnázium  
 
 
A tanterv referenciái 
 
 

 A tantervet felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek  
– az Értékközvetítő és képességfejlesztő program bázishelyétől: Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Program Országos Központja – ÉKP Központ  (8500 Pápa, Jókai u. 37.) 
– Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Antropológia és Etika Tanszékének tantárgypedagógus munkatársaitól  
(8200 Veszprém Vár u. 20. 
88/422-022/2886, etika@almos.vein.hu  
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Az Embertan tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
 
Célok 
 
A tantárgyban megjelenő emberismeret egy szintetikus embertan, amelynek alapja az ÉKP 5–8. évfolyamai 
számára készült tananyag. E tantárgy legfőbb célja, hogy szintézisbe hozza mindazt, ami az emberben együtt 
van, amit az egyes embertudományok saját szempontjaik szerint vizsgálnak, ennek összes előnyével és 
hátrányával. Ebben a változatban a biológiai, lélektani, szociológiai, etikai, kultúrantropológiai, filozófiai, 
teológiai, ökológiai, politológiai és egyéb nézőpontok mellett egyenrangú megközelítésként szerepel a művészeti 
is, hiszen olyan kérdések esetében, mint a szerelem, a szabadság, a remény, a rend, a végesség jól érezhetők az 
embertudományok korlátai, s a művészet válaszait ilyenkor hitelesebbnek tarthatjuk.  
 
Ebben a tematikában a felsorolt nézőpontok egyenrangúak, az egyes témákban és altémákban azonban 
értelemszerűen adódhatnak dominanciák. Létrejöhetnek másfajta irányultságok és hangsúlyok a helyi 
tantervekben is. A tárgyat tanító tanár egyéni érdeklődése, felkészültsége és a diákok igényei is sajátos 
hangsúlyokat hozhatnak be. Az egyenlők között elsők lehetnek a metaszintet képviselő embertudományok. 
Ilyennek elsősorban az etika és a filozófiai antropológia tekinthető. Az emberismeret különböző helyi 
változataiban hangsúlyt kaphat az ön-, a kapcsolat- és a társadalomismeret, az ember és természeti 
környezetének viszonya, a testileg, pszichésen és szellemileg egészséges életvitel, valamint az otthonalakításra 
és a családalapításra való felkészülés is. 
 
Az erkölcstan egy ember-tanokat szintetizáló embertan részeként jóval hatásosabb lehet, mint önmagában, 
amikor is könnyen válhat moralizálássá. Ugyanez áll az önismeretre is, amely önmagában könnyen válhat 
pszichologizálássá vagy lelkizéssé, valamint a társadalomismeretre is, amely más ember-tanok társaságát 
nélkülözve könnyen beleeshet a szociologizmus, a szociologizálás vagy az átpolitizálódás bűnébe. 
 
Az embertan egyszerre lehet az általános műveltség és a világnézeti, erkölcsi, önismereti nevelés, valamint a 
kapcsolatkultúrára és közéleti szerepre nevelés fontos építőeleme, s hathatósan járulhat hozzá mind az 
Értékközvetítő és képességfejlesztő program, mind a Nemzeti alaptanterv célkitűzéseinek megvalósításához. 
Ezen belül is elsősorban a tanulók magasabb rendű szükségleteinek kialakulásához, tehetségük felismeréséhez, 
az értékek iránti pozitív viszonyuláshoz, a reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép és világkép 
kialakításához, a kommunikáció, az alkotás, a vállalkozás, a tolerancia, az empátia és a humánus életvezetés 
képességének erősítéséhez. 
 
A) Az ember és önmaga viszonylatában a következő − értékként  és erényként is  értelmezhető − 
személyiségjegyek  fejlesztését segítheti ez a tárgy2:  
 
a) fiziológiai és pszichikus kihívások esetén eredményes alkalmazkodást biztosító szilárd szokások,  
b) az ösztönimpulzusok örömteljes, szorongásmentes kielégítésére való képesség,  
c) problémára hangoltság,  
d) a személyiség egyes alrendszereinek egymástól független működtetésének képessége,  
e) reális önismeret és önértékelés, identitás önbizalom és helyes önszeretet,  
f) jól szabályozott motívum- és önkontroll, higgadtság,  
g) kreativitás, rögtönzőkészség,  
h) következesség, rendszeresség,  
i) erős akarat, kitartás. 
 
B) Az ember társas és a társadalmi viszonylataiban:  
 
a) szociális helyzetekben eredményes alkalmazkodást biztosító szilárd szokások,  
b) a közösség normáinak bensővé tétele,  
c) kezdeményezőképesség, produktivitás,  
d) intimitásra, vagyis mély, de megválasztott társas kapcsolatra való alkalmasság,  
e) szociális érzület, a közjóval való azonosulás, szolidaritás, segítőkészség,  
f) demokratikus attitűd,  

                                                           
2 Dőlt betűkkel a Nemzeti alaptantervben is szereplőket tüntettük fel. 
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g) a család értékeinek felismerése,  
h) felelősségtudat, kötelességtudat,  
i) udvariasság, lovagiasság, önzetlenség, szolgálat, áldozatkészség,  
j) türelmesség, készség a másság el- és befogadására, 
k) őszinteség, becsületesség. 
 
C) Az ember és a világ kapcsolatában:  
 
a) otthonosság az időben, honnan-hová szemlélet,  
b) életigenlés, az emberi élet megbecsülése, természetszeretet, a környezet védelme,  
c) állandó készség befogadásra és az élmények friss értékelése és érzékelése,  
d) holisztikus szemlélet, 
e) nyitottság a végtelen horizontok felé. 
 
D) Valamennyi viszonylatban:  
 
a) motívumok, viselkedés- és szerepminták változatos és differenciált készlete, ezek összhangja, 
b) sokoldalú érdeklődés és tevékenység,  
c) realitásérzék, helyes valóságészlelés, bátorság az ismeretlennel szemben,  
d) jól működő, nem félelemkondicionált, hanem az énképhez igazodó lelkiismeret,  
e) frusztrációtűrés,  
f) a konvencióktól, a divatoktól, a közcsodálat tárgyaitól, a környezeti hatásoktól való függetlenedés képessége,  
g) belső szabadság,  
h) etikai biztonság, lelkiismeretesség,  
i) humorérzék, jó kedély, a valóság derűs interpretációja,  
j) alázatosság, szerénység. 
 
Ha nem is értéksemleges az embertan, nem is sugall egyfajta értékrendet, ugyanakkor segítheti fontos értékek 
mérlegelve elfogadását, bensővé tételét, vagy legalább is pozitív beállítódás kialakulását. Olyan értékek ezek, 
amelyekkel kapcsolatban eléggé erős konszenzus alakult ki különböző világnézetű társadalomtudományi 
szakemberek és pedagógusok körében3: 
 
egység (kapcsolat): önmagammal, a társakkal, a társadalommal, a természettel és a transzcendenssel /a szenttel/; 
megismerésük,  értelmezésük,  esetleg átélésük, befogadásuk és felvállalásuk4; 
szabadság: függetlenség, önállóság, a választás és a döntés szabadsága; 
tudás: megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság, igazságkeresés,  kritikai szellem; 
erkölcsiség: igazságosság, becsületesség, etikai szilárdság; a jóra törekvés; 
életkedv: természetesség, egészség, érzékelés, öröm; 
munka: a feladattudat, alkotás, funkcionalitás, szakértelem, vállalkozás,  igényesség, kreativitás; 
szeretet: emberség, önzetlenség, közösség, szolidaritás, udvariasság, kedvesség, segítőkészség, áldozatkészség, 
tolerancia, empátia, felelősségérzet; 
szépség:  harmónia, rend, művészet. 
 

                                                           
3 A Nemzeti alaptanterv munkálatai közben (még 1990-ben)  az Ember- és társadalomtudományok munkabizottság igencsak különböző 
szakképzettségű, világnézetű, értékrendű, politikai beállítottságú és mentalitású tagjai a következő értékekben állapodtak meg mint 
mindannyiuk számára elfogadhatókban: egység, szabadság, tudás, erkölcs, szeretet, élet, munka, szépség. Ez képezte érték-alapját olyan 
műveltségi területek kidolgozásának, mint az önismeret, társadalomismeret, vallásismeret, erkölcsismeret. 
4 Egy nem vallásos egyén esetében azt jelenti: szembesül, reflektál, álláspontot alakít ki. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
a 9–10. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tapasztalatok összegyűjtése, 
felidézése és megbeszélése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Egyszerűbb 

képességvizsgálatok elvégzése 
 Tudatosítás szituációs és 

szerep-játékokkal és ezek 
elemzése, vélemények 
ütköztetése 
 Konfliktus-megoldási módok 

kipróbálása, 
 Tények és tapasztalatok 

gyűjtése, feldolgozása és 
értelmezése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Képek és filmek megnézése és 

elemzése, vélemények felszínre 
hozása és ütköztetése, 
megbeszélése és elemzése 
 Könyvtári kutatás, referálás, 

bibliográfia készítés 
 Vizuális megjelenítés 
 Elmélkedés 
 Napló (munka-, olvasmány-, 

esemény- belső történés napló) 
vezetése 
 Sajtófigyelés 
 Írásművek készítése (jegyzet, 

ismertetés, összegezés, 
tanulmány, esszé) 
 Tanulói előadás, kiállítások 

rendezése 
 Akadályozottak, segítségre 

szorulók, szenvedők 
meglátogatása és megsegítése, 
valamint e tevékenységek 
felidézése és elemzése 
 Önmaguk, események, 

helyzetek megfigyelése és 
elemzése 

 A tanult tények, tulajdonságok, 
fogalmak és összefüggések 
bemutatása szerepjátékkal 
 Társadalomtudományi tényeket 

tartalmazó táblázatok, 
diagramok készítése 
 Napló- és önmegfigyelési 

jegyzőkönyv írás 
 Kisebb lélektani vizsgálatok és 

szociológiai (szociográfiai) 
kutatások elvégzése 
 Vitákban való kompetens 

részvétel 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív 

értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk)  
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel, 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben, 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal, 
 Összefüggések alkalmazása. 

 
 Lásd még:  

Megjegyzések az értékeléshez 
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Megjegyzések az értékeléshez 
 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 

teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a “sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a feladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
 

Az Embertan tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Szerezzenek a tanulók áttekintést az értékek világáról a bioszférától a nooszféráig, a természettől a kozmoszig, a 
legtágabb immanenciától a transzcendenciáig. Az embertan tanulása segítse őket magasabb rendű szükségleteik 
kialakításában, járuljon hozzá az értékek iránti pozitív viszonyulásaik fejlesztéséhez. Mindez szolgálja kritikai 
gondolkodás fejlődését, elsősorban kérdések önálló megfogalmazását, a cselekvés és annak következményei 
közötti kapcsolat felismerését, önálló vélemény megfogalmazását és a mellette való érvelést. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. BOLDOGULÁS ÉS 

BOLDOGSÁG 
(F@,B,P,S,E) 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
BOLDOGULÁSRÓL ÉS A 
BOLDOGSÁGRÓL 

    

        
1. Ember és természet 

(B,S,E,F): 
természetes és denaturált 
környezet; 
felhasználás és 
kizsákmányolás; 
beavatkozás, uralom, 
felelősség; 
természet és kozmosz; 
környezetvédelem 

 Az emberről és a természetről 
informáló írás, hangfelvétel kép 
és film feldolgozása; szűkebb  és 
tágabb társadalmi környezetünk 
megfigyelése, diagnózis és 
terápia-javaslat készítése; az 
ember természettel kapcsolatos 
feladatainak és felelősségének 
értelmezése; 

 Az ember és természet 
közötti kapcsolatot 
többféle megközelítésből 
képes látni és 
értelmezni. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Milyen 
szerepet játszik a 
természeti környezet az 
egyes kultúrák és 
társadalmak életében, és 
ezek a természeti 
környezet életében? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre.  

 A természetkép és 
világnézet viszonyát 
elemezve képes az 
ember természettel 
kapcsolatos feladatait és 
felelősségét 
megfogalmazni. 
Megfelelő választ ad a 
Milyen szerepet játszik a 
természeti környezet az 
egyes kultúrák és 
társadalmak életében, és 
ezek a természeti 
környezet életében? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 
 

EU 
JÖVÖ 

        
2. Ünnep (S,F): 

ünnep és hagyomány; 
kikapcsolódás és 
bekapcsolódás (ünnepnap, 
ünneplés, ünnepélyesség, 
hétköznap és ünnepnap); 
szentség és elengedettség 
(szent idők és szent helyek); 
ünnep és ünneplés a 
különböző kultúrákban 
(szertartások, ajándékozás) 

 Az ünnepről és a 
hagyományokról informáló írás, 
hangfelvétel, kép és film 
feldolgozása; szűkebb és tágabb 
társadalmi környezetünk 
megfigyelése, diagnózis és 
terápia-javaslat készítése; 

 Ismeri környezete 
legfontosabb ünnepeinek 
értelmét és értékét. 

 Képes értelmezni 
többféle embertudomány 
nézőpontjából az ünnep, 
a játék és a humor 
keretében a rutinvilágból 
kilépő embert. 

HON 

        
3 Játék (P,S,F)  A játékról informáló írás, 

hangfelvétel kép és film 
feldolgozása; önmagunk és 
társaink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése 
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4. Humor (F,P,S,E): 

vidámság és derű; 
nevetés és kinevetés, nevetés 
és értékelés; 
irónia, kigúnyolás, paródia, 
karikatúra, szatíra 

 A humorról  informáló írás, 
hangfelvétel, kép és film 
feldolgozása; önmagunk és 
társaink viselkedésének 
megfigyelése és elemzése  

    

        
5.    
 

Szépség (F*,P.E,S): 
szépség és harmónia; 
a természeti, a művészi és az 
erkölcsi szép (kultúrák és 
szépségideálok); 
kellemesség és szépség; 
alkotás és befogadás 

 
A szépségről informáló írás, 
hangfelvétel, kép és film 
feldolgozása; szűkebb és tágabb 
társadalmi környezetünk 
megfigyelése, diagnózis és 
terápia-javaslat készítése; 
a szépség megalkotása és 
befogadása lélektani, 
szociológiai és filozófiai 
problematikájának elemzése 

 
Felismeri a hasznos 
mellett a szépség és 
művészet szerepét az 
ember életében. 

 
Képes a szépség 
megalkotása és 
befogadása lélektani, 
szociológiai és filozófiai 
problematikájának 
elemzésére. E 
vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
6. Bizalom, remény és 

boldogság (F*,B,P,S,E): 
ősbizalom és önbizalom; 
biztonság és bizalom 
(kockázat, vágy és 
megvalósulás); 
borúlátás és derűlátás; 
öröm és bánat (elégedettség 
és öröm, élvezet és öröm, 
pillanatnyi és tartós öröm, 
csúcsélmények, a 
szenvedés); 
boldogulás és boldogság; 
remény a 
reménytelenségben 

 A bizalomról és a reményről 
informáló írás, hangfelvétel kép 
és film feldolgozása; szűkebb és 
tágabb társadalmi környezetünk 
megfigyelése, diagnózis és 
terápia-javaslat készítése; 
az óvatos és kockáztató 
viselkedés, a pesszimista és 
cinikus magatartás, valamint a 
reménytelenségben reménykedő 
beállítódás értelmezése és 
értékelése, a témakör dramatikus 
megjelenítése és ennek 
értelmezése 

 Képes megkülönböztetni 
a pesszimizmust és a 
cinizmust, a boldogulást 
és a boldogságot, 
valamint az élvezetet és 
az örömöt. 

 Felismerve a bizalom, a 
remény és boldogság 
összefüggését képes az 
óvatos és kockáztató 
viselkedés, a pesszimista 
és cinikus magatartás, 
valamint a 
reménytelenségben 
reménykedő beállítódás 
értelmezésére és 
értékelésére. E 
vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

9. évfolyam 
 
 

a) A természetkép és világnézet viszonyát elemezve képes az ember természettel kapcsolatos feladatait 
és felelősségét megfogalmazni. 

b) Képes értelmezni többféle embertudomány nézőpontjából az ünnep, a játék és a humor keretében a 
rutinvilágból kilépő embert. 

c) Képes a szépség megalkotásának és befogadásának lélektani, szociológiai és filozófiai 
problematikájának elemzésére.  

d) Felismerve a bizalom, a remény és boldogság összefüggését képes az óvatos és kockáztató 
viselkedés, a pesszimista és cinikus magatartás, valamint a reménytelenségben reménykedő 
beállítódás értelmezésére és értékelésére.  



 
 
 
 
3192 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
Az Embertan tanulásának céljai a 10. évfolyamon 

 
Ismerjék meg a tanulók a rend, a szabadság, a halálát túlélni vágyó és hívő ember világát. Fejlődjön a tanulók 
realitásérzéke, helyes valóságészlelése, bátorságuk az ismeretlennel szemben. Tanulják meg távolságtartással 
szemlélni környezetüket, szűkebb-tágabb környezetük közcsodálatnak örvendő tárgyait. Váljanak képessé arra, 
hogy függetlenedni tudjanak a divatoktól és a konvencióktól. Mindez szolgálja kritikai gondolkodás fejlődését, 
elsősorban kérdések önálló megfogalmazását, a cselekvés és annak következményei közötti kapcsolat 
felismerését, önálló vélemény megfogalmazását és a mellette való érvelést. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. AZ ÁTLÉPŐ EMBER 

(F@,P,S,E,B) 
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ÁTLÉPŐ EMBERRŐL 
    

        
1. Korlátozottság, rend és 

szabadság (F@,B,P,S,E): 
rend és rendetlenség (káosz 
és kozmosz); 
szorongás, félelem 
(betegség, önpusztítás, 
öngyilkosság); 
béke és háború; 
meghatározottság és 
szabadság (korlátok 
felismerése, 
szükségszerűség, lehetőség, 
választás és döntés, fizikai 
és szellemi szabadság,  
szabad akarat, külső és 
belső szabadság) 

 A korlátozottságról, a rendről és 
a szabadságról informáló írás, 
hangfelvétel, kép és film 
feldolgozása; önmagunk, 
társaink, szűkebb és társadalmi 
környezetünk megfigyelése, 
diagnózis és terápia-javaslat 
készítése; a szabadság és a 
korlátok, az adott választások és 
az ezeket befolyásoló alapvető 
döntések, a biológiai-társadalmi 
meghatározottság és a szabad 
akarat értelmezése konkrét 
helyzetekben, 

 Felismeri a szabadság és 
a meghatározottság 
összefüggését, a külső és 
a belső szabadság 
különbözőségét. 
 

 Megérti a szabadság és a 
korlátok, az adott 
választások és az ezeket 
befolyásoló alapvető 
döntések, a biológiai-
társadalmi 
meghatározottság és a 
szabad akarat 
összefüggéseit, s ezeket 
képes konkrét helyzetek 
elemzésekor alkalmazni. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2. Múlt, jelen, jövő (F@, P, S): 

emlékezés; 
jövőképek (tervek, utópiák) 

 A múltról, a jelenről és a jövőről 
informáló írás, hangfelvétel, kép 
és film feldolgozása; önmagunk, 
társaink, szűkebb és társadalmi 
környezetünk megfigyelése, 
diagnózis és terápia-javaslat 
készítése; 
jövőképek elemzése 

 Megérti az ember 
történetiségét. Elemi 
fogalmakkal rendelkezik 
az élet végességéről és a 
folytatásra vonatkozó 
legfontosabb 
elképzelésekről. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Van-e célja az emberi 
életnek, illetve az emberi 
történelemnek? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Igyekszik megérteni a 
múltját értelmező és 
jövőjét kutató ember 
viszonyát végességéhez. 
A legfontosabb élet-
halál értelmezések 
ismeretében értelmezni 
és értékelni tudja eddigi 
elképzeléseit az ember 
végességéről és 
végtelenségéről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Van-e célja az emberi 
életnek, illetve az emberi 
történelemnek? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

JÖVÖ 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3193 

 
        
3. Végesség, végtelenség 

(F@,B,P,E): 
élet és halál; 
megsemmisülés vagy átlépés 
(reinkarnáció); 
történelmi lét és öröklét; 
felkészülés, szembenézés 
(eutanázia) 

 A végességről és a végtelenségről 
informáló írás, hangfelvétel, kép 
és film  feldolgozása; önmagunk, 
társaink, szűkebb és társadalmi 
környezetünk megfigyelése, 
diagnózis és terápia-javaslat 
készítése; élet-halál értelmezések 
számbavétele; 
elképzelések leírása az ember 
végességéről és végtelenségéről 

    

        
4. Hit és vallás (F@,P,S): 

megismerés, hit, 
meggyőződés (természetkép, 
világkép, világnézet); 
istenhitek és vallások (a 
vallás  dimenziói /a vallás 
mint hit, a vallás mint 
ismeret, a vallás mint 
élmény, a vallás mint rítus, 
a vallás mint közösség/, népi 
vallásosság, 
elvilágiasodás); 
vallás és tudomány 
(csodák); 
a vallás mint menekülés és 
menedék; 
a vallás mint 
világmagyarázat; 
világvallások és új vallási 
mozgalmak; 
elvilágiasodás és 
vallástalanság (ateizmus) 

 A hitről és a vallásról informáló 
írás, hangfelvétel kép és film  
feldolgozása; önmagunk, 
társaink, szűkebb és társadalmi 
környezetünk megfigyelése, 
diagnózis és terápia-javaslat 
készítése; a hit és tudás, a hit és 
meggyőződés, a természetkép, 
világkép és világnézet, a hitek és 
vallások különböző korokban és 
helyeken érvényes kapcsolatának 
számbavétele, elemzése 

 Ismeri a hit, a 
meggyőződés, a 
világnézet és a vallás 
szerepét. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Mi  a hit, a 
vallás szerepe az egyes 
ember és a társadalom 
életében? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 Érti a hit és tudás, a hit és 
meggyőződés, a 
természetkép, világkép 
és világnézet, a hitek és 
vallások kapcsolatát 
különböző korokban és 
helyeken. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Mi  a hit, a vallás 
szerepe az egyes ember 
és a társadalom 
életében? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 

 
a) Megérti a szabadság és a korlátok, az adott választások és az ezeket befolyásoló alapvető döntések, a 

biológiai-társadalmi meghatározottság és a szabad akarat összefüggéseit, s ezeket képes konkrét 
helyzetek elemzésekor alkalmazni. 

b) Törekszik megérteni a múltját értelmező és jövőjét kutató ember viszonyát végességéhez.  
c) A legfontosabb élet-halál értelmezések ismeretében értelmezni és értékelni tudja eddigi elképzeléseit az 

ember végességről és végtelenségéről. 
d) Érti a hit és tudás, a hit és meggyőződés, a természetkép, világkép és világnézet, a hitek és vallások 

kapcsolatát különböző korokban és helyeken. 
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FILOZÓFIA 
 

11–12. évfolyam 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskola, Művészeti 
Iskola és Gimnázium fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a NAT 
2003-hoz igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
(ÉKP) 1–12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte. Az alábbiakban a 11–12. évfolyamra szóló 
Filozófia tantervet közöljük. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

     
0,5 

 
0,5 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Filozófia tanterve a NAT Ember és társadalom műveltségi területére megfogalmazott 
követelményeknek más tárgyakkal (történelem, filozófia, néprajz stb.) együtt tesz eleget, sőt annál szélesebb 
területet ölel fel.  
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A filozófia tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta 
folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A tárgyalás történeti. A 11. évfolyamon a görög-római, a 
patrisztikus, a skolasztikus és a reneszánsz kor, továbbá az előfelvilágosodás, a felvilágosodás és a romantika 
történelemfelfogásának bemutatása, valamint a NAT-2003 által az Ember és társadalom  műveltségi területen 
megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. A 12. évfolyamon erre a 19. századi posztromantikus 
történelemfelfogás és a 20. század elméleti fejleményeinek bemutatása közben kerül sor. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Amíg a pedagógusképzés eredményeképpen filozófia tanítására alkalmas szakpedagógusok jelennek meg az 
iskolákban, bárki taníthatja ezt a tárgyat, aki  

♦ érdeklődik a téma iránt,  
♦ aki rendelkezik egyetemi szintű pedagógiai diplomával vagy teológiai diplomával,  
♦ akinek van elég bátorsága,  
♦ aki hajlandó némi időt szánni filozófiai ismeretei bővítésére a filozófia terén.  

 
Mivel e tárgy fő tevékenységei a 11–12. évfolyamban a szövegelemzés és a véleménycsere, a tanterv különleges 
tér- és időszervezést nem igényel. Természetesen jelentősen növelné a tanulás hatékonyságát a csoportbontás.  
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A Filozófia tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 
 
A filozófia tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta 
folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A tárgyalás történeti. A 11. évfolyamon a görög-római, a 
patrisztikus, a skolasztikus és a reneszánsz kor, továbbá az előfelvilágosodás, a felvilágosodás és a romantika 
történelemfelfogásának bemutatása, valamint a NAT-2003 által az Ember és társadalom  műveltségi területen 
megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. A 12. évfolyamon erre a 19. századi posztromantikus 
történelemfelfogás és a 20. század elméleti fejleményeinek bemutatása közben kerül sor. 
A filozófia tanításának célja, hogy a NAT-2003 által megcélzott, és az alábbi tanterv által fejleszteni kívánt 
képességek jelesül: 
a) Ismeretszerzés: részvétel irányított beszélgetésekben, szövegolvasás, könyvtárhasználat, jegyzetek készítése 

(a lényeg kiemelése, pontos és részletes jegyzet), előadás önálló jegyzetelése, kézikönyvek, lexikonok 
ismerete, a tanultak felhasználása új feladathelyzetekben;  

b) Kritikai gondolkodás kérdések önálló megfogalmazása, a lényeg kiemelése, tételmondat meghatározása, 
szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szempont szerint, többféleképpen értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek feltárása, társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása, az információforrások 
kritikus kezelése, történelmi szereplők, társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének elemzése, 
feltevések mozgatórugóikról, önálló vélemény megfogalmazása, érvek alátámasztására, ellenérvek 
meghatározott álláspontok cáfolására, értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisztázása, értékelés a saját 
értékrendnek megfelelő szempontok alapján;  

c) Kommunikáció: beszélgetés és vita, a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése, saját 
vélemény megfogalmazása, mások véleményének meghallgatása, érvelésük összefoglalása, figyelembe 
vétele, a véleménykülönbségek tisztázása, a saját álláspont gazdagítása mások véleményének figyelembe 
vételével, kiselőadás, esszé írása (a kérdés világos megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, 
következtetések), dramatikus megjelenítés; 

d) Térben-időben való tájékozódás a történelmi korszakok, periódusok nevének használata. 
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 11–12. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 
 Vitaindító kiselőadás a témában 

a megadott szöveg alapján 
 Irányított beszélgetés a témáról 

a megadott szöveg alapján 
 Tanári előadás jegyzetelése 
 Drámajáték: vita két megadott 

szerző között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 
 A téma megvitatása 

kézikönyvek, lexikonok alapján 
 Témaismertető kiselőadás 

kézikönyvek, lexikonok alapján 
 Témaismertető kiselőadás 

megadott szerző tanulmánya 
alapján 

 Hagyományos szóbeli 
ellenőrzés:  

 feladatmegoldás 
 feleltetés 
 beszélgetések 
 viták 

 
 Hagyományos írásbeli 

feladatok:  
 házi feladat 
 produktumok: esszéírás  
 szócikk írása 
 tudásmérés – mérőlapokkal 
 röpdolgozat 

 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Saját tanulói teljesítmény 

elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk)  
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 Szócikk alkotása megadott 
szöveg alapján 
 Esszé készítése: a szöveg 

átfogalmazása megadott 
szempont szerint 
 Esszé készítése megadott 

témáról 
 Recenzió készítése megadott 

szövegről 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése megadott 
szerző elveivel 
 A tárgyalt szerző által felhozott 

és elemzett példák megvitatása 
 Fogalmak megkülönböztetése 

szövegelemzés útján 
 Tételmondatok kikeresése 
 Bírálat megfogalmazása a 

tárgyalt szerző álláspontjával 
kapcsolatban 
 Kérdések megfogalmazása a 

tárgyalt szerző álláspontjával 
kapcsolatban 
 Két szerző álláspontjának 

összevetése ugyanabban a 
témában, a különbségek 
megfogalmazása 
 Összefüggések keresése és 

hipotézisek felállítása 
 Előfeltevések feltárása 
 Releváns példák felsorolása a 

témában, és elemzése a tárgyalt 
szerző szempontjai szerint 
 Önálló, argumentált vélemény 

megfogalmazása 
 A vizsgált elv, nézet, álláspont 

korlátjainak elemzése 
 Párhuzamok vonása 
 Hatástörténeti összefüggések 

elemzése 
 Fogalomanalízis 

 Összekapcsolásuk más 
tényekkel, 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben, 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal, 
 Az összefüggések alkalmazása 

 
 Lásd még:  

Megjegyzések az értékeléshez 
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Megjegyzések az értékeléshez 

 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 
teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 
puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 

a pontatlan leírás  a „sűrű leírás" 
egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 

differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 
nagyobb segítséggel oldja meg a feladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 

egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 
egyféle megközelítés  többféle megközelítés 

reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 
az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 

megjelenítő közlés 
minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 

egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
 
 
 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

11.  A 11. évfolyamon tankönyvként használható Robin G. Collingwood: A történelem 
eszméje (magyarul: Gondolat, Budapest, 1987.) 

12.  A 12. évfolyamon a hivatkozott szövegek helyettesítik a tankönyvet. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11. évfolyam 

 
 

A Filozófia tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
A filozófia tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő 
lehetőség nyílik az emberrel mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  
A tárgyalás történeti. A 11. évfolyamon a görög-római, a patrisztikus, a skolasztikus és a reneszánsz kor, továbbá az előfelvilágosodás, a 
felvilágosodás és a romantika történelemfelfogásának bemutatása, valamint a NAT által az Ember és társadalom  műveltségi területen 
megjelölt számos képesség fejlesztése a cél.  
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
        
I. GÖRÖG-RÓMAI 

TÖRTÉNETÍRÁS 
      

        
A KVÁZI-

TÖRTÉNETÍRÁS AZ  
V. SZÁZAD ELŐTT 

      

        
1. Teokratikus történetírás  Irányított beszélgetés: a 

teokratikus történetírás 
elhatárolása a tudományos 
történetírástól 

 Részt tud venni a 
tárgyról szóló 
beszélgetésben. 

 Képes kreatívan 
hozzászólni az adott 
kérdésről szóló 
filozófiai diskurzushoz 

        
2. Mítosz   Irányított beszélgetés: a mítosz 

elhatárolása a tudományos 
történetírástól 

 Részt tud venni a 
tárgyról szóló 
beszélgetésben. 

 Képes kreatívan 
hozzászólni az adott 
kérdésről szóló 
filozófiai diskurzushoz 

        
B A KLASSZIKUS KOR 

GÖRÖG 
TÖRTÉNETÍRÁSA 

      

        
1. Hérodotosz: A görög-

perzsa háború (Kr.e. 440) 
      

        
1.1. A „história”-fogalom 

születése és értelme (a 
történetírás mint kutatás) 

 A terminus meghatározásainak 
összevetése kézikönyvek, 
lexikonok alapján 

 Segítséggel felsorolja a 
különbségeket és a közös 
elemeket 

 Önállóan felsorolja a 
különbségeket és a 
közös elemeket 

        
1.2. A történetírás mint az 

emberek tetteinek leírása 
 Hérodotosz elhatárolása a 

teokratikus és mitikus 
történetírástól 

 Segítséggel 
meghatározza a 
különbséget 

 Önállóan meghatározza 
a különbséget 

        
1.3. Hérodotosz célkitűzése: a 

tettek megörökítése az 
utókornak 

 Hérodotosz elhatárolása a 
teokratikus és mitikus 
történetírástól 

 Segítséggel 
meghatározza a 
különbséget 

 Önállóan meghatározza 
a különbséget 

        
1.4. Hérodotosz módszerének, 

a szemtanúk kritikus 
kikérdezésének korlátai 

 A korlátok számbavétele irányított 
beszélgetés során 

 Segítséggel felsorolja a 
korlátokat 

 Önállóan felsorolja a 
korlátokat 
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2. Thuküdidész: A 

peloponnészoszi háború 
(Kr.e. 411) 

      

        
2.1. A történeti vizsgálódás 

mint evidenciákon 
alapuló tudomány 

 Jegyzetelés előadás nyomán  Jegyzeteiből a főbb 
megállapításokat 
elismétli 

 Jegyzeteiből a 
gondolatmenetet 
hiánytalanul elismétli 

        
2.2. A történetírás elmozdítása 

a természettudomány 
felé: Thuküdidész 
pszichológiai történetírása 

 A történetírás és a 
természettudomány 
szempontjainak elhatárolása 
szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben. 

 Képes kreatívan 
hozzászólni az adott 
kérdésről szóló 
filozófiai diskurzushoz 

        
2.3. A szónoklatok szerepe 

Thuküdidész történetírói 
módszerében 

 A szónoklatok szerepének 
értelmezése Thuküdidész 
történetírói módszerében 
szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben. 

 Szónoklatot alkot 
Thuküdidész 
felfogásában egy 
történelmi személyiség 
nevében 

        
C A HELLENISZTIKUS 

TÖRTÉNETÍRÁS 
      

        
1. A hellenisztikus 

történetírás általános 
jegyei 

      

        
1.1. A görög-barbár 

különbség feloldódása 
 A hellenizmusról a történelemórán 

tanultak felelevenítése 
 Rávezető kérdések 

nyomán elmondja a 
hellenizmus 
történelemórán 
megismert ismérveit 

 Önállóan elmondja a 
hellenizmus 
történelemórán 
megismert ismérveit 

        
1.2. Az egyetemes történelem 

eszméje 
 Irányított beszélgetés az egyetemes 

történelem eszméjének 
hellenisztikus gyökereiről. 

 Önállóan felismeri az 
összefüggést Nagy 
Sándor hódításai és az 
egyetemes történelem 
eszméje közt. 

 Önállóan felismeri az 
összefüggést a sztoikus 
filozófia és az 
egyetemes történelem 
eszméje közt. 

        
1.3. Az „ollózó-ragasztó” 

módszer 
 A diákok által írt házidolgozatok 

módszerének elemzése. Az 
„ollózó-ragasztó” módszer 
mibenlétének megértése 

 Képes reflektálni a 
házidolgozatok 
előállításának szokásos 
módszerére 

 Kitalálja, mit jelent a 
módszer a 
történetírásban 

        
1.4. A történeti visszatekintés 

határainak kitágulása 
 A szemtanúk kikérdezésére épülő 

történetírói módszer és az “ollózó-
ragasztó” módszer összevetése, 
következtetések a történetírás új 
lehetőségeire  

 Meg tudja fogalmazni a 
két módszer különbségét 

 Kitalálja, milyen 
fordulatot hoz az új 
módszer a 
történetírásban 

        
2. Polübiosz: Korunk 

története (Kr.e. 149-146) 
      

        
2.1. A hellenisztikus 

történetírás jegyei 
Polübiosznál  

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Felsorolja a 
témaismertetés során a 
hellenisztikus történetírás 
jegyeit Polübiosznál 

 A kiselőadást logikusan 
építi fel 

        
2.2. A történelem mint a 

politikai élet 
gyakorlóiskolája 

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Megérti és előadja e 
felfogás előfeltevéseit 

 Megérti és előadja e 
felfogás korlátait 

        
2.3. A determinizmus új 

eleme a történetírásban: a 
tühé 

 Kulcsszavak lejegyzése  Meg tudja határozni a 
tühé fogalmát 

 Ismeri a tühé sztoikus 
eredetét, és meg tudja 
határozni a 
determinizmus 
fogalmát 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3201 

3. Livius: A római nép 
története a város 
alapításától (Kr.e. 23.–
Kr.u. 17.) 

      

 
3.1. A hellenisztikus 

történetírás jegyei 
Liviusnál 

 Kivonat készítése Collingwood 
megfelelő fejezetéből  

 Segítséggel fel tudja 
sorolni a hellenisztikus 
történetírás jegyeit 
Liviusnál 

 Önállóan fel tudja 
sorolni a hellenisztikus 
történetírás jegyeit 
Liviusnál 

        
3.2. Livius célkitűzése: 

irodalmiasság és erkölcsi 
példák felmutatása 

 Livius írói céljainak megállapítása 
szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben. 

 Felismeri, és kérdésre 
elmondja az erkölcsi 
célzatú történetírás 
korlátait 

        
3.3. Livius és a legendák  Liviusnak a legendákhoz mint 

forrásokhoz való viszonyának 
elemzése szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben. 

 Felismeri, és kérdésre 
elmondja e viszony 
kétarcúságát 

        
3.4. Livius 

szubsztancializmusa: 
Róma változatlansága 

 Livius anakronizmusainak 
megállapítása szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben, és 
felismeri Livius 
anakronizmusait 

 Megérti, és helyesen 
használja itt a 
szubsztancia fogalmát 

        
4. Tacitus: Könyv Julius 

Agricola életéről (98) 
      

        
4.1. Tacitus erkölcsnevelő 

célzatú történetírása: a 
történelem mint jó és 
rossz jellemek 
összecsapása 

 Tacitus írói céljának megállapítása 
szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben, és 
felismeri Tacitus írói 
célját 

 Felismeri, és kérdésre 
elmondja az 
összefüggést Tacitus 
célja és a sztoikus 
filozófia között 

        
4.2. Tacitus 

szubsztancializmusa: a 
történelmi alakok mint 
változatlan jellemek 

 Tacitus előfeltevésének kimutatása 
Tiberius jellemfordulatának 
tacitusi “magyarázatában” 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben, és 
felismeri Tacitus 
előfeltevését 

 Megérti, és helyesen 
használja itt a 
szubsztancia fogalmát 

        
II. PATRISZTIKUS ÉS 

SKOLASZTIKUS 
TÖRTÉNETÍRÁS 

      

        
1. A keresztény és a görög 

történelemszemlélet 
különbségei 

      

        
1.1. A Teremtés tanának 

hatása: a görög 
szubsztancializmus vége 

 Irányított beszélgetés: a Teremtés-
tan és a görög szubsztancia-tan 
szembeállítása 

 Megérti, és kérdésre 
kifejti a különbséget  

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti a Teremtés-tan 
hatását a történetírásra 

        
1.2. A Gondviselés tanának 

hatása: nem az ember 
szándéka valósul meg a 
történelemben 

 Irányított beszélgetés: a 
Gondviselés-tan és a görög 
történetírás szembeállítása 

 Megérti, és kérdésre 
kifejti a különbséget 

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti a Gondviselés-
tan hatását a 
történetírásra 

        
1.3. A népek egyenlőségének 

gondolata: 
világtörténelem 

 Irányított beszélgetés: a keresztény 
egyetemesség-eszme és a 
kiválasztottság eszméjére épülő 
római és zsidó történetírás 
szembeállítása 

 Megérti, és kérdésre 
kifejti a különbséget 

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti a keresztény 
egyetemesség-eszme 
hatását a történetírásra 

        
2. A keresztény történetírás 

jegyei 
      

        
2.1. Egyetemesség (Sevillai 

Isidorus példáján 
szemléltetve) 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 
Vitaindító kiselőadás kézikönyv 
vagy lexikoncikk alapján. A 
szempont máig tartó hatásának 
megfigyelése a 
történelemtankönyvekben 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy 
lexikoncikket Sevillai 
Isidorusról, és ismerteti 

 Ki tudja emelni a 
témába vágó 
szempontot a 
kézikönyv-fejezetből 
vagy lexikoncikkből, és 
ennek alapján elemzi a 
tankönyvet 
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2.2. Gondviselés (Caesareai 

Euszebiosz példáján 
szemléltetve) 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 
Vitaindító kiselőadás kézikönyv 
vagy lexikoncikk alapján. A 
szempont máig tartó hatásának 
megfigyelése a 
történelemtankönyvekben 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy egy 
lexikoncikket Caesareai 
Euszebioszról, és 
ismerteti 

 Ki tudja emelni a 
témába vágó 
szempontot a 
kézikönyv-fejezetből 
vagy lexikoncikkből, és 
ennek alapján elemzi a 
tankönyvet 

        
2.3. A történelem felosztása 

Krisztus előtti és utáni 
történelemre (Beda 
Venerabilis példáján 
szemléltetve) 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 
Vitaindító kiselőadás kézikönyv 
vagy lexikoncikk alapján. A 
szempont máig tartó hatásának 
megfigyelése a 
történelemtankönyvekben 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy egy 
lexikoncikket Beda 
Venerabilisről, és 
ismerteti 

 Ki tudja emelni a 
témába vágó 
szempontot a 
kézikönyv-fejezetből 
vagy lexikoncikkből, és 
ennek alapján elemzi a 
tankönyvet 

        
2.4. Periodikusság (Joachim 

de Floris példáján 
szemléltetve) 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 
Vitaindító kiselőadás kézikönyv 
vagy lexikoncikk alapján. A 
szempont máig tartó hatásának 
megfigyelése a 
történelemtankönyvekben 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy egy 
lexikoncikket Joachim de 
Florisról, és ismerteti 

 Ki tudja emelni a 
témába vágó 
szempontot a 
kézikönyv-fejezetből 
vagy lexikoncikkből, és 
ennek alapján elemzi a 
tankönyvet 

        
2.5. Eszkatológia (Joachim de 

Floris példáján 
szemléltetve) 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 
Témaismertető kiselőadás 
kézikönyv vagy lexikoncikk 
alapján 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy egy 
lexikoncikket az 
eszkatológiáról, és 
ismerteti 

 Felismeri, és kifejti az 
eszkatológia hatását a 
történetírásra 

        
III. RENESZÁNSZ 

TÖRTÉNETÍRÁS 
      

        
1. Visszatérés az ember 

alkotta történelem 
eszméjéhez (Bodin) 

 Az irodalom- és történelemórán 
tanultak felelevenítése a reneszánsz 
és a középkor különbségéről.  

 Segítséggel felsorolja a 
történelemórán a témáról 
tanultakat 

 Ki tudja emelni a 
történetírás 
szempontjából releváns 
szempontokat 

        
2. A legendák kritikája 

(Polydore Virgil) 
 A London alapításáról szóló 

legenda irodalmi mintájának 
felismerése. Átfogalmazása Buda 
alapításának legendájává 

 Felismeri a legenda 
forrását Vergiliusnál 

 Át tudja fogalmazni 
Buda alapításának 
legendájává 

        
3. A történelem mint az 

emberi szenvedélyek 
története (Machiavelli) 

 A történelem mozgatórugóinak 
felismerése Machiavellinél 
szövegelemzés útján 

 Részt vesz a 
szövegelemzésben 

 Meg tudja nevezni a 
történelem 
mozgatórugóit 
Machiavellinél 

        
IV. AZ ELŐFELVILÁGO-

SODÁS 
TÖRTÉNETÍRÁSA 

      

        
1. Descartes kritikája a 

történetírásról mint 
tudományról (Értekezés a 
módszerről, 1637) 

      

        
1.1. A történetírás 

eszképizmus 
 Beszélgetés és vita Descartes 

kritikájának megalapozottságáról 
 Érvekkel cáfolja 

Descartes álláspontját 
 Társaival is képes 

érvelve vitatkozni 
        
1.2. A történetírás 

megbízhatatlan 
 Beszélgetés és vita Descartes 

kritikájának megalapozottságáról 
 Érvekkel cáfolja 

Descartes álláspontját 
 Társaival is képes 

érvelve vitatkozni 
        
1.3. A történetírás haszontalan  Beszélgetés és vita Descartes 

kritikájának megalapozottságáról 
 Érvekkel cáfolja 

Descartes álláspontját 
 Társaival is képes 

érvelve vitatkozni 
        
1.4. A történetírás képzelődés  Beszélgetés és vita Descartes 

kritikájának megalapozottságáról 
 Érvekkel cáfolja 

Descartes álláspontját 
 Társaival is képes 

érvelve vitatkozni 
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2. „Kartéziánus” 

történetírás: forráskritika 
      

 
2.1. A források szembesítése a 

természettudománnyal 
(Spinoza bibliakritikája) 

 Szövegelemzés: részlet Spinoza 
Teológiai-politikai tanulmány 
(1670) c. művéből 

 Példát tud említeni a 
Biblia 
természettudományos 
kritikájára Spinozától 

 Fel tudja sorolni a 
részlet összes témába 
vágó példáját és érvét 

        
2.2. A különböző források 

szembesítése egymással 
(Tillemon: A római 
császárok története) 

 Az elv kipróbálása egy 
kormánypárti és egy ellenzéki 
napilapnak ugyanarról az 
eseményről szóló beszámolója 
alapján 

 A két tudósítást egy 
történetté képes 
egyesíteni 

 Megjelöli a homályban 
maradt pontokat a 
történetben 

        
2.3. Az elbeszélések 

összevetése más 
forrásokkal: érmékkel, 
feliratokkal, okiratokkal 
stb. (a bollandisták) 

 A módszer megfigyelése a 
középiskolás 
történelemtankönyvben   

 Példát tud említeni e 
módszerre a 
történelemtankönyvből 

 Számos példát tud 
hozni e módszerre a 
történelemtankönyvből 

        
3. Vico antikartézianizmusa 

(Az új tudomány, 1725-
1744) 

      

        
3.1. A descartes-i szkepszis 

lehetetlensége a 
történetírásban 

 Vitaindító kiselőadás Collingwood 
megfelelő fejezete felhasználásával 
a tanuló által készített jegyzet 
alapján. 

 Descartes és Vico 
nézetkülönbségének 
világos előadása az 
előadó részéről 

 Az eszmék és tények 
(az ideák és a valóság) 
viszonyának 
megvitatása a 
hallgatóság részéről 

        
3.2. Az igaz megismerés 

tárgyai a megismerő 
alkotta dolgok (a 
történelem mint az emberi 
megismerés sajátképpeni 
tárgya) 

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri és érti a verum et 
factum conventuntur 
tanát 

 Felismeri és kifejti az 
elv jelentőségét a 
történettudomány és a 
természettudomány 
hierarchiáját illetően 

        
3.3. A harmonia praestabilita 

Vico módra: a történész 
és tárgya közötti összhang 
alapja a közös emberi 
természet  

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri és érti a 
történelem gondolati 
rekonstrukciójának 
lehetőségére adott vicoi 
magyarázatot 

 Ismeri a harmonia 
praestabilita jelentését 
Leibniznél, és meg 
tudja különböztetni tőle 
a jelentését Viconál 

        
3.4. A történelem mint 

keletkezés és fejlődés 
 Témaismertető kiselőadás 

Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri Vico álláspontját 
a kérdésről 

 Meg tudja 
különböztetni Vico 
álláspontját a görög és a 
keresztény állásponttól 

        
3.5. Spirális ciklikusság (nincs 

ismétlődés, csak 
hasonlóság a 
történelemben) 

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri Vico álláspontját 
a kérdésről 

 Meg tudja 
különböztetni Vico 
álláspontját a görög és a 
keresztény állásponttól 

        
3.6. A történészek előítéletei  Témaismertető kiselőadás 

Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Fel tudja sorolni a 
történészek előítéleteit, 
melyeket Vico számba 
vesz 

 Párhuzamot tud vonni 
Bacon „idolumai” és a 
Vico által kifogásolt 
„előítéletek” között 

        
3.7.   Házi feladat: esszé arról a 

kérdésről, hogy a középiskolás 
tankönyvben felfedezhetőek-e a 
Vico által felsorolt előítéletek 

 Tartalmilag helyesen 
elemzi a kérdés 
szempontjából a 
történelemtankönyvet 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak 

        
3.8. A történetírás javasolt 

módszerei, melyekkel 
eredeti ismeretekhez 
juthat: nyelvészet, a 
mitológia és a 
hagyományok 
átértelmezése, analógiák a 
jelen és a múlt között 

 A magyar nyelvben található 
jövevényszavakról tanultak 
felelevenítése; a csodaszarvas-
monda történettudományi 
hasznának megvitatása; korunkkal 
rokon korok keresése a 
történelemben 

 Részt tud venni a 
tárgyról szóló 
beszélgetésben. 

 Képes kreatívan 
hozzászólni az adott 
kérdésről szóló 
filozófiai diskurzushoz 
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V. A FELVILÁGOSODÁS 
TÖRTÉNELEM- 
SZEMLÉLETE 

      

 
1. Hume: Értekezés az 

emberi természetről 
(1739), Anglia története 

      

        
1.1. Empirizmus és 

történetírás: a történetírás 
egyenjogúsítása a többi 
tudománnyal 

 Jegyzetelés előadás nyomán. A 
kérdezés gyakorlása 

 Ismeri az empirizmus 
mint filozófiai irányzat 
mibenlétét 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
témával kapcsolatban 

        
1.2. A természettudomány és 

a történettudomány téves 
azonosítása: Hume 
szubsztancialista 
felfogása az emberi 
természetről 

 Jegyzetelés előadás nyomán. A 
kérdezés gyakorlása 

 Ki tudja fejteni a 
természettudomány és a 
történettudomány hume-i 
azonosításának alapját 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel az 
egyetemes emberi 
természet feltevésében 
rejlő problémákkal 
kapcsolatban 

        
1.3. A haladáseszme: ésszerű 

és ésszerűtlen korok 
 Jegyzetelés előadás nyomán. A 

kérdezés gyakorlása 
 Tudja, mely korokat 

tekintette Hume 
“ésszerűnek”, ill. 
“ésszerűtlennek”  

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel az 
“ésszerűség” hume-i 
értelmezésével 
kapcsolatban 

        
1.4. Felvilágosult utópizmus  Jegyzetelés előadás nyomán. A 

kérdezés gyakorlása 
 Tudja, mi az az utópiz-

mus 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel az 
utópizmussal 
kapcsolatban 

        
2. Montesquieu: 

Elmélkedések a rómaiak 
nagyságának és 
hanyatlásának okairól 
(1734), A törvények 
szelleméről (1748) 

      

        
2.1. A kultúrák 

sokféleségének 
magyarázata: változatlan 
emberi természet, de 
változó természeti stb. 
körülmények 

 Az emberi természet és a földrajzi 
stb. körülmények közötti 
összefüggések kivonatolása 
Montesquieu szövegéből 

 Ismeri a Montesquieu 
által feltételezett 
összefüggéseket 

 Felismeri, és kérdésre 
megnevezi 
Montesquieu 
előfeltevéseit 

        
2.2. Gazdaság és politika 

összefüggései 
 A gazdaság és a politika közötti 

összefüggések kivonatolása 
Montesquieu szövegéből 

 Ismeri a Montesquieu 
által feltételezett 
összefüggéseket 

 Felismeri, és kérdésre 
megnevezi 
Montesquieu 
előfeltevéseit 

        
3. Voltaire: XIV. Lajos 

százada (1752) 
      

        
3.1. A történetírás mint 

polémia (a meg nem értett 
múlt) 

 Vita a történelemmel polemizáló 
történetírás korlátairól (érvek és 
ellenérvek, indoklás és cáfolás) 

 Állást foglal a vitában, 
álláspontját 
megindokolja 

 Mások ellenérveit 
számításba veszi, 
elfogadja vagy 
megcáfolja 

        
3.2. A történeti érdeklődés 

beszűkítése a rokon 
szellemű korokra 

 Irányított beszélgetés Voltaire 
témaválasztásának okairól 

 Ismeri Voltaire 
rokonszenvének okait a 
Napkirály kora iránt 

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti az effajta 
történetírás korlátait 

        
3.3. Kultúrtörténet a 

kormányzatok története 
helyett  

 Irányított beszélgetés a 
politikatörténet és a kultúrtörténet 
különbségéről 

 El tudja határolni a 
politikatörténetet és a 
kultúrtörténetet 

 Kreatív észrevételeket 
tesz a kultúrtörténet 
jelentőségéről 

        
4. Condorcet: Az emberi 

szellem fejlődésének 
vázlatos története (1793) 
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4.1. A történelem mint az ész 
előretörése  

 Szövegrészletek kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Beszélgetés 
arról, hogy igaz-e C. tézise, vagy 
sem 

 Ismeri a Condorcet 
vázolta haladáseszmét 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a 
haladásról szóló 
filozófiai diskurzushoz 

 
4.2. Utópizmus: Condorcet 

jóslatai az emberi 
természet és a történelem 
törvényei alapján 

 Szövegrészletek kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Beszélgetés 
arról, hogy meg lehet-e jósolni a 
jövőt 

 Ismeri Condorcet 
előrejelzéseit a jövőről, s 
az előrejelzések 
hivatkozási alapját 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a jövő 
megismerhetőségéről 
szóló filozófiai 
diskurzushoz 

        
5. Kant: Az emberiség 

egyetemes történetének 
eszméje világpolgári 
szemszögből (1784) 

      

        
5.1. A megismerés tárgyát a 

megismerő ész határozza 
meg: a priori terv a 
történelemben 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Kant érveit a 
történelemben rejlő a 
priori terv mellett 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
kanti eszmével 
kapcsolatban 

        
5.2. A haladás hajtóerői az 

emberi természet 
irracionális hajlamai 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Kant gondolatait a 
haladás hajtóerőiről 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
kanti eszmével 
kapcsolatban 

        
5.3. Az emberi történelem 

három szakasza 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Kant álláspontját 
a történelem három 
szakaszáról 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
kanti eszmével 
kapcsolatban 

        
5.4. Kant vázlata a történetírás 

programjáról 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Kant 
programjavaslatát a jövő 
történetírója számára 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
kanti eszmével 
kapcsolatban 

        
5.5.   Szócikk-szerkesztés “Kant 

történelemfilozófiája” címmel 
 Tartalmilag pontos, a 

lényegi ismereteket 
tömörítő szöveget alkot 

 Szövege megfelel a 
szócikk műfaji 
szabályainak 

        
VI. ROMANTIKUS 

FILOZÓFIA 
      

        
1. Rousseau: Javított-e az 

erkölcsökön a 
tudományok és 
művészetek újraéledése? 
(1750) Az egyenlőtlenség 
eredetéről (1754) 

      

        
1.1. A primitív kor kultusza (a 

történelmi haladás 
megkérdőjelezése) 

 Kérdés-felelet játék a szöveg 
alapján két diák közt, akik közül az 
egyik R., a másik a felvilágosodás 
eszméjét védelmezi. Az érvek 
értékelése a hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau érveit a 
primitív ember erkölcsi 
magasabbrendűsége és a 
felvilágosult ember 
romlottsága mellett 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal 
a vitában, és 
álláspontját érvekkel 
megindokolja 

        
2. Herder: Eszmék az 

emberiség történetének 
filozófiájáról I-IV. (1784-
1791) 

      

        
2.1. Földrajzi környezet és 

fajokra különült emberi 
természet (a fiziológiai és 
a kulturális antropológia 
összekeveredése) 

 Irányított beszélgetés Herder 
rasszizmusáról kijelölt 
szövegrészletek alapján 

 Részt vesz a 
beszélgetésben, és 
érvekkel bírálja Herder 
rasszizmusát 

 Ismeri és érti a 
különbséget a 
fiziológiai és a 
kulturális antropológia 
között 
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2.2. A történelem mint az 
európai faj kiváltsága 

 Irányított beszélgetés Herder 
előfeltevéseiről kijelölt 
szövegrészletek alapján 

 Részt vesz a 
beszélgetésben, és 
érvekkel bírálja Herder 
tézisét 

 Képes megfogalmazni 
Herder téves 
előfeltevéseit e témában

        
3. Schiller Kant-kritikája 

(Mi az egyetemes 
történelem, és mi célból 
tanulmányozzuk? – 1789) 

      

 
3.1. A történetírás célja a 

jelenbe (nem a jövőbe) 
vezető út bemutatása  

 Drámajáték: vita Schiller és Kant 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
3.2. A történetírás tárgya nem 

csak a politika, hanem a 
kultúra általában 

 Drámajáték: vita Schiller és Kant 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
3.3. A beleérzés mint módszer  Drámajáték: vita Schiller és Kant 

között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
4. Fichte: A jelenlegi kor 

alapvonásai (1806) 
      

        
4.1. Kísérlet a történelem 

teljesen a priori 
megismerésére: a 
történelmi korok 
levezetése logikai alapon 
a kanti terv eszméjéből 

 A logikai levezetés bemutatása 
ábrán Fichte szövege alapján 

 Helyesen vázolja fel az 
öt történelmi korszak 
genezisét Fichte nyomán 

 Ismeri az a priori 
megismerés 
jelentőségét Kant és 
Fichte 
ismeretelméletében 

        
4.2. Egy történelmi kor sajátos 

jellege nem más, mint 
alapeszméje. Az öt kor öt 
elve: ösztön, tekintély, 
felszabadulás, tudomány, 
szabadság 

 Kivonat készítése Fichte szövege 
alapján.  

 Ismeri a fichtei 
korszakok jellemzőit 

 Párhuzamot tud vonni 
Kant periodizációjával, 
és a különbségeket is 
számba tudja venni 

        
5. Hegel: Előadások a 

világtörténet 
filozófiájáról (1822-23) 

      

        
5.1. A gondolkodás (a logika 

kategóriái) mint a 
természet (a 
természetfilozófia) és a 
szellem (a szellem 
filozófiájának) alapja 

 Bevezető előadás jegyzetelése   Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
5.2. A szellem három alakja: 

szubjektív, objektív és 
abszolút szellem  

 Bevezető előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
5.3. Az objektív szellem 

alakja a történelemben: a 
népszellem. Minden 
népszellem alapja egy elv 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Irodalmi 
párhuzam keresése a magyar 
irodalomból 

 Ismeri a népszellem 
hegeli meghatározását 

 Lényegi kérdéseket tesz 
fel a népszellem hegeli 
meghatározásával 
kapcsolatban. 
Párhuzamot von Hegel 
és Madách között 

        
5.4. A világszellem mint a 

népszellemek elveinek 
totalitása. A történelem 
célja: a szabadságeszme 
kibontakozása. A 
korszellem: a haladás élén 
járó népszellem. 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Irodalmi 
párhuzam keresése a magyar 
irodalomból 

 Ismeri a világszellem, a 
korszellem és a haladás 
hegeli meghatározását 

 Lényegi kérdéseket tesz 
fel a világszellem, a 
korszellem és a haladás 
hegeli 
meghatározásával 
kapcsolatban. 
Párhuzamot von Hegel 
és Madách között 
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5.5. Természet és történelem 
megkülönböztetése: 
ciklikusság és spirál 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri természet és 
történelem hegeli 
megkülönböztetésének 
alapját 

 Párhuzamot tud vonni 
Hegel és Vico között 

 
5.6. A cél megvalósulásának 

eszközei: az egyének és 
az ész csele. Az emberi 
természet mint 
történetileg változó 
gondolati tartalmú érzés- 
és képzetvilág 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Irodalmi 
párhuzam keresése a magyar 
irodalomból 

 Ismeri a fenntartó és 
világtörténeti egyének 
hegeli 
megkülönböztetését; az 
ész cseleként jelölt 
jelenséget; az emberi 
természet hegeli 
koncepcióját 

 Lényegi kérdéseket tesz 
fel az egyének, az ész 
csele és az emberi 
természet hegeli 
meghatározásával 
kapcsolatban. 
Párhuzamot von Hegel 
és Madách között 

        
5.7. A történelem nem a 

jövőben, hanem a 
jelenben ér véget 

 A már tanultak felelevenítése a 
témában, és összevetése Hegel 
álláspontjával 

 Ismeri Hegel 
megfontolásait a 
témában 

 Össze tudja vetni Kant, 
Fichte és Hegel 
gondolatait a témában 

 
 
 

Év végi követelmények 
 
a) Ismerje a görög-római, a patrisztikus, a skolasztikus és a reneszánsz kor, továbbá az előfelvilágosodás, a 

felvilágosodás és a romantika reprezentatív elméleteit a történelem mibenlétéről és periodizációjáról. 
b) Ismerje a történettudomány és a természettudomány elhatárolása során felmerülő kérdéseket a tárgyalt 

időszakból. 
c) Ismerje a történettudomány módszereit a tárgyalt időszakból. 
d) Ismerje a reprezentatív történetírók írói céljait a tárgyalt időszakból. 
e) Ismerjen olyan fogalmakat, mint “história”, “determinizmus”, “tühé”, “szubsztancializmus”, “eszkatológia” 

stb. 
f) Ismerje a történelmi változások mozgatórugójáról alkotott elképzeléseket a tárgyalt időszakból. 
g) Ismerje a történelmi haladásról és a történelmi előrelátásról szóló elméleteket a tárgyalt időszakból. 
h) Legyen képes kreatívan hozzászólni a történetfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
i) Legyen képes lexikon-szócikkek és kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába 

vágó szempontokat. 
j) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
k) Legyen képes történetírói és történetfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont 

szerint. 
l) Legyen képes szónoklatot alkotni megadott szempont szerint. 
m) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
n) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
o) Legyen képes játékos formában alkalmazni egyszerű kutatói módszereket. 
p) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
q) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
r) Legyen képes szöveg átfogalmazására megadott szempont szerint. 
s) Legyen képes példát említeni megadott szempont szerint. 
t) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
u) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
v) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
w) Alkosson szabályos esszét megadott történetfilozófiai témára. 
x) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket történetfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
y) Alakítson ki önálló álláspontot egyes történetfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
z) Alkosson szabályos szócikket megadott történetfilozófiai szövegekből és témákra. 
aa) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
bb) Legyen képes megbírálni történetfilozófiai álláspontokat. 
cc) Legyen képes ábrán bemutatni egy gondolatmenet lépéseit. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
12. évfolyam 

 

A Filozófia tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A filozófia tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta 
folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A tárgyalás történeti. A 12. évfolyamon a 19. századi 
posztromantikus történelemfelfogások és a 20. század történelemfelfogásainak bemutatása, valamint a NAT által 
az Ember és társadalom  műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I 19. SZÁZADI 

POSZTROMANTIKUS 
FILOZÓFIA  

      

        
1. Marx: A kommunista 

kiáltvány (1848), A 
politikai gazdaságtan 
bírálatához. Előszó 
(1859), A tőke I. kötet. 
Bev. és A tőkés 
felhalmozás történelmi 
tendenciája c. fejezet 
(1867) 

      

        
1.1. Marx materializmusa: a 

lét határozza meg a 
tudatot 

 Vitaindító kiselőadás Marx A 
politikai gazdaságtan bírálatához 
írt előszava alapján. Részletek 
elemzése A kommunista 
kiáltványból. 

 Ismeri a vitatott 
szövegeket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.2 Hegel dialektikájának “a 

feje tetejéről a talpára 
állítása”: a termelőerők és 
a termelési viszonyok 
dialektikája mint a 
haladás motorja 

 Vitaindító kiselőadás Marx A tőke 
I. kötet bevezetése alapján. 
Részletek elemzése A kommunista 
kiáltványból.  

 Ismeri a vitatott 
szövegeket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.3. A történelem 

periodizációja a termelési 
módok alapján 
(őskommunizmus, ázsiai, 
antik, feudális, kapitalista 
és kommunista kor) 

 Vitaindító kiselőadás Marx A 
politikai gazdaságtan bírálatához 
írt előszava alapján. Részletek 
elemzése A kommunista 
kiáltványból. 

 Ismeri a vitatott 
szövegeket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.4. Szükségszerűség a 

történelemben 
 Vitaindító kiselőadás Marx A tőke 

I. kötet A tőkés felhalmozás 
történelmi tendenciája c. fejezete 
alapján. Részletek A kommunista 
kiáltványból. 

 Ismeri a vitatott 
szövegeket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.5. Utópizmus (a történelem, 

mint ami a jövőben ér 
véget) 

 A már tanultak felelevenítése a 
témában, és összevetése Marx 
álláspontjával 

 Ismeri Marx 
megfontolásait a 
témában 

 Össze tudja vetni Kant, 
Fichte, Hegel és Marx 
gondolatait a témában 
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2. Pozitivizmus: Comte  

(A pozitív filozófia 
tanfolyama, 1830-42) és 
Ranke (A római és német 
nép története. Előszó) 

      

        
2.1. A természet evolucionista 

felfogása, természet és 
történelem azonosítása (a 
történettudomány 
besorolása a 
természettudományok 
közé) 

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri a pozitivista 
álláspontot a témában 

 Ismeri a pozitivista 
fordulat 
tudománytörténeti 
hátterét 

        
2.2. A pozitivista módszer: 

tényanyag gyűjtése és 
törvények alkotása 
induktív úton. A 
szociológus mint 
szupertörténész 

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri a pozitivista 
álláspontot a témában 

 Ismeri a pozitivista 
fordulat 
tudománytörténeti 
hátterét 

        
2.3. A pozitivizmus egyoldalú 

hatása a történetírásra: a 
filológia kialakulása és 
monográfiák az 
egyetemes történelem 
feldolgozása helyett  

 Témaismertető kiselőadás 
Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri a pozitivista 
álláspontot a témában 

 Ismeri a pozitivista 
fordulat 
tudománytörténeti 
hátterét 

        
2.3.1. A tények atomi kezelése  Témaismertető kiselőadás 

Collingwood megfelelő fejezete 
felhasználásával a tanuló által 
készített jegyzet alapján. 

 Ismeri a pozitivista 
álláspontot a témában 

 Ismeri a pozitivista 
fordulat 
tudománytörténeti 
hátterét 

        
2.3.2. A történetíró 

semlegességének 
dogmája 

 Véleménycsere a történetírók 
semlegességének lehetőségéről 

 Ismeri a pozitivista 
álláspontot a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
3. Életfilozófia és 

történetírás: Nietzsche: A 
történelem hasznáról és 
káráról (1873) 

      

        
3.1. A történelem 

tanulmányozásának 
három módja (a 
monumentális, az 
antikvárius és a kritikai) 

 Recenzió készítése a témáról  Tartalmilag hű ismertetőt 
ír a téma nietzschei 
feldolgozásáról 

 Betartja a recenzió 
műfaji szabályait, és 
bírálni képes Nietzsche 
álláspontját  

        
3.2. A történelem 

túladagolásának öt 
veszélye 

 Recenzió készítése a témáról  Tartalmilag hű ismertetőt 
ír a téma nietzschei 
feldolgozásáról 

 Betartja a recenzió 
műfaji szabályait, és 
bírálni képes Nietzsche 
álláspontját 

        
4. Szellemtudomány: 

Dilthey: Bevezetés a 
szellemtudományokba 
(1883) 

      

        
4.1. A természettudományok 

és a szellemtudományok 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Dilthey 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Dilthey álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.2. A történetfilozófiák 

kritikája (feladatuk 
megoldhatatlan, 
módszereik hamisak, a 
szaktudományokhoz való 
viszonyuk rossz) 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Dilthey 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Dilthey álláspontjával 
kapcsolatban 
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4.3. A történettudomány 

pszichologizáló 
módszere: a múlt 
újraélése 

 Irányított beszélgetés a témáról  Ismeri Dilthey 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Dilthey álláspontjával 
kapcsolatban 

        
II. 20. SZÁZADI 

FILOZÓFIA 
      

        
A 20. SZÁZADI 

MARXISTA 
FILOZÓFIA 

      

        
1. Lukács: A történelmi 

materializmus 
funkcióváltása (1919) 

      

        
1.1. A polgári történetírás 

mint osztályálláspont 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Lukács 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Lukács álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.2. A történelmi 

materializmus 
alkalmazása önmagára: a 
történelmi materializmus 
mint a kapitalizmus 
önmegismerése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Lukács 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Lukács álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.3. A történelmi 

materializmus 
prekapitalista és 
posztkapitalista korokra 
való alkalmazásának 
problémái: a vulgár-
marxizmus tudományos 
tévedése (felemás 
történetisége) és taktikai 
tévedései (az erőszak 
történelmi szerepének 
tagadása) 

 Feltevések az erőszak történelmi 
szerepéről. Érvek mellettük és 
ellenük. Az érvek kritikai 
értékelése. Szövegrészlet 
kivonatolása, és ismertetése egy 
diák részéről. Lukács érveinek 
megvitatása 

 Feltevést fogalmaz meg 
az erőszak történelmi 
szerepéről, érvekkel 
támasztja alá, mások 
eltérő feltevéseit 
érvekkel vitatja. Érti 
Lukács álláspontját a 
témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel 
Lukács álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2. Walter Benjamin: A 

történelem fogalmáról 
(1942) 

      

        
2.1. A dialektikus 

materializmus szövetsége 
a teológiával a fasizmus 
elleni harcban: haladáshit 
helyett messianizmus 

 Tételmondatok kiemelése. 
Feltevések Benjamin javaslatának 
közvetlen politikai és mélyebb 
szellemi okairól a szöveg elemzése 
nyomán 

 Helyesen emeli ki a 
tételmondatokat 
Benjamin szövegéből 

 Idézetekkel 
alátámasztja feltevéseit 
Benjamin javaslatának 
közvetlen politikai és 
mélyebb szellemi 
okairól 

        
2.2. A pozitivista és 

szellemtudományos 
historizmus kritikája a 
történelmi materializmus 
álláspontjáról 

 Benjamin érveinek kritikai 
értékelése 

 Ismeri Benjamin 
álláspontját a témában 

  Önálló, argumentált 
álláspontot alakít ki 
Benjamin és a 
historizmus vitájában 

        
B ANTIHISTORIZMUS       
        
1. Popper: A historicizmus 

nyomorúsága (1944-45) 
      

        
1.1. A természet- és 

társadalomtudományok 
módszertani egysége: a 
hipotetikus deduktív 
módszer, a falszifikáció 

 Bevezető előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 
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1.2. Az elméleti és történeti 
társadalomtudományok 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Popper 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Popper álláspontjával 
kapcsolatban 

 
1.3. Szituacionalis logika és 

módszertani 
individualizmus a 
történetírásban (Popper 
elmélete a tudományos és 
ipari haladásról) 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Popper 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Popper álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.4. Miért nincs törvénye az 

evolúciónak 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. 

 Ismeri Popper 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Popper álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2. Löwith: Világtörténelem 

és üdvtörténet (1949) 
      

        
2.1. Az antik kozmikus-

ciklikus világképpel 
szakító világtörténelem- 
és haladáseszme teológiai 
gyökerei 

 Vitaindító kiselőadás Löwith 
könyvének részletei alapján 

 Ismeri a Löwith által 
elemzett összefüggéseket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
2.2. A keresztény és 

szekularizált FILOZÓFIA 
eltávolodása bibliai 
gyökereitől 

 Vitaindító kiselőadás Löwith 
könyvének részletei alapján 

 Ismeri a Löwith által 
elemzett összefüggéseket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
2.3. Visszatérés a görög 

kozmikus szemlélethez 
 Vitaindító kiselőadás Löwith 

könyvének részletei alapján: 
lehetséges-e a történetiség 
kiiktatása gondolkodásunkból? 

 Ismeri Löwith 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Löwith álláspontjával 
kapcsolatban 

        
C HERMENEUTIKA       
        
1. Gadamer: Igazság és 

módszer (1960) 
      

        
1.1. A hermeneutika mint a 

megértés és értelmezés 
elmélete. A megértés 
történetisége. A 
történelem mint 
hatástörténet 

 Tanári előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
1.2. A történeti megértés mint 

horizontösszeolvadás és 
alkalmazás 

 Tanári előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
1.3. Hegel, Dilthey és Löwith 

kritikája a hatástörténeti 
tudat álláspontjáról 

 Tanári előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
D ANALITIKUS 

FILOZÓFIA 
      

        
1. Danto: Analitikus 

FILOZÓFIA (1965) 
      

        
1.1. Történetírás és 

FILOZÓFIA elhatárolása 
      

        
1.2. A történetírás és a 

szociológia elhatárolása 
Thuküdidész példáján 

 Angol nyelvű szövegrészlet 
kivonatolása, és ismertetése egy 
diák részéről. Kérdések az előadó 
diákhoz a hallgatóság részéről. 

 Ismeri Danto álláspontját 
a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Danto álláspontjával 
kapcsolatban 
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1.3. A történetírással 
szembeni szkeptikus 
érvek cáfolata nyelvi 
elemzések útján 

 Tanári előadás jegyzetelése  Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 
1.4. Miért szükségszerű, hogy 

újraírjuk mindig a 
történelmet (a történelmi 
esemény fogalmának 
analízise)?  

 Angol nyelvű szövegrészlet 
kivonatolása, és ismertetése egy 
diák részéről. Kérdések az előadó 
diákhoz a hallgatóság részéről. 

 Ismeri Danto álláspontját 
a témában 

 Képes összehasonlítani 
Danto és Gadamer 
álláspontját e témában 

        
1.5. Miért nem ismerhetjük a 

jövőt? 
 Esszé: a már tanultak 

felelevenítése a témában, és 
összevetése Danto álláspontjával 

 Össze tudja vetni Kant, 
Fichte, Hegel, Marx és 
Danto gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak 

        
E FOGALOMTÖRTÉNET       
        
1. Marquard: Az egyetemes 

történelem és más mesék 
(1982) 

      

        
1.1. Az egyetemes történelem 

eszméje Schiller paradig-
matikus 
megfogalmazásában. Az 
eszme mint a forradalom 
filozófiája és mint 
evolucionizmus 

 Vitaindító kiselőadás Marquard 
szövege alapján: Marquard 
álláspontjának összevetése az 
egyetemes történelem eszméjének 
eredetéről tanultakkal 

 Meg tudja fogalmazni a 
különbséget Marquard 
álláspontja és az 
egyetemes történelem 
eszméjének eredetéről 
tanultak közt 

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti az ellentmondás 
feloldásának módját 

        
1.2. Az egyetemes történelem 

eszméje mint a modern 
kor válságterméke 

 Vitaindító kiselőadás Marquard 
szövege alapján 

 Ismeri Marquard érveit a 
témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.3. Az egyetemes történelem 

eszméjének antihumánus 
jellege és a pluralista 
történetírás bölcsessége 

 Vitaindító kiselőadás Marquard 
szövege alapján. Marquard 
érveinek kritikai értékelése 

 Ismeri Marquard érveit a 
témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
F POSZTMODERN 

TÖRTÉNETÍRÁS ÉS 
TÖRTÉNETFILOZÓFIA 
PRO ÉS KONTRA 

      

        
1. Foucault: A szexualitás 

története I-III. (1976, 
1984, 1984), Az alattvaló 
és a hatalom (1982) 

      

        
1.1. A történetírás mint a 

látens hatalmi viszonyok 
formáinak története. Az 
alávetés három fő módja 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Foucault 
álláspontját 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Foucault álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.2. Hatalmi viszonyok a 

szexualitásban 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről. Szenvedélyes 
vita 

 Ismeri Foucault 
álláspontját a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
2. Noiriel: A történetírás 

“válsága” (1996) 
      

        
2.1. Vita a válság 

mibenlétéről. Noiriel 
álláspontja 

 Témaismertető kiselőadás Noiriel 
könyvének részletei alapján: az 
álláspontok bemutatása 

 Ismeri a baloldali 
történészek, a jobboldali 
történészek és Noiriel 
álláspontját 

 Elemezni képes a 
felsorolt álláspontok 
előfeltevéseit  
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2.2. Irányzatok a 

történetírásban az 1980-as 
évek óta (a „nyelvi 
fordulat”, a “kritikai 
fordulat”, az 
„Alltagsgeschichte”, a 
feminista történetírás, a 
tradicionalista 
történetírás) 

 Szócikkek szerkesztése a felsorolt 
irányzatokról Noiriel megfelelő 
fejezetei alapján. A diákok által írt 
szócikkek összehasonlítása és 
értékelése 

 Tartalmilag pontos, a 
lényegi ismereteket 
tömörítő szöveget alkot 

 Szövege megfelel a 
szócikk műfaji 
szabályainak 

        
3. Fukuyama: A történelem 

vége és az utolsó ember 
(1992) 

 Összevetés: Derrida Fukuyama-
kritikája (Marx kísértetei. “Bűvölni 
– a marxizmust” c. fejezet”, 1993) 

    

        
3.1. A történelem nem 

materialista magyarázata: 
a történelem mint az 
elismerésért folytatott 
küzdelem 

 Drámajáték: vita Derrida és 
Fukuyama között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
3.2. Fukuyama teleológiája: a 

liberális demokrácia és a 
szabad piac mint a 
történelem célja 

 Drámajáték: vita Derrida és 
Fukuyama között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
3.3. Fukuyama és Hegel  Drámajáték: vita Derrida és 

Fukuyama között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, 
sőt képes a 
szerepcserére. 

        
4. Rorty: Pragmatizmus, 

pluralizmus és 
posztmodernizmus (1998) 

      

        
4.1. A posztmodernitás mint 

az egység elvesztésének 
élménye (a filozófiai 
pluralizmus térnyerése és 
a globális liberalizmus 
utópiájának 
megkérdőjelezése) 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. A 
Rorty vázolta történelmi 
fejlemények értékelése ki-ki 
értékrendje alapján 

 Ismeri Rorty álláspontját  Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal 
a vitában, és 
álláspontját érvekkel 
megindokolja 

        
4.2. A pluralizmus és a 

kulturális relativizmus 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rorty álláspontját  Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rorty álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3. A posztmodern ellenségei  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rorty álláspontját  Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 
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Év végi követelmények 

 
a) Ismerje a 19. századi posztromantikus történelemfelfogások (a marxizmus, a pozitivizmus, az életfilozófia 

és a szellemtudomány) valamint a 20. századi reprezentatív történelemelméletek (a 20. századi marxista 
FILOZÓFIA, az antihistorizmus, a hermeneutika, az analitikus FILOZÓFIA, a fogalomtörténeti iskola és 
posztmodern irányzatok) álláspontját a történelem, illetve a történetírás mibenlétéről. 

b) Ismerje a történettudomány és a természettudomány elhatárolása során felmerülő kérdéseket a tárgyalt 
időszakból. 

c) Ismerje a történettudomány módszereit a tárgyalt időszakból. 
d) Ismerjen olyan fogalmakat, mint „dialektika”, „pozitivizmus”, „evolucionizmus”, „historizmus”, „történelmi 

materializmus”, „falszifikáció”, „hermeneutika” stb. 
e) Ismerje a történelmi változások mozgatórugójáról alkotott elképzeléseket a tárgyalt időszakból. 
f) Ismerje a történelmi haladásról és a történelmi előrelátásról szóló elméleteket a tárgyalt időszakból. 
g) Legyen képes kreatívan hozzászólni a történetfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
h) Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
i) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
j) Legyen képes történetírói és történetfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont 

szerint. 
k) Legyen képes egy idegen nyelvű történetírói és történetfilozófiai szöveg kivonatolására és elemzésére 

megadott szempont szerint. 
l) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
m) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
n) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
o) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
p) Képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
q) Képes feltevéseket megfogalmazni jelenségek történelmi szerepéről. 
r) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
s) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
t) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
u) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket történetfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
v) Alakítson ki önálló álláspontot egyes történetfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
w) Legyen képes megbírálni történetfilozófiai álláspontokat. 
x) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
y) Alkosson szabályos szócikket megadott történetfilozófiai szövegekből és témákra.  
z) Alkosson szabályos esszét megadott történetfilozófiai témára. 
aa) Alkosson szabályos recenziót megadott történetfilozófiai műről. 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3215 

 
 
 

 
 
 
 
 

ÖNISMERET 
 

7–8. évfolyam 
 
 
 
 



 
 
 
 
3216 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskola, Művészeti 
Iskola és Gimnázium fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a NAT 
2003-hoz igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
(ÉKP) 1–12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte. Az itt közölt, 7–8. évfolyamra szóló 
Önismeret tanterv szerves folytatása a 9–10. évfolyam számára kidolgozott tanterv. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 

Heti 
óraszám 

1 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
Az Önismeret tanterv a NAT Ember és társadalom (társadalmi, állampolgári ismeretek, emberismeret), Ember 
a természetben (természetismeret, biológia-egészségtan) és Életvitel és gyakorlati ismeretek: technika 
(egészségtan), háztartástan (a család egészsége, élet a családban, családi szabadidő), pályaorientáció műveltségi 
területekre terjed ki. Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program Embertan tantervével együtt teljes 
egészében lefedi az Emberismeret műveltségi részterületét, valamint minden műveltségi területből lefedi az 
emberrel mint biológiai, társadalmi lénnyel kapcsolatos ismereteket, s mindezeknek az önmagunkra 
vonatkoztatását tulajdonságok), egy a közös követelmények között a Testi és lelki egészség valamennyi elemét 
tartalmazza. Ezen kívül segíti az Információs és kommunikációs kultúra, a Tanulás és a Felkészülés a  
felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítését. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A tanterv integrál minden emberről szóló ismeretet, és a tanuló aktuális fejlettségi szintjén értelmezi azokat. 
Segít abban, hogy a tanuló a megszerzett ismereteket önmagára is tudja vonatkoztatni, így a tanulás 
folyamatosan saját élményekkel gazdagodjon. A tanterv személyközpontú, mentálhigiénés orientációjú. Minden 
tanulócsoport számára ajánlott. Az átlagos fejlettségű, érdeklődésű tanulóknak szánt önismereti napló és 
munkafüzetek segítik a fejletlenebb önazonosság-tudattal rendelkező (pl. intézetben felnövő, elhanyagolt, 
érzelmileg sérült) gyerekekkel való lassúbb, de elmélyültebb foglalkozást. Az Önismeret tanulása természetes 
kíváncsiságot igényel, előzetes tudást nem vár el a tanulóktól. Miközben kiemelten kívánja fejleszteni az 
önismereti, és az önérvényesítési képességeket, bizonyítottan jelentős hatást gyakorol a tanulók szociális 
képességeinek (személypercepció, szociabilitás, empátia stb.) fejlődésére. Fokozza a tanulók reflektivitását, 
tudatosabbá és hatékonyabbá teszi emberi kapcsolataikat, életvezetésüket. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Önismeretet bármilyen szakos tanár vagy tanító taníthatja, de különösen kedvező, ha esetleg 
pszichopedagógusi, gyógypedagógusi, szociológusi, pszichológusi, embertani felkészültséggel rendelkezik. 
Akiknek önismereti igénye, érzékenysége, empátiája az átlagosnál magasabb színvonalú, és a tanulókkal való 
kapcsolata jó, az Önismeret tanulásának segítésében biztos eredményeket érhet el. Az  alsó tagozatban más 
tantárgyak órakeretében is felhasználásra kerülhetnek önismereti témák (mert ezek igen sok integrációs, 
koncentrációs lehetőséget hordoznak). Térszervezést annyiban igényel a tanterv, hogy a beszélgetések során 
célszerű, ha szőnyegen, vagy körbe rakott székeken ülnek a gyerekek. A tanulócsoport bontása is lehetséges: 
prepubertás korban nemenként, de kizárólag akkor, ha a tanulók ezt kérik, igénylik. 

                                                           
1 Az Embertan helyett taníthatók az Önismeret és a Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek együtt. Tehát vagy az Embertant 
választják a helyi tanterv készítői, vagy az utóbbi tantárgyegyüttest. 
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Az Önismeret tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 
 

Az önismeret betekintést ad az ember pszichés sajátosságaiba, az embernek önmagával, társaival, a 
társadalommal, a természettel és a szellemi szférával való bonyolult viszonyába. Az önismeret keretében a 
tanulók megismerkednek élettörténetükkel, saját maguk és családjuk történetével, külső és belső 
tulajdonságaikkal, aktuális személyiségükkel, szűkebb és tágabb kapcsolatrendszerük jellemzőivel. Az 
önismeret – szemben a világegyetemmel, a távoli tájakkal és korokkal, az idegen nyelvekkel és kultúrákkal, az 
általános törvényszerűségekkel való ismerkedést lehetővé tevő, a külvilág felé orientáló tantárgyakkal – a befelé, 
az ember felé forduló tudás megszerzését segíti, a tanulók sajátos egyediségének, közvetlen környezetüknek és a 
kettő közötti interakciónak az eljátszásával, megtapasztalásával, megbeszélésével, elemzésével, a róluk való 
ismeretszerzéssel. Az önismeret tanulásának célja a tanulók önismeretének, társismeretének, szociális 
helyzetfelismerő képességének erősítése, hatékony életvezetési, szociális problémamegoldási stratégiák, 
megküzdési módok kiépítése és ezáltal az alkalmazkodó és önérvényesítő képességeik fejlesztése. 
A kamaszoknál az önismeret tanulása lehetőséget biztosít a fokozott önismereti érzékenység és társismereti 
igény kielégítésére.  A folyamatos önismereti munka a tanulók többségénél segíti a pozitív énkép, a differenciált, 
reális önértékelés kialakulását, ami lehetővé teszi, hogy az ember békében éljen magával és környezetével.  Az 
önismeret tanulása növeli a tanulók pszichológiai kultúráját, alkalmassá teszi őket lelki folyamataik értékelésére 
és a tudatosabb életvezetésre. Az önismeret tanulása belső kontroll-attitűdöt eredményez, véd az 
elidegenedéstől, segítséget nyújthat krízishelyzetekben. Az önismeret tanulása tehát mindenekelőtt 
mentálhigiénés célokat szolgál. 
 

 Hibátlanul ismerjék meg a tanulók személyi adataikat, közvetlen családtagjaik személyi adatait, továbbá a 
személyi adatok legfontosabb gyakorlati alkalmazásait. 

 Tudjanak azonosságot vonni és különbséget tenni az emberek között, szerezzenek tapasztalatot a másik ember 
direkt és indirekt jelzéseiről. 

 Váljanak képessé az empátia, a szimpátia és az ellenszenv megfigyelésére, értékelésére. 
 Ismerjék meg az életkoruknak és nemüknek megfelelő tipikus testi-lelki tulajdonságaikat, tevékenységeiket, 

képességeiket, motivációikat stb., a nemükből és a személyiségükből adódó különbségeiket, szerepszerű 
viselkedéseiket, tevékenységeiket. 

 Szerezzenek ismeretet a tanulók a nemi érésről, a női és a férfi nemi szervekről és azok működéséről, a nemi 
szerepszocializációról és annak zavarairól. 

 Váljanak képessé arra, hogy a gondosan kiválasztott, mély társas (partner) kapcsolatot tekintsék értéknek. 
Tudják elemezni a szexualitás, a szerelem, a szeretet és a házasság kapcsolatát. 

 Szerezzenek ismeretet az egészséges nemi életről, illetve a nemi élet problémáiról. 
 Ismerjék meg az életkoruknak és nemüknek megfelelő tipikus testi-lelki tulajdonságaikat, tevékenységeiket, 

képességeiket, motivációikat stb., a nemükből és a személyiségükből adódó különbségeiket, szerepszerű 
viselkedéseiket, tevékenységeiket. Alakuljon ki énidentitásuk, reális önértékelő képességük. 

 Ismerkedjenek meg az identitás tágabb köreivel (élőlény- és embervoltukkal, a mai kor emberének az 
emberiség fejlődéstörténetében elfoglalt helyével, azzal a kultúrkörrel, amelyben élnek), az identitás szűkebb 
köreivel (a nemzeti identitással, a lokálpatriotizmussal, a családi identitással) és a különféle 
szerepidentitásokkal. 

 Ismerjék meg a család és néhány másodlagos (formális és informális) közösség alapvető funkcióit, jellemzőit. 
 Szerezzenek információt az ember fejlődéséről, a fejlődési szakaszok jellemzőiről. 
 Ismerkedjenek meg saját élettörténetükkel és – amennyiben családban élnek – családjuk történetével. 
 Szerezzenek tapasztalatot mások róluk alkotott véleményéről. 
 Szerezzenek ismeretet és tapasztalatot a személyiség fejlődését befolyásoló tényezőkről, az átlagostól eltérő 

személyiségfejlődésről. 
 Alakuljon ki bennük empátia és tolerancia a másság iránt. 

 
∗ Az 5–8. évfolyamon (majd tovább a 9–10. évfolyamon is) az Ember és társadalom  műveltségi terület 
3 tantárgya között oszlik meg a heti 1 óra a következő lehetséges módokon. 
a) A tantárgyak: Önismeret, Embertan, Társadalomismeret. 
b) Lehetséges mindvégig egyetlen tantárgy tanítása a három közül az egy órában. (Kevésbé ajánlott változat, 

csak az Embertan biztosíthat kellő témagazdagságot önmagában.) 
c) Lehetséges, hogy az évfolyamok egy részén az egyik, majd más évfolyamokon a másik tantárgyat tanítják. 
d) Lehetséges, hogy mind az önismeretet, mind a társadalomismeretet elhelyezik a heti egy órában esetleg 

tömbösítve vagy xx formában.) 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 7–8. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Időmérleg készítés 
 Élmények felidézése, 

preferencia-sorrend összeállítás,  
 Szerepjáték 
 Megfigyelés 
 Adat- és dokumentumgyűjtés 
 Tulajdonságok összehasonlítása 
 Megfigyelt jelenségek 

megnevezése 
 Testméretek változásának 

nyomon követése 
 Szerepjátékok 
 A megfigyelt események 

felidézése és elemzése 
 Kiscsoportos beszélgetés 
 Jelentés tisztázás 
 Saját képességek számbavétele 
 Szituációs játékok 
 Filmrészletek és szituációs 

játékok elemzése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Szociogram készítés 
 Képek és ábrák elemzése 

 A tanult tények, tulajdonságok, 
fogalmak és összefüggések 
bemutatása bábozással, vizuális 
megjelenítéssel, pantomimmal, 
szerepjátékkal 
 Beszélgetés 
 Megfigyelés in vivo 

szituációban 
 Feladatlap 
 Röpdolgozat 
 Esszé írás 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív 

értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk) 
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal 
 Az összefüggések alkalmazása 

 
 Lásd még:  

       Megjegyzések az értékeléshez 
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Megjegyzések az értékeléshez 

 
Az önismeret esetében szorgalmazzuk az osztályzás helyett, mellett a szöveges értékelést. A 

hagyományos értékelést választók esetében a tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála 
szolgál. Az erősen eltérő tartalmú teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles 
minőséget (mint szélső értékeket) definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; 
ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a “sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a feladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 

 
 
 

Saját fejlesztésű taneszköz 
 
 

Évfolyam Cím 
7–8. Vágó Irén: Találkozás magammal. 3-5 

Átdolgozandó!!! 
 Bácskai Júlia: Önismeret. 

 
 

Saját fejlesztésű tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Cím 
7–6. Vágó Irén: Önismeret. Tantárgyi útmutató. 5–6. 

Átdolgozandó!!! 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 
 

Az Önismeret tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
Szerezzenek ismereteket a tanulók a nemi érésről, a női és férfi nemi szervekről és azok működéséről, a nemi 
szerepszocializációról és annak zavarairól. Váljanak képessé arra, hogy a gondosan kiválasztott, mély társas 
(partner) kapcsolatot értéknek tekintsék, hogy személyiségük feladása nélkül felelősségteljesen lépjenek szoros, 
intim emberi kapcsolatokba. Tudják, hogy a nemek közötti különbségeket inkább az eltérő szerepszocializáció, 
semmint a tényleges biológiai különbség okozza. Váljanak képessé annak felismerésére, hogy a szexuális 
életében ki-ki nemcsak magáért, partneréért, hanem leendő utódaiért is felelősséggel tartozik. Jártasságra 
tegyenek szert abban, hogy testükkel, életműködésükkel, egészségükkel kapcsolatos ismereteket népszerűsítő, 
ismeretterjesztő és tudományos művekből is megszerezzenek. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A NEMI ÉRÉS  ISMERETEK TANULÁSA A 

NEMI ÉRÉSRŐL 
    

        
1. A belső elválasztású 

mirigyek aktivitásának 
változása serdülőkorban; 
a növekedési hormonok és a 
nemi hormonok 

 A belső elválasztású mirigyek 
serdülőkori működéséről, a 
növekedési hormonokról és a 
nemi hormonokról informáló 
biológiai,  fiziológiai szöveg 
elolvasása, feldolgozása; képek 
ábrák elemzése, személyes 
tapasztalatok felidézése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a belső elválasztású 
mirigyek serdülőkori 
működéséről. 

 Értelmezni tudja a 
hormonok szerepét a 
serdülésben és a nemi 
érésben. 

        
2. A nemi érés lányoknál és 

fiúknál 
 Ismeretek tanulása, személyes 

tapasztalatok felidézése a nemi 
érésről 

    

        
2.1. a női szaporító 

szervrendszer részei (külső 
és belső nemi szervek) és 
működésük;  
a másodlagos nemi jelleg 
lányoknál; 
a megtermékenyülés és a 
terhesség; 
a menstruáció; 
közérzet, életmód és 
tisztálkodás menstruáció 
alatt 

 a női szaporító szervrendszerről 
és működéséről, a 
megtermékenyülésről és a 
terhességről,  a nők  menstruációs 
ciklusáról, valamint a női nemi 
szervek higiénéjéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása, 
képek, ábrák elemzése 

 Ismeri a női ivarsejtek 
termelődésének helyét és 
idejét, a 
megtermékenyítés helyét 
és idejét, valamint a 
menstruációs ciklust.  
A testével, 
egyéniségével 
kapcsolatos ismereteit  
bővíti népszerűsítő 
művekből is. 

 Pontos leírást tud adni  a 
női szaporító 
szervrendszerről és 
működéséről. Tudja, 
hogy a nemi érés tág 
határok között, 
különböző életévekben 
következik be. Tisztában 
van azzal, hogy a 
túlfejlettség vagy éppen 
az elmaradottság nem 
lehet gúnyolódás  tárgya.
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2.2. a férfi szaporító 
szervrendszer részei (külső 
és belső nemi szervek) és 
működésük; 
a másodlagos nemi jelleg 
fiúknál; 
a nemzőképesség; 
az érés jele: merevedés, 
pollúció; 
az érés élménye: zavar, 
szégyen, büszkeség 

 a férfi szaporító szervrendszerről 
és működéséről, a 
nemzőképességről, az érés 
jeleiről, valamint a férfi nemi 
szervek higiénéjéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása, 
képek, ábrák elemzése 

 Ismeri a férfi ivarsejtek 
termelődésének helyét és 
idejét. A testével, 
egyéniségével 
kapcsolatos ismereteit 
bővíti népszerűsítő 
művekből is. 

 Pontos leírást tud adni a 
férfi szaporító 
szervrendszerről és 
működéséről. Tudja, 
hogy a nemi érés tág 
határok között, 
különböző életévekben 
következik be. Tisztában 
van azzal, hogy a 
túlfejlettség vagy éppen 
az elmaradottság nem 
lehet gúnyolódás tárgya. 

 
2.3. a nemi szerepszocializáció; 

a nemi szerepszocializáció 
zavarai (homoszexualitás, 
szexuális perverziók) 

 a nemi szerepszocializációról  és 
zavarairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása, képek, 
ábrák elemzése; 
a gyerekek elleni szexuális 
bűncselekményről informáló 
hírek elemzése sajtófigyelés és a 
témáról tájékoztató cikkek 
feldolgozása alapján; 
a gyerekeket  védő, a gyerekek 
szexuális zaklatását szankcionáló 
jogszabályok elolvasása, 
értelmezése 

 Ismeri azokat a 
jogszabályokat, amelyek 
a gyerekeket védik a 
szexuális zaklatástól. 

 Ismeri azokat a 
jogszabályokat, amelyek 
a gyerekeket védik a 
szexuális zaklatástól. 
Ismeri továbbá azokat az 
intézményeket és civil 
szervezeteket, ahová a 
szexuális zaklatások 
áldozatai fordulhatnak. 

        
II. A PÁRKAPCSOLATOK  ISMERETEK TANULÁSA A 

PÁRKAPCSOLATOKRÓL 
    

        
1. A szerelem  Ismeretek tanulása a szerelemről     
        
1.1. férfi-nő kapcsolat a 

különböző kultúrákban 
 a különböző kultúrák férfi-nő 

kapcsolatáról informáló szöveg, 
illetve e témáról szóló 
szépirodalmi szövegek 
elolvasása, feldolgozása, képek, 
ábrák elemzése 

 Tudja, hogy a férfi-nő 
kapcsolat koronként és 
kultúránként eltérő 
jellegzetességet mutat. 

 Tudja, hogy a férfi-nő 
kapcsolat koronként és 
kultúránként eltérő 
jellegzetességet mutat. 
Szemléletesen le tudja 
írni  a férfi-nő 
kapcsolatát a különböző 
kultúrákban. 

        
1.2. ismerkedés, udvarlás, 

együttjárás 
 az ismerkedésről, az udvarlásról 

és az együttjárásról informáló 
szöveg, illetve e témáról szóló 
szépirodalmi szövegek 
elolvasása, feldolgozása, képek, 
ábrák elemzése; tapasztalatok 
összegyűjtése; 
udvarlási és ismerkedési módok 
eljátszása 

 Különbséget tud tenni az 
ismerkedés, az udvarlás 
és az együttjárás között. 

 Tudja, mit jelent a férfi-
nő kapcsolatban az 
ismerkedés, az udvarlás 
és az együttjárás. 
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1.3. pozitív érzelmek a 

szerelemben (vonzalom, 
vágy, boldogság, szeretet) 

 pozitív érzelmek átélése 
szerepjátékokban, saját élmények 
alapján; filmek, irodalmi művek 
elemzésével 

 Fel tud sorolni két-
három férfi-nő 
kapcsolatot erősítő 
pozitív érzelmet. 

 Érti a pozitív  érzelmek 
férfi-nő kapcsolatot 
erősítő funkcióit. Ismeri 
és felismeri ezeket az 
érzelmeket. 

        
1.4. negatív érzelmek a 

szerelemben (féltékenység, 
hűtlenség, felelőtlenség) 

 negatív érzelmek átélése 
szerepjátékokban, saját élmények 
alapján; filmek, irodalmi művek 
elemzésével 

 Fel tud sorolni két-
három férfi-nő 
kapcsolatot gyengítő 
negatív érzelmet. 

 Érti a negatív  érzelmek 
férfi-nő kapcsolatot 
gyengítő funkcióit. 
Ismeri és felismeri 
ezeket az érzelmeket. 

        
1.5. a partnerkapcsolat 

tartóssága (jegyesség, 
próbaházasság, élettársi 
kapcsolat; a kapcsolat 
felbontása, szakítás); 
a házasság mint 
otthonteremtés, mint 
érzelmi-biológiai-gazdasági-
jogi szövetség; 
a családtervezés, a 
gyermekvállalás felelőssége; 
a házasság felbomlása 

 a partnerkapcsolat tartósságáról, 
valamint a házasságról informáló 
szöveg, illetve e témáról szóló 
szépirodalmi szövegek 
elolvasása, feldolgozása, képek, 
filmek elemzése; tapasztalatok 
összegyűjtése; 
kiscsoportos beszélgetés a család 
funkcióiról, a gyermekvállalás 
felelősségéről 

 Érti a szexualitás, a 
szerelem, a szeretet és a 
házasság összefüggéseit. 
Értéknek tekinti a 
gondosan kiválasztott, 
mély társas (partner) 
kapcsolatokra való 
törekvést. 

 Érti és elemezni tudja a 
szexualitás, a szerelem, a 
szeretet és a házasság 
összefüggéseit. 
Értéknek tekinti a 
gondosan kiválasztott, 
mély társas (partner) 
kapcsolatokra való 
törekvést. Be tudja 
mutatni, hogy a 
partnerkapcsolatok 
szélsőséges esetben 
kriminális cselekmények 
elkövetéséhez vezetnek 

 
III. A NEMI ÉLET  ISMERETEK TANULÁSA A 

NEMI ÉLETRŐL 
    

        
1. Érettség a nemi élet 

megkezdésére: 
szüzesség, 
önmegtartóztatás; 
az önkielégítés; 
a nemi élet mint 
örömszerzés; 
a nemi élet mint 
fajfenntartás 

 A nemi életről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása, képek, 
ábrák elemzése 

 Tudja, hogy a nemi élet 
örömökkel, de 
felelősséggel és 
veszélyekkel jár. 

 Tudja, hogy a nemi élet 
örömökkel, de 
felelősséggel és 
veszélyekkel jár. 
Tisztában van a nemi 
életre való érettség 
feltételeivel. 

        
2. 
 

A nemi élet problémái: 
a nemi betegségek; 
a nemi úton terjedő 
betegségek (szifilisz, AIDS); 
a nemkívánatos terhesség és 
következményei; 
a fogamzásgátlás 

 A leggyakoribb nemi és nemi úton 
terjedő betegségekről, valamint a 
nemkívánatos terhességről és 
következményeiről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
AIDS-statisztikák elemzése; 
kiscsoportos  beszélgetés a 
betegségek elkerülésének 
módjairól és a fogamzásgátlás 
módjairól 

 Érti a prostitúció és a 
promiszkuitás veszélyeit.
Tudja, mi az AIDS, s azt 
is, hogy hogyan lehet 
ellene védekezni. 

 Érti a prostitúció és a 
promiszkuitás veszélyeit.
El tudja magyarázni 
társainak az AIDS okait, 
le tudja írni a betegség 
tüneteit és az ellene való 
védekezés lehetőségeit. 

ORVO 
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Év végi követelmények 
 

a) Tudja felsorolni azokat a hormonokat, melyek meghatározó szerepet játszanak a serdülésben, a nemi 
érésben. 

b) Ismerje a serdülés legpregnánsabb anatómiai, fiziológiai és pszichés változásait. 
c) Tudjon pontos leírást adni a női és férfi szaporító szervrendszerről és működéséről. 
d) Tudjon pontos leírást adni a nemi identitás alakulását befolyásoló tényezőkről, a biológiai nem és az 

identifikált nem közötti össze nem illés eseteiről. 
e) Ismerje azokat a jogszabályokat, amelyek a gyerekeket védik a szexuális zaklatástól, továbbá azoknak 

az intézményeknek és civil szervezeteknek a címét és elérhetőségét, ahová a szexuális zaklatások 
áldozatai fordulhatnak 

f) Legyen képes a férfi-nő kapcsolat kultúrafüggőségét konkrét példákkal bizonyítani. 
g) Legyen képes elemezni a szexualitás, a szerelem, a szeretet és a házasság összefüggéseit. Tudjon 

érvelni a gondosan kiválasztott, mély társas (partner) kapcsolatok mellett.  
h) Legyen ismerete a prostitúció és a promiszkuitás veszélyeiről. Tudja elmagyarázni az AIDS 

terjedésének okait, felsorolni a betegség tüneteit és az ellene való védekezés lehetőségeit. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
8. évfolyam 

 
Az Önismeret tanulásának céljai a 8. évfolyamon 

 
A tanulók kapjanak átfogó képet az önazonosság-tudat kialakulásának, változásának folyamatáról. Lássák be, 
hogy identitásuk alakulását egész eddigi élettörténetük, társadalmi kapcsolatrendszerük determinálja. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. AZ IDENTITÁS  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

IDENTITÁSRÓL 
    

        
1. Az én fogalma, az éntudat 

fejlődése: 
az én mint belülről szemlélt 
személyiség (az ösztönös és 
a tudatos én); 
az éntudat kialakulása, 
a dackorszakok 

 Az én fogalmáról, az éntudat 
kialakulásáról és fejlődéséről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; képek, ábrák 
elemzése, személyes élmények 
felidézése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az én-ről és az 
éntudat kialakulásáról, 
fejlődéséről. 

 Leírást tud adni szóban 
és írásban az én-ről, az 
éntudat kialakulásáról, 
fejlődéséről és a 
serdülőkori identitás 
problémákról. 

        
2. 
 

Az énkép: 
az én a  szociális tükörben; 
az énkép változása a 
személyiség tevékenysége 
sikereinek és kudarcainak 
tükrében; 
szubjektív és objektív  énkép 
(az önismeret  mint a 
szubjektív és objektív énkép 
távolsága, a reális és az 
irreális önismeret); 
az aktuális és ideális énkép 
(az önértékelés mint az 
aktuális és az ideális énkép 
összevetése, pozitív és 
negatív énkép); 
a sikerorientáció és a 
kudarckerülés 

 Az önazonosság problémáinak 
elemzése szépirodalmi, valamint 
pszichológiai szakirodalmi 
szövegek feldolgozásával és 
személyes tapasztalatok alapján; 
az életből és műalkotásokból vett 
példák segítségével az önismeret, 
az önbizalom, az önérzet, az 
önzés, az önszeretet fogalmainak 
tisztázása; 
20-50 szavas tulajdonságlisták 
segítségével a tanuló önmaga 
jellemzése, illetve választott 
osztálytárs kölcsönös jellemzése 

 Képes a másik ember 
személyiségét megérteni 
és tisztelni. Fel tudja 
vállalni önmagát, képes 
elfogadni mások segítő 
bírálatát. Törekszik a 
reális önismeret, 
önértékelés, a szükséges 
önbizalom és a helyes 
önszeretet elérésére. 
Tudja és belátja, hogy a 
reális önismeret fontos 
szerepet játszik a 
pályaválasztás és a 
párválasztás sikere 
szempontjából. 

 Képes az ideális énhez 
mint célhoz elvezető 
önnevelési feladatok 
operacionalizálására, 
törekszik azok 
kivitelezésére, 
megvalósítására. Be 
tudja mutatni a pozitív 
énkép és a 
sikerorientáció 
teljesítményfokozó, 
illetve a negatív énkép és 
a kudarckerülés 
teljesítménycsökkentő 
hatását. El tudja 
magyarázni társainak, 
hogy mit jelentenek a 
személyiség, az én és az 
identitás fogalmi körébe 
tartozó kifejezések, mi a 
különbség közöttük. 
Szakkönyvek, -szótárak, 
-lexikonok segítségével 
képes ellenőrizni az e 
témakörökben szerzett 
tudását. 

TANU 
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3. 
 

Az identitás tágabb körei: 
az ember teremtmény és 
élőlény volta  (az ember 
előtörténete  /az élővilág 
fejlődésének folytatása és 
csúcsa/, az emberek és az 
állatok különbözősége /test, 
agy, környezet, eszközök, 
munka, kommunikáció, 
társadalom/); 
az ember ember volta  
(az emberiség  
fejlődéstörténetében 
elfoglalt hely – a modern és 
a posztmodern kor 
gyermeke, 
a kultúrkör, amelyben él  az 
ember –  a civilizáció, 
európaiság, közép-
európaiság, vallás, 
a társadalmi  réteg, amihez 
tartozik az ember, 
ideológiai és 
párthovatartozás) 

 Az ember helyének 
meghatározása az élővilágban; 
az önazonosság meghatározása a 
tágabb, virtuális és létező 
közösségekkel való identifikációk 
megvallása révén 

 El tudja mondani, le 
tudja írni az ember 
származásáról vallott két 
legfontosabb 
elképzelést. Ismeri az 
ember és az állat közötti 
döntő és lényeges 
különbségeket. 
Tiszteletben képes 
tartani mások 
hovatartozását, 
identitásérzéseit. 
Alkalmazkodó és 
segítőkész magatartást 
tud tanúsítani másokkal 
szemben. 

 Pontos leírást tud adni az 
ember származásáról 
vallott elképzelésekről és 
elméletekről. 
Szemléletesen be tudja 
mutatni az ember és az 
állat közötti 
azonosságokat és 
különbségeket. Beszélni 
tud az ember ember 
voltáról (a civilizációról, 
a társadalmi 
meghatározottságról, a 
mai korszak emberének 
jellemzőiről). 
Tiszteletben képes 
tartani mások 
hovatartozását, 
identitásérzéseit. 
Alkalmazkodó és 
segítőkész magatartást 
tud tanúsítani másokkal 
szemben. 

ORVO 

        
4. 
 

Az identitás szűkebb körei: 
a haza – a nemzeti és a 
kisebbségi identitás; 
a szűkebb pátria –  
a tájegység, a régió,  
a település, ahol él az 
ember; 
a lokálpatriotizmus; 
a származás – ősök, 
rokonság, a család státusza 

 Az önazonosság meghatározása a 
szűkebb virtuális és létező 
közösségekkel való identifikációk 
megvallása révén; 
önjellemzés készítése, amelyben a 
szűkebb és tágabb csoportokhoz 
való tartozással jellemzi magát a 
tanuló; 
példák gyűjtése műalkotásokból 
és saját tapasztalatokból arra, 
hogy milyen helyzetekben 
erősödik fel az emberben az egy-
egy csoporthoz való tartozás 
érzése 

 Tudatosul benne a 
másokhoz, különböző 
személyekhez való 
viszonya, tudja, hogy 
milyen kötelezettségei 
vannak és kiért, 
mennyiben felelős. 

 Pontos ismeretei vannak 
az identitás szűkebb 
köreiről. Tudatosul 
benne a másokhoz való 
viszonya, tudja, hogy 
kiért, mennyiben felelős. 
Példákat tud mondani a 
nemzeti identitás 
szélsőséges formáira. 
Összegyűjt néhány ún. 
"nemzeti sztereotípiát". 
Képes lakóhelyén 
összegyűjteni azokat a 
cselekvési lehetőségeket, 
amelyekket 
lokálpatriótaként meg 
tud valósítani. 

ORVO 

         
5. A szerepidentitás: 

életkori szerepek; 
családi szerepek, 
nemi szerepek; 
iskolai (intézményi) 
szerepek, 
informális csoportokban 
betöltött szerepek; 
a társadalmi 
munkamegosztásban 
betöltött szerepek 

 Információk gyűjtése arról, hogy 
az egyes életszakaszokban mely 
életszerepeknek nő meg a 
jelentőségük és miért (gyermek, 
tanuló, dolgozó, házastárs, 
szülő); 
a gyűjtött információk 
feldolgozása írásban, 
kiscsoportos kommunikációval, 
szerepjátékkal; 
a létező szerepek összegyűjtése, a 
szerepelvárások jellemzése; 
jövendő szerepek elképzelése, 
elemzése 

 Belátja, hogy az ember 
az élete folyamán 
különféle életszerepeket 
valósít meg és egyeztet 
másokkal. Tisztában van 
azzal, hogy a 
munkavégzés során 
többször bekövetkezhet 
a pályamódosítás. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a különféle 
(életkori, családi, nemi, 
szervezeti, 
munkamegosztásbeli 
stb.) szerepekről és 
szerepelvárásokról. 
Tudja, hogy az ember 
élete folyamán különféle 
életszerepeket valósít 
meg és egyeztet 
másokkal. Tisztában van 
azzal, hogy a 
munkavégzés során 
többször bekövetkezhet 
a pályamódosítás. 
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Év végi követelmények 

 
a) Tudjon szakszerű leírást adni szóban és írásban az én-ről, az éntudat kialakulásáról, fejlődéséről és a 

serdülőkori identitás problémákról. 
b) Legyen képes elmagyarázni, továbbá példákkal illusztrálni a pozitív énkép és a sikerorientáció 

teljesítményfokozó, illetve a negatív énkép és a kudarckerülés teljesítménycsökkentő hatását. 
c) Tudjon érvelni a reális önismeret, önértékelés, a szükséges önbizalom és a helyes önszeretet 

meghatározó jelentősége mellett. Maga is lássa be, hogy a reális önismeret fontos a pályaválasztás és a 
párválasztás sikere szempontjából. 

d) Tudja megnevezni és jellemezni az identitás tágabb és szűkebb köreit. Tudjon példákat mondani arra, 
hogy adott életszakaszokban, helyzetekben milyen identitáselemek erősödhetnek fel.  

e) Tudja részletesen bemutatni a legmeghatározóbbnak tartott (életkori, családi, nemi, szervezeti, 
foglalkozási stb.) szerepeket és az ezekhez kapcsolódó tipikus szerepelvárásokat. Legyen tudatában 
annak, hogy az ember élete folyamán különféle életszerepeket valósít meg és egyeztet másokkal. 
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ÖNISMERET 
 

9–10. évfolyam 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskola, Művészeti 
Iskola és Gimnázium fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a NAT 
2003-hoz igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
(ÉKP) 1–12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte. Az itt közölt, 9–10. évfolyamra szóló 
Önismeret tanterv szerves előzménye a 7–8. évfolyam számára kidolgozott tanterv. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 

Heti 
óraszám 

1 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
Az Önismeret tanterv a NAT Ember és társadalom (társadalmi, állampolgári ismeretek, emberismeret), Ember 
a természetben (természetismeret, biológia-egészségtan) és Életvitel és gyakorlati ismeretek: technika 
(egészségtan), háztartástan (a család egészsége, élet a családban, családi szabadidő), pályaorientáció műveltségi 
területekre terjed ki. A Képességfejlesztő és értékőrző program Embertan tantervével együtt teljes egészében 
lefedi az Emberismeret műveltségi részterületét, valamint minden műveltségi területből lefedi az emberrel mint 
biológiai, társadalmi lénnyel kapcsolatos ismereteket, s mindezeknek az önmagunkra vonatkoztatását. A tanterv 
az 1–4. évfolyamon további követelményeket tartalmaz a tanulók önazonosságtudatának erősítéséhez (személyi 
adatok, külső és belső tulajdonságok), egy teljes félévet szán a saját élettörténet megismerésére. A közös 
követelmények között a Testi és lelki egészség valamennyi elemét tartalmazza. Ezen kívül segíti a 
Kommunikációs kultúra, a Tanulás és a Pályaorientáció követelményeinek teljesítését.  
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A tanterv integrál minden emberről szóló ismeretet, és a tanuló aktuális fejlettségi szintjén értelmezi azokat. 
Segít abban, hogy a tanuló a megszerzett ismereteket önmagára is tudja vonatkoztatni, így a tanulás 
folyamatosan saját élményekkel gazdagodjon. A tanterv személyközpontú, mentálhigiénés orientációjú. Minden 
tanulócsoport számára ajánlott. Az átlagos fejlettségű, érdeklődésű tanulóknak szánt önismereti napló és 
munkafüzetek segítik a fejletlenebb önazonosság-tudattal rendelkező (pl. intézetben felnövő, elhanyagolt, 
érzelmileg sérült) gyerekekkel való lassúbb, de elmélyültebb foglalkozást. Az Önismeret tanulása természetes 
kíváncsiságot igényel, előzetes tudást nem vár el a tanulóktól. Miközben kiemelten kívánja fejleszteni az 
önismereti, és az önérvényesítési képességeket, bizonyítottan jelentős hatást gyakorol a tanulók szociális 
képességeinek (személypercepció, szociabilitás, empátia stb.) fejlődésére. Fokozza a tanulók reflektivitását, 
tudatosabbá és hatékonyabbá teszi emberi kapcsolataikat, életvezetésüket. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Önismeretet bármilyen szakos tanár vagy tanító taníthatja, de különösen kedvező, ha esetleg 
pszichopedagógusi, gyógypedagógusi, szociológusi, pszichológusi, embertani felkészültséggel rendelkezik. 
Akiknek önismereti igénye, érzékenysége, empátiája az átlagosnál magasabb színvonalú, és a tanulókkal való 
kapcsolata jó, az Önismeret tanulásának segítésében biztos eredményeket érhet el. Az  alsó tagozatban más 
tantárgyak órakeretében is felhasználásra kerülhetnek önismereti témák (mert ezek igen sok integrációs, 
koncentrációs lehetőséget hordoznak). Térszervezést annyiban igényel a tanterv, hogy a beszélgetések során 
célszerű, ha szőnyegen, vagy körbe rakott székeken ülnek a gyerekek. A tanulócsoport bontása is lehetséges: 
prepubertás korban nemenként, de kizárólag akkor, ha a tanulók ezt kérik, igénylik. 

                                                           
1 Az Embertan helyett taníthatók az Önismeret és a Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek együtt. Tehát vagy az Embertant 
választják a helyi tanterv készítői, vagy az utóbbi tantárgyegyüttest. 
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Az Önismeret tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
Az Önismeret tanterv betekintést ad az ember pszichés sajátosságaiba, az embernek önmagával, 

társaival, a társadalommal, a természettel és a szellemi szférával való bonyolult viszonyába. Az önismeret 
keretében a tanulók megismerkednek külső és belső tulajdonságaikkal, aktuális személyiségükkel, szűkebb és 
tágabb kapcsolatrendszerük jellemzőivel. Az önismeret – szemben a világegyetemmel, a távoli tájakkal és 
korokkal, az idegen nyelvekkel és kultúrákkal, az általános törvényszerűségekkel való ismerkedést lehetővé tevő, 
a külvilág felé orientáló tantárgyakkal – a befelé, az ember felé forduló tudás megszerzését segíti, a tanulók 
sajátos egyediségének, közvetlen környezetüknek és a kettő közötti interakciónak az eljátszásával, 
megtapasztalásával, megbeszélésével, elemzésével, a róluk való ismeretszerzéssel. Az önismeret tanulásának 
célja a tanulók önismeretének, társismeretének, szociális helyzetfelismerő képességének erősítése, hatékony 
életvezetési, szociális problémamegoldási stratégiák, megküzdési módok kiépítése és ezáltal az alkalmazkodó és 
önérvényesítő képességeik fejlesztése. 

A kamaszoknál az önismeret tanulása lehetőséget biztosít a fokozott önismereti érzékenység és 
társismereti igény kielégítésére.  A folyamatos önismereti munka a tanulók többségénél segíti a pozitív énkép, a 
differenciált, reális önértékelés kialakulását, ami lehetővé teszi, hogy az ember békében éljen magával és 
környezetével.  Az önismeret tanulása növeli a tanulók pszichológiai kultúráját, alkalmassá teszi őket lelki 
folyamataik értékelésére és a tudatosabb életvezetésre. Az önismeret tanulása belső kontroll-attitűdöt 
eredményez, véd az elidegenedéstől, segítséget nyújthat krízishelyzetekben. Az önismeret tanulása tehát 
mindenekelőtt mentálhigiénés célokat szolgál. 

Az Önismeret tanterv a Nemzeti alaptanterv közös követelményeinek teljesítéséből meghatározó részt 
vállal a fiatalok egészséges életmódra nevelésével, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatra történő 
felkészítésével, valamint azzal, hogy a saját képességek, tulajdonságok, érdeklődési irányok differenciáltabb 
megismertetésével és reális önértékelés kialakításával hatékonyabbá teszi a tanulás tanulását és segíti a 
pályaorientációt. 

Az önismeret tanulásának konkrét céljai a 9–10. évfolyamon a következők: 
 Szerezzenek ismereteket a tanulók a nemi érésről, a női és a férfi nemi szervekről és azok működéséről, a 

nemi szerepszocializációról és annak zavarairól. 
 Váljanak képessé arra, hogy a gondosan kiválasztott, mély társas (partner) kapcsolatot tekintsék értéknek. 

Tudják elemezni a szexualitás, a szerelem, a szeretet és a házasság kapcsolatát. 
 Szerezzenek ismeretet az egészséges nemi életről, illetve a nemi élet problémáiról. 
 Ismerjék meg az életkoruknak és nemüknek megfelelő tipikus testi-lelki tulajdonságaikat, tevékenységeiket, 

képességeiket, motivációikat stb., a nemükből és a személyiségükből adódó különbségeiket, szerepszerű 
viselkedéseiket, tevékenységeiket. Alakuljon ki énidentitásuk, reális önértékelő képességük. 

 Ismerkedjenek meg az identitás tágabb köreivel (élőlény- és embervoltukkal, a mai kor emberének az 
emberiség fejlődéstörténetében elfoglalt helyével, azzal a kultúrkörrel, amelyben élnek), az identitás szűkebb 
köreivel (a nemzeti identitással, a lokálpatriotizmussal, a családi identitással) és a különféle szerepidentitásokkal. 

 Váljanak képessé egyéni sajátosságaik reális megítélésére a különböző személyiségszférákban. 
 Alakítsanak ki önmagukhoz és másokkal szemben helyes viszonyulásokat. 
 Váljanak képessé szorongásaik, kritikus életeseményeik, stressz által kiváltott érzelmeik és reakcióik helyes 

kezelésére, eredményes megküzdési stratégiák kialakítására. 
 
∗ A 9–10. évfolyamon (illetve az 5–8. évfolyamon is) az Ember és társadalom műveltségi terület 2 tantárgya 
között oszlik meg a heti 1 óra a következő lehetséges módokon. 
a) A tantárgyak: Önismeret és Embertan. 
b) Lehetséges mindvégig egyetlen tantárgy tanítása a kettő közül a heti egy órában. (Kevésbé ajánlott változat, 

csak az Embertan biztosíthat kellő témagazdagságot önmagában.) 
c) Lehetséges, hogy az évfolyamok egy részén az egyik, majd más évfolyamokon a másik tantárgyat tanítják. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 9–10. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tapasztalatok összegyűjtése, 
felidézése és megbeszélése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Önmegfigyelés és mások 

megfigyelése  
 Egyszerűbb 

képességvizsgálatok elvégzése 
 Tapasztalatok megbeszélése 
 Tudatosítás szituációs és 

szerepjátékokkal és ezek 
elemzése 
 Kiscsoportos kommunikáció és 

viselkedés elemzése, 
vélemények ütköztetése 
 Statisztikai adatok gyűjtése, 

elemzése 
 Esettanulmányok elemzése 

megvitatása  
 Kiselőadások 
 Segítő intézmény felkeresése 
 Beszélgetés segítő 

személyekkel 
 Konfliktus-megoldási módok 

kipróbálása szerepjátékban 

 A tanult tények, tulajdonságok, 
fogalmak és összefüggések 
bemutatása szerepjátékkal 
 Kisebb lélektani vizsgálatok 

elvégzése 
 Empírikus adatokat feldolgozó 

házi dolgozat elkészítése 
 Kiselőadás 
 Feladatlap 
 Röpdolgozat 
 Esszé írás 
 Vizsga 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív 

értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk) 
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben 
 A fogalmak összekapcsolásuk 

más fogalmakkal 
 Az összefüggések alkalmazása 
 Lásd még: 

       Megjegyzések az értékeléshez 
 

 
 

Megjegyzések az értékeléshez 
 

A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 
teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 
 

egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 
puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 

a pontatlan leírás  a “sűrű leírás" 
egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 

differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 
nagyobb segítséggel oldja meg a feladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 

egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 
egyféle megközelítés  többféle megközelítés 

reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 
az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 

megjelenítő közlés 
minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 

egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
 

Az Önismeret tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Váljanak képessé a tanulók egyéni sajátosságaik reális megítélésére a különböző személyiségszférákban. 
Tudatosuljon bennük az önismeret fontossága a pályaválasztásban. Tudják önmegvalósítási, önérvényesítési 
törekvéseiket mások érdekeinek figyelembevételével módosítani, korlátozni. Alakítsanak ki önmagukkal és 
másokkal szemben helyes viszonyulásokat. 
 

  
TEMATIKUS  
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. EGYÉNI 

SAJÁTOSSÁGOK A 
KÜLÖNBÖZŐ 
SZEMÉLYISÉG- 
SZFÉRÁKBAN 

 A KÜLÖNBÖZŐ 
SZEMÉLYISÉGSZFÉRÁKBAN 
TETTEN ÉRHETŐ EGYÉNI 
SAJÁTOSSÁGOK TANULÁSA 

    

        
1. 
 

Egyéni sajátosságok a 
kognitív (értelmi) szférában: 
percepciós stílusok és 
preferenciák (represszió – 
szenzitizáció, mezőfüggőség 
– mezőfüggetlenség, 
komplexitás – preferencia); 
a tanulás (emlékezet) egyéni 
sajátosságai (a bevésés és a 
felidézés gyorsasága, 
pontossága, a nyelvi és a 
képi reprezentáció); 
a vizuális és az akusztikus 
preferencia; 
a gondolkodás egyéni 
sajátosságai (rigiditás – 
plaszticitás, intuíció –  
diszkurzió, konvergencia – 
divergencia, intelligencia és 
kreativitás) 

 Az egyéni sajátosságok, 
képességek azonosítása a kognitív 
(értelmi) szférában tapasztalatok 
megbeszélésével, szépirodalmi és 
tudományos ismeretterjesztő 
művek idevonatkozó részleteinek 
feldolgozásával; 
egyszerű képességvizsgálatok 
elvégzése; 
egyéni képességlisták 
összeállítása, a leggyengébb és a 
legfejlettebb képességek 
számbavétele 

 Ki tudja választani a 
pszichikus 
megnyilvánulások közül 
a kognitív szférába 
tartozókat. Belátja, hogy 
a pontos érzékelés és az 
intuíció, illetve a 
gondolkodás és az 
érzelem részben 
ellentétei, részben 
kiegészítői egymásnak. 
Ismeri a beszéd és a 
gondolkodás 
összefüggéseit. Be tudja 
mutatni a képesség és a 
teljesítmény közötti 
összefüggést. Számba 
tudja venni azokat a 
képességeket, amelyek 
majdani választandó 
pályája, foglalkozása 
szempontjából fontosak 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kognitív szférához 
tartozó pszichikus 
megnyilvánulásokról, a 
kognitív szférához 
tartozó képességek és 
személyiségtulajdonsá-
gok mérési 
lehetőségeiről és 
eszközeiről. Egyszerű 
kísérletet tud tervezni a 
tanulásban mutatkozó 
egyéni különbségek 
demonstrálására. A 
kísérletet el tudja 
végezni nyolc-tíz önként 
jelentkező osztálytárssal, 
és az eredményeket 
képes értékelni egyszerű 
statisztikai eljárásokkal. 
Számba tudja venni 
azokat a képességeket, 
amelyek majdan 
választandó pályája, 
foglalkozása 
szempontjából fontosak, 
és jellemezni tudja azok 
aktuális fejlettségi 
szintjét. Be tudja mutatni 
értelmi sajátosságainak 
azon jegyeit, amelyek 
leginkább segítik vagy 
leginkább gátolják 
iskolai teljesítményét és 
szociális kapcsolatait. 

TANU 
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2. Egyéni sajátosságok az 

érzelmi-motivációs 
szférában: 
érzelmi stabilitás – labilitás; 
érzékenység – 
érzéketlenség; 
érzelmi gazdagság – 
sivárság; 
a temperamentum 
(kolerikus, szangvinikus, 
melankolikus, flegmatikus 
típusok); 
a teljesítménymotiváció 
(teljesítményelérés 
konformizmussal – 
eredetiséggel, 
sikerorientáltság – 
kudarckerülés) 

 Az egyéni sajátosságok 
azonosítása az érzelmi-
motivációs szférában 
tapasztalatok megbeszélésével, 
szépirodalmi és tudományos 
ismeretterjesztő művek 
idevonatkozó részleteinek 
feldolgozásával; 
a temperamentum-típusok tipikus 
reagálási módjainak eljátszása; 
az azonos helyzetre adott 
különböző reagálások elemzése 

 Ki tudja választani a 
pszichikus 
megnyilvánulások közül 
az érzelmi-motivációs 
szférába tartozókat. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
érzelmi-motivációs 
szférához tartozó 
pszichikus 
megnyilvánulásokról, az 
érzelmi-motivációs 
szférához tartozó 
személyiségtulajdonsá-
gok mérési 
lehetőségeiről és 
eszközeiről. Be tudja 
mutatni érzelmi és 
motivációs 
sajátosságainak azon 
jegyeit, amelyek 
leginkább segítik vagy 
leginkább gátolják 
iskolai teljesítményét és 
szociális kapcsolatait. 

TANU 

        
II. A VISZONYULÁSOK 

EGYÉNI SAJÁTOSSÁGAI 
 A VISZONYULÁSOK EGYÉNI 

SAJÁTOSSÁGAINAK 
TANULÁSA 

    

        
1. 
 

Az önmagunkhoz való 
viszony dimenziói: 
éntudatosság (a személyes 
és a társas viszony, a 
szubjektív és az objektív 
viszonyulás); 
az énkép és az énelfogadás; 
az önértékelés (reális és 
irreális önértékelés, 
kisebbrendűségi érzés, 
beképzeltség); 
az énerő és az 
önérvényesítés; 
az önkontroll; 
az önreprezentáció 

 A pozitív és a negatív önértékelés 
elemeinek számbavétele, elemzése 
kiscsoportos kommunikációban 

 Tájékozott az 
önmagához való reális és 
pozitív viszonyról, 
tisztában van a sikeres és 
a tudatos életvezetéshez 
szükséges éntudatosság 
jelentőségével. Reális 
önértékelésre törekszik. 

 Tájékozott az 
önmagához való reális és 
pozitív viszonyról, 
tisztában van a sikeres és 
a tudatos életvezetéshez 
szükséges éntudatosság 
jelentőségével. Képes 
önreprezentációt 
készíteni egy számára 
fontos, felvételi vizsgán 
történő önbemutatáshoz. 
Törekszik a jó benyomás 
keltésére és az 
önértékelés realitásának 
megőrzésére. 

ORVO 

        
2. 
 

A más emberekhez való 
viszony dimenziói és 
sajátosságai: 
az érzelmi viszony 
(szimpátia – antipátia, 
vonzás – taszítás, szeretet – 
gyűlölet, szerelem – 
barátság); 
a kapcsolati hierarchiák 
(dominancia, önalávetés, 
vezetői képességek, 
kooperálás, versengés); 
a társas világhoz való 
viszony (extraverzió – 
intraverzió, filantrópizmus – 
embergyűlölet); 
a társas hatékonyságot 
befolyásoló sajátosságok 
(szociális percepció, 
szociabilitás, empátia, 
szociális aspiráció, 
jóbenyomás keltése); 
a kapcsolatkultúra 
(őszinteség – hűség, 
szolidaritás, önzetlenség, 
udvariasság, alkalmazkodó 
képesség) 

 A tanulók társakhoz való 
viszonyainak elemzése a tanult 
dimenziók mentén; a vélemények 
ütköztetése, a konfliktus 
megoldási módok kipróbálása 

 Törekszik kapcsolati  
kultúrája színvonalának 
emelésére. Megpróbálja 
megítélni, hogy milyen 
jelekből lehet 
következtetni egy-egy 
megnyilvánulás igaz 
vagy hazug, önző vagy 
önzetlen voltára. 

 Differenciáltan tudja 
értékelni  ismerős és 
idegen környezetben  
(kortársai, fiatalabb és 
idősebb gyerekek, 
felnőttek körében, 
mindennapi és 
különleges helyzetekben 
pl. vizsgaszituációban 
stb.) tetten érhető társas 
hatékonyságát. 
Törekszik kapcsolati  
kultúrája színvonalának 
emelésére. Meg tudja 
ítélni, hogy milyen 
jelekből lehet 
következtetni egy-egy 
megnyilvánulás igaz 
vagy hazug, önző vagy 
önzetlen voltára. 

ORVO 
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Év végi követelmények 
 

a) Ismerje, és pontosan definiálja szóban vagy írásban a kognitív szférához tartozó pszichikus 
megnyilvánulásokat. 

b) Legyen képes egyszerű kísérletet tervezni a tanulásban mutatkozó egyéni különbségek demonstrálására.  
c) Legyen képes számba venni azokat a kognitív sajátosságait, amelyek leginkább segítik vagy gátolják 

iskolai teljesítményét és szociális kapcsolatait. 
d) Ismerje, és pontosan definiálja szóban vagy írásban az érzelmi-motivációs szférához tartozó pszichikus 

megnyilvánulásokat. 
e) Legyen képes számba venni azokat az érzelmi-motivációs szférához tartozó sajátosságait, amelyek 

leginkább segítik vagy gátolják iskolai teljesítményét és szociális kapcsolatait. 
f) Gyűjtsön érveket az önmagához való reális és pozitív viszony, az éntudatosság fontos szerepének 

bizonyításához a sikeres és a tudatos életvezetésben. 
g) Törekedjen arra, hogy kapcsolati kultúrájának a színvonalát emelje. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
Az Önismeret tanulásának céljai a 10. évfolyamon 

 
Ismerkedjenek meg a tanulók azokkal az élethelyzetekkel, amelyek az emberi szervezetet pszichológiai és 
fiziológiai értelemben megterhelve krízist okozhatnak. Legyenek tisztában azzal, hogy "a stressz az élet sava-
borsa" (Selye J.), ha azonban tartósan fennáll, az  káros lehet az egészségre. A lelki egészség megvédését segítő 
stratégiák megismerése után váljanak képessé a tanulók krízishelyzetben is hatékony konfliktusmegoldási, 
énvédő eljárások alkalmazására. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. ÉLETÜNK ÉS A STRESSZ  INFORMÁCIÓK TANULÁSA, 

TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A STRESSZRŐL 

    

        
1. 
 

Mindennapi szorongásaink: 
a felelés és a vizsgázás 
(debilizáló szorongás, 
facilitáló szorongás); 
félelem betegségtől, 
sérüléstől, haláltól; 
az egzisztenciális félelem – 
félelem a jövőtől; 
kritikus életesemények: 
agresszió áldozatává válás; 
hozzátartozó halála; 
tartós krízishelyzetek: 
a család felbomlása; 
a család színvonalának 
nagymértékű esése – 
munkanélküliség; 
saját súlyos betegség, 
rokkantság vagy 
hozzátartozó súlyos 
betegsége, rokkantsága. 

 A stressz fő okainak összegyűjtése 
tapasztalatok megbeszélésével és 
szépirodalmi, szakirodalmi 
szövegek feldolgozásával; 
a stressz a szervezet 
védekezésének fokozásában, 
energiatartalékok 
mozgósításában betöltött  
szerepének, jelentőségének 
tisztázása; 
az elhúzódó stressz káros 
hatásainak számbavétele 

 Képes az egészséget 
erősítő értékek 
felismerésére és az 
egészséget elősegítő 
magatartás elsajátítására. 
Ismeri a legtipikusabb 
krízishelyzeteket, a lelki 
egészséget veszélyeztető 
tényezőket. 

 Képes az egészséget 
erősítő értékek 
felismerésére és az 
egészséget elősegítő 
magatartás elsajátítására. 
Ismeri a legtipikusabb 
krízishelyzeteket, a lelki 
egészséget veszélyeztető 
tényezőket. Azonosítani 
tudja a szorongás jeleit 
(sápadás, remegés, 
dadogás, összegörnyedő 
testhelyzet). Ismer és 
alkalmazni tud 
nemverbális jeleket 
szorongó társai 
megnyugtatására. Képes 
összegyűjteni olyan 
eljárásokat, amelyekkel 
segítheti, 
megnyugtathatja 
átmenetileg, vagy 
tartósan krízishelyzetbe 
került társait. 

KUTA 

        
2. 
 

A stresszre adott reakciók: 
a szervezet erőtartalékainak 
mozgósítása; 
a stressz által kiváltott 
érzelmek, reakciók: 
a harag, az agresszió saját 
magunk ellen fordítása 
(pszichoszomatikus 
betegségek, önkárosító 
életvitel /alkoholizmus, 
dohányzás, 

 A stressz által kiváltott érzelmek 
(düh, harag, agresszió) 
számbavétele tapasztalatok 
felidézésével, illetve szépirodalmi 
és szakirodalmi szövegek 
elemzésével; 
a devianciákkal kapcsolatos 
magyarországi és nemzetközi 
statisztikák elemzése; 
a tradíciók és az aktuális 
társadalmi, gazdasági helyzet 
szerepének elemzése az 
alkoholizmus, a 

 Ismertetni tudja a 
leggyakrabban használt 
élvezeti cikkek (kávé, 
dohány, alkohol) és 
kábítószerek (LSD, 
kokain, heroin) élettani 
hatásait, a függőség 
tüneteit és 
következményeit. Képes 
elutasítani az élvezeti és 
kábítószereket. 

 Ismeretterjesztő művek, 
lexikonok 
felhasználásával 
ismertetni tudja a 
leggyakoribb 
pszichoszomatikus 
betegségeket, a 
gyakoribb 
személyiségzavarokat és 
pszichés 
megbetegedéseket. 

ORVO 
KUTA 
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 kábítószerélvezet/, lelki 

betegségek, öngyilkosság); 
a harag, agresszió mások 
ellen fordítása (viselkedési 
problémák /deviancia, 
normasértés, mások testi 
épségének, életének 
veszélyeztetése/) 

 kábítószerfogyasztás, az 
öngyilkosság, a lelki betegségek 
arányának növekedésével 
összefüggésben; 
olyan esetek elemzése, 
amelyekben a család elhúzódó 
krízishelyzete a tanulmányi 
eredmények látványos romlását, 
viselkedési zavarokat 
eredményezett 

   Elemezni képes a stressz 
által kiváltott negatív 
érzelmeket, a stresszre 
adott önkárosító 
reakciókat. Tudja 
elemezni az 
öngyilkossági 
statisztikákat életkori, 
területi, iskolai 
végzettség szerinti 
bontásban. Tudja, mi a 
teendő alkohol-, 
gyógyszer-, 
kábítószertúladagolás 
észlelése esetén. Képes 
elutasítani az élvezeti és 
kábítószereket. 

        
II. AZ EGÉSZSÉG 

MEGŐRZÉSÉT SEGÍTŐ 
MEGKÜZDÉSI 
STRATÉGIÁK 

 AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT 
SEGÍTŐ MEGKÜZDÉSI 
STRATÉGIÁK TANULÁSA 

    

        
1. Az érzelmek csillapításának 

stratégiái: 
önmérséklet -
feszültségkontroll; 
relaxáció; elhárító 
mechanizmusok; emóció-
kiürítés; lelki támasz 
keresése; 
a  problémára fókuszáló 
stratégiák. 
tervezés; helyzetátalakítás;  
konstruktivitás; tanácskérés 
a probléma megoldására 

 A  megküzdési stratégiák 
tudatosítása szerepjátékban, 
többféle megküzdési mód 
lejátszása, a lehetséges 
következmények elemzése; 
önjellemzéssel annak feltárása, 
hogy a tanulók a mindennapi 
konfliktushelyzetekben milyen 
emóció- és problémafókuszú 
stratégiákat részesítenek 
előnyben 

 Ismeri az emóciófókuszú 
és a problémafókuszú 
megküzdési módokat. 
Tudja magáról, hogy 
milyenek a tipikus 
konfliktusmegoldási 
stratégiái. Törekszik 
eredményesebb 
megküzdési módok 
alkalmazására. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
emóciófókuszú és a 
problémafókuszú 
megküzdési módokról. 
Tudja magáról, hogy 
milyenek a jellegzetes 
konfliktusmegoldási 
stratégiái. Törekszik 
eredményesebb 
megküzdési módok 
alkalmazására. 

        
2. 
 

A megküzdési stratégiák 
eredményességét segítő 
tényezők: 
a megküzdési 
eredményesség 
személyiségtényezői: 
éntudatosság; optimizmus – 
remény; belső kontroll; 
lelki edzettség; 
a pszichoszociális támasz 
egyéni és szervezett formái: 
a bizalmi személy mint 
támasz (családtagok, 
barátok); 
a segítő foglalkozású 
személy mint támasz (orvos, 
lelkész, szociális munkás, 
pedagógus, pszichológus); 
önsegítő és segítő laikus és 
professzionális  szervezetek, 
egyesületek, alapítványok 

 A megküzdési stratégiák 
eredményességét segítő tényezők 
számbavétele, elemzése élmények, 
tapasztalatok felidézésével és 
szövegfeldolgozással, illetve 
lehetőség szerint a témával 
foglalkozó dokumentumfilm 
megtekintésével; 
a segítő szervezetek  (NEVI, 
Nevelési Tanácsadó, Lelki 
Elsősegély telefonszolgálat, 
Anonim AIDS szűrés és 
tanácsadás, Rák ellen az 
Emberért – a Holnapért, 
Gyógyult Alkoholisták Klubja 
stb.) működésének, 
tevékenységének tanulmányozása 
ismeretterjesztő művek és 
propagandakiadványok olvasása, 
feldolgozása révén 

 Tudja, hogy családján 
kívül kikhez fordulhat 
saját vagy barátja 
problémáival az 
iskolában és a 
lakóhelyén. Ismeri a 
legközelebbi nevelési 
tanácsadó és 
pszichiátriai 
szakrendelés címét. 

 Tudja jellemezni 
önmagát és barátait a 
megküzdési 
eredményesség 
személyiségtényezőinek 
(éntudatosság, 
optimizmus, belső 
kontroll, lelki edzettség) 
szempontjából.  
A leggyengébb pontjaira 
önfejlesztési tervet képes 
készíteni. Ismeri a 
szenvedélybetegségektől 
való szabadulás módjait, 
az azt segítő hivatásos 
szervezetek nevét és 
elérhetőségét. 

ORVO 
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Év végi követelmények 

 
a) Legyen képes az egészséget erősítő értékek felismerésére és az egészséget elősegítő magatartás 

elsajátítására. 
b) Ismerje a legtipikusabb krízishelyzeteket, a lelki egészséget veszélyeztető tényezőket.  
c) Ismerje fel a szorongás jeleit és törekedjen szorongó társai megnyugtatására. 
d) Ismerje és elemezze a stresszre adott legtipikusabb reakciókat. 
e) Fejtse ki részletesen a problémafókuszú és az emociófókuszú megküzdési stratégiák legjellemzőbb 

sajátosságait, a megküzdés eredményességét segítő tényezőket; törekedjen saját megküzdési módjainak 
elemzésére, eredményességük értékelésére. 

f) Ismerje a leggyakrabban használt élvezeti cikkek (kávé, dohány, alkohol) és kábítószerek (LSD, kokain, 
heroin) élettani hatásait, a függőség tüneteit és következményeit. Legyen képes elutasítani az élvezeti- 
és kábítószereket. 

g) Ismerje a szenvedélybetegségektől való szabadulás módjait és az ezt segítő hivatásos és civil 
szervezetek nevét és elérhetőségét.  

h) Statisztikai adatok alapján tudjon részletes írásbeli vagy szóbeli elemzést készíteni a magyarországi 
droghelyzetről. 

i)  Statisztikai adatok alapján tudjon részletes írásbeli vagy szóbeli elemzést készíteni a magyarországi 
öngyilkosságok helyzetéről. 
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TÁRSADALMI, POLITIKAI, 
JOGI ÉS ÁLLAMTANI  

ISMERETEK 
 

7–8. évfolyam 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskola, Művészeti 
Iskola és Gimnázium fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a NAT 
2003-hoz igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
(ÉKP) 1–12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte. Az itt közölt, 7–8. évfolyamra szóló 
Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanterv szerves folytatása a 9-12. évfolyam számára kidolgozott 
tanterv. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

1 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanterv az Ember és társadalom műveltségi területére 
terjed ki. A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanterv a NAT kiemelt fejlesztési feladatai közül 
csaknem mindegyikkel kapcsolatban van. Ezt mutatják a tantárgyi tanterv lapszélén található rövidítések. 
A KÉK Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanterve a NAT Ember és társadalom műveltségi 
területére megfogalmazott követelményeknek más tárgyakkal (történelem, filozófia, néprajz stb.) együtt tesz 
eleget, sőt annál szélesebb területet ölel fel.  
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanulása révén a tanulók megismerkedhetnek a szerepek, az 
érdekek és konfliktusok értelmezési kereteivel. Emellett lehetősége nyílik a tanulóknak a történetiség, a norma és 
szabályrendszer jellemzőinek, a jogszabályok rendszerének vizsgálatára, az alkotmány és az állampolgári lét jogi 
kereteinek és államelméleti aspektusainak feltérképezésére, a szervezetben élő ember és csoportjellemzőinek 
vizsgálatára, a jogi szabályozottság és politikai realitás értelmezésére, a társadalmi és globális problémák, 
valamint a politika és az állam összefüggésrendszerének tanulmányozására. 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A 
tárgyalás történeti. A 8. évfolyamon az antik és középkori elméletek bemutatása, valamint a NAT által az Ember 
és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél.  
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tantervet főiskolai szintű pedagógus diplomával rendelkező 
tanárok taníthatják. Elsősorban azok, akiknek képesítése a társadalomtudományi szakok tanítására szól. 
Különösen szerencsés, ha szociológiából, politológiából, jogtanból, ökonómiából jogfilozófiából felkészült, vagy 
legalább e problémakörök iránt érzékeny pedagógus vállalkozik a feladatra. A tanterv különösebb tér- és 
időszervezést nem igényel. A tanterv tanulásához-tanításához saját fejlesztésű tankönyvek és tanítási segédletek 
állnak rendelkezésre, amelyek egy része a tankönyvpiacon már megtalálható. 

                                                           
1 Az Embertan helyett taníthatók az Önismeret és a Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek együtt. Tehát vagy az Embertant 
választják a helyi tanterv készítői, vagy az utóbbi tantárgyegyüttest. 
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A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek 
tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
A társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanulása révén a tanulók megismerkedhetnek a szerepek és 
konfliktusok értelmezési kereteivel. A szociálpszichológiai és szociológiai megközelítések – Goffman, Schütz, 
Berger, Luckmann, Habermas felismeréseinek pedagógiai  adaptációi – lehetőséget adnak a különböző 
szerepfogalmak és szituációk regisztrálására, értelmezésére. A 7. évfolyam tananyagának tanulása a különböző 
csoportok – család, iskola, helyi társadalom – konfliktusainak, valamint a politikai tagoltság érdekekhez, 
értékekhez kötődő vetületeinek számbavételét és értelmezését teszi lehetővé.  
Tudnia szükséges a mindennapi élet szabályozottságáról. A mindennapi élet elemzését helyezzük előtérbe, csak 
most már a szabályozási metodikák – szokás, erkölcs, jog  – társadalmi kérdéseinek  megfogalmazására tevődik a 
hangsúly. A funkciók elkülönítését követően a jog értelmezési lehetőségeit vizsgálhatják a tanulók, s ezzel 
szorosan kapcsolódhatnak az előző évfolyam konfliktusmegismerő társadalomszemléletéhez. Lehetőségük nyílik 
a történetiség, a norma és szabályrendszer jellemzőinek, a jogszabályok rendszerének vizsgálatára, kitüntetett 
figyelmet szentelve a különböző tapasztalatok és jogszabályok egybevetésére. Erre épül az alkotmány és az 
állampolgári lét jogi kereteinek és államelméleti aspektusainak feltérképezése.  
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 7–8. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Adat- és dokumentumgyűjtés és 
elemzés, önmegfigyelés 
 Szitációs- és szerepjátékok 
 Megfigyelt események 

elemzése 
 Kiscsoportos beszélgetés 
 Filmrészletek elemzése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása, vélemények 
felszínre hozása és ütköztetése, 
megbeszélése és elemzése 
 Könyvtári kutatás, referálás, 

bibliográfia készítése 
 Vizuális megjelenítés 
 Napló (munka-, olvasmány-, 

esemény, belső történés) 
vezetése 
 Sajtófigyelés 
 Írásművek készítése (jegyzet, 

ismertetés, esszé, tanulmány) 
 Tanulói előadás 
 Kiállítások rendezése 
 Akadályozottak, segítségre 

szorulók meglátogatása és 
megsegítése, e tevékenységek 
felidézése és elemzése 
 In vivo tanulás tanulmányi 

kirándulásokon 
 Projekt módszer 

 A tanult tények, tulajdonságok, 
fogalmak és összefüggések 
bemutatása bábozással, vizuális 
megjelenítéssel, pantomimmal, 
szerepjátékkal 
 Társadalomtudományi tényeket 

tartalmazó táblázatok, 
diagramok készítése 
 Kisebb  szociológiai 

(szociográfiai) kutatások 
elvégzése 
 Vitákban való kompetens 

részvétel 
 Felelés szóban 
 Röpdolgozat 
 Feladatlapok 
 Tesztek 
 Vizsga 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív 

értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk) 
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal 
 Az összefüggések alkalmazása 

 
 Lásd még:  

       Megjegyzések az értékeléshez 
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Megjegyzések az értékeléshez 

 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 
teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a „sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
nagyobb segítséggel oldja meg a feladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 

egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintézis 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 

 
 

Saját fejlesztésű taneszköz 
 

Évfolyam Cím 
8. Bohár András: Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek. 7–8. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

7. évfolyam 
 
 

A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanulásának céljai 
a 7. évfolyamon 

 
 
A tantárgy tanulása – azaz a társadalmi szerepekre való tudatos felkészülés – során tanulók képessé válnak saját 
életviláguk adottságainak leírására. Megtanulják a hétköznapi világ kommunikatív, kölcsönös és tudatos 
megértési lehetőségeit számbavenni. Esetleírások és tapasztalatok segítségével megismerik az egyén különböző 
szerepeit, szerepkonfliktusait. Tapasztalatokat szereznek a családi szerepkonfliktusokról, az osztályban és az 
iskolában jelentkező szerepkonfliktusokról, valamint a helyi társadalom szerepkonfliktusairól. 
E szerepkonfliktusokat tanulják meg értelmezni. Megismerkednek a nyilvánosság fogalmának jelentésével is. 
Kövessék nyomon a politikai műsorok híradásait, a politikai és közéleti szereplők tevékenységeit. Tanulják meg 
értelmezni az állampolgári véleményeket a politikai élettel összefüggésben, különös tekintettel a magán- és 
köznyilvánosság közötti eltérésekre.  
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMUM  OPTIMUM 

        
I. SZEREPEK ÉS 

KONFLIKTUSOK 
 SZEREPEK  ÉS 

KONFLIKTUSOK 
ÉRTELMEZÉSE  A 
MINDENNAPI ÉLETBEN 

    

        
1. Az életvilág  A saját életvilágnak mint 

adottságnak a leírása, 
értelmezése (magától értetődő 
hétköznapi világ, nem-hétköznapi 
világ) 

 Példák segítségével el 
tudja mondani a 
hétköznapi és az attól 
különböző események 
meghatározó 
mozzanatait. 

 Le tudja írni és önállóan 
értelmezni tudja 
környezetének 
hétköznapi és nem-
hétköznapi jelenségeit. 

ÖNI 

        
2. A hétköznapi világ  A hétköznapi világ különböző 

jelentéseinek megismerése 
tapasztalatok, esetleírások 
segítségével (kommunikatív, 
tudatos, kölcsönös megértést 
célzó) 

 Példák segítségével fel 
tudja sorolni a 
hétköznapi világ 
meghatározó 
jelenségfajtáit. 

 Önállóan meg tudja 
különböztetni a 
komunikatív, tudatos és 
kölcsönös megértést 
szolgáló hétköznapi 
jelenségeket. 

ÖNI 
INKO 

        
3. A szerepek  Az egyén különböző szerepeinek 

megismerése esetleírások, 
interjúk készítésével és 
elemzésével 

 Meg tudja különböztetni 
az egyén különböző 
szerepeit példák 
segítségével. 

 Egyedi megközelítések 
keretében értelmezni 
tudja az egyén 
különböző szerepeinek 
jelentőségét. 

ÖNI 
ÉLET 
MÁS 

        
4. Szerepkonfliktusok  Saját és személyek közötti 

szerepkonfliktusok elemzése 
interjúk és médiaelemzések 
segítségével 

 Példák segítségével el 
tudja mondani a 
szerepkonfliktusok 
jellemzőit. 

 Értelmezni tudja saját-
maga és mások 
szerepkonfliktusait. 

ÖNI 
TANU 
ORVO 

        
5. Az ismeretszerzés 

konfliktusai 
 Az ismeretszerzés konfliktusainak 

elemzése (értékütközések, 
előítéletek, aktualitások, divatok, 
közvélemény) 

 Példák segítségével el 
tudja mondani a 
fontosabb 
szerepkonfliktusok 
jellemzőit. 

 Önálló esettanulmányok 
kapcsán értelmezni tudja 
a különböző, 
ismeretszerzésből adódó 
konfliktusokat. 

ÖNI 
MÁS 

TANU 
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II. A KÖZÖSSÉG SZEREP-      

KONFLIKTUSAI 
 A KÖZÖSSÉGBEN 

JELENTKEZŐ 
SZEREPKONFLIKTUSOK 
ÉRTELMEZÉSE 
ESETLEÍRÁSOK ÉS PÉLDÁK 
SEGÍTSÉGÉVEL 

    

        
1. Konfliktusok a családban 

(szerepmegfelelések, 
szereptévesztések) 

 Különböző családi 
szerepkonfliktusok elemzése 

 Előzetes szempontok 
segítségével el tudja 
mondani a családi 
szerepkonfliktusok 
jellegzetességeit. 

 Önálló esettanulmányok 
kapcsán értelmezni tudja 
a különböző családi 
szerepmegfelelésekből 
és szereptévesztésekből 
adódó konfliktusokat. 

ÖNI 
ÉLET 
MÁS 

ORVO 

        
2. Szerepkonfliktusok az 

osztályban, az iskolában 
(általános emberi 
magatartásból adódóak, 
intézményi szerepek 
következményei) 

 Az osztályban és az iskolában 
jelentkező szerepkonfliktusok 
értelmezése példák és 
tapasztalatok segítségével 

 Részt tud venni a 
konfliktusok közös 
megbeszélésében és 
tudja a konfliktusok 
alapvető okait. 

 Önállóan meg tudja 
fogalmazni  az 
osztályban és az iskola 
intézményében 
jelentkező 
konfliktusokat és  azok 
megoldási javaslatait. 

ÖNI 
ÉLET 
VÉD 

ORVO 

        
3. Konfliktusok a helyi 

társadalomban  
(gazdasági, szociális, 
kulturális, kisebbségi 
konfliktusok) 

 A helyi társadalom különböző 
természetű konfliktusainak 
értelmezése 

 Példák segítségével el 
tudja mondani néhány 
helyi társadalmi 
konfliktus jellemzőit. 

 Tapasztalatok 
elemzésével értelmezni 
tudja a helyi társadalom 
jellegzetes konfliktusait. 

ÖNI 
MÁS 

ORVO 

        
III. A NYILVÁNOSSÁG ÉS A 

POLITIKAI SZEREPEK 
 A NYILVÁNOSSÁG ÉS A 

POLITIKAI SZEREPEK  
ÉRTELMEZÉSE 

    

        
1. Média és politika; 

a  médiumok által közvetített 
kép a  politika világáról 

 Politikai műsorok, híradások  
elemzése 

 Felismeri a  fontosabb 
médiaforrásokat, 
amelyek hírt adnak a 
politika világáról. 

 Eredeti problémafelvetés 
keretében meg tudja 
közelíteni az aktuális 
politikai kérdéseket. 

INKO 
JÖVŐ 
VÉD 

KUTA 
        
2. A pártok, az 

érdekképviseleti szervek és 
vezetőik tevékenységei 

 A politikai és közéleti szereplők 
tevékenységének értelmezése 
médiaelemzések segítségével 

 Fel tudja sorolni néhány 
fontosabb politikai vagy 
közéleti szereplő 
tevékenységéinek 
jellegzetességeit. 

 Elemezni tudja 
dokumentumok 
segítségével  néhány 
politikai vagy közéleti 
szereplő tevékenységét. 

INKO 
JÖVŐ 
VÉD 

KUTA 
        
3. Az állampolgárok és a 

politikai élet szereplői: 
az állampolgárok véleménye 
a politikai élet szereplőiről 
a nyilvánosság tükrében (a 
magán- és köznyilvánosság 
összefüggései) 

 Állampolgároknak a politikai élet 
szereplőiről alkotott 
véleményének megfigyelése; 
a magán- és köznyilvánosság 
közötti eltéréseket megfigyelése, 
értelmezése 

 Véleményt tud alkotni 
néhány nyilvánosságra 
került információról, a 
politikai élet aktuális 
jelenségeiről. 

 Önállóan értelmezni 
tudja a magán- és 
köznyilvánosság közötti 
eltéréseket. 

VÉD 
INKO 

KUTA 

        
IV. MINDENNAPI ÉLETÜNK 

SZABÁLYOZOTTSÁGAI 
 MINDENNAPI ÉLETÜNK 

SZABÁLYOZOTTSÁGAINAK 
ÉRTELMEZÉSE 
ESETLEÍRÁSOK  ALAPJÁN 

    

        
1. Szokás, szokásjog  Mindennapi szokásaink és a 

szokásjogok történetiségének 
elemzése példák segítségével 

 Példák segítségével fel 
tudja sorolni a szokások  
és a szokásjog néhány 
jellemzőjét. 

 Forráselemzések 
keretében önállóan 
értelmezni tudja a 
szokások és szokásjogok 
jelentőségét. 

MÁS 
VÉD 

 

        
2. Erkölcs, erkölcsiség  Az erkölcs jelentésének és 

hatökörének értelmezése 
tapasztalatok és példák 
segítségével 

 Példák segítségével 
értelmezni tudja az 
erkölcsös cselekvés 
lényeges mozzanatait 

 Önállóan elemezni tudja 
az erkölcs jelentését 
vagy hiányának 
jelentőségét. 

ÖNI 
VÉD 

 
        
3. A jog  A jog mint közvetítő eszköz a 

társadalom különböző szférái 
között,  jogesetek értelmezése 
(gazdaság, politika, kultúra) 

 Példák segítségével el 
tudja mondani a jog 
fontosságát a különböző 
társadalmi szférák 
életében. 

 Dokumentumelemzéssel 
értelmezni tudja a 
különböző társadalmi 
szférák jogi 
szabályozottságát. 
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V. AZ ALKOTMÁNY 

FUNKCIÓJA 
 AZ ALKOTMÁNY 

FUNKCIÓJÁNAK 
ÉRTELMEZÉSE 

    

        
1. Az európai és magyar 

alkotmány, az 
alkotmányozás történetisége 

 Az európai és a magyar 
alkotmányfejlődés fontosabb 
mozzanatainak értelmezése 
szövegelemzések alapján 

 Le tudja írni előre adott 
szempontsor 
segítségével az európai 
és a magyar 
alkotmányfejlődés 
fontosabb állomásait. 

 Önállóan be tudja 
mutatni az európai és a 
magyar 
alkotmányfejlődés 
azonos és különböző 
elemeit. 

EU 
VÉD 

 

        
2. Jogalkotás és 

alkotmányosság 
(szabadságjogok, 
gazdasági, szociális, 
kulturális és állampolgári 
jogok) 

 A jogalkotás és alkotmányosság 
elemeinek értelmezése 
szövegelemzések és példák 
segítségével 

 Példák segítségével el 
tudja mondani a 
jogalkotás fontosabb 
jellemzőit. 

 Értelmezni tudja a 
jogalkotás és az 
alkotmányosság 
különböző 
megvalósulási formáit 
szövegelemzések 
keretében. 

        
3. Az állampolgári jogok 

védelme 
 A köztársasági megbízott 

jogintézményének értelmezése 
példák segítségével 

 Le tudja írni a 
köztársasági megbízott 
főbb tevékenységeit 
példák segítségével. 

 Önállóan értelmezni 
tudja a köztársasági 
megbízott 
jogintézményének 
működését. 

VÉD 
ÖNI 
EU 

         
4. Az állampolgári 

kötelezettségek 
(honvédelmi, adófizetési 
kötelezettségek betartását 
előíró jogszabályok) 

 Az állampolgári kötelezettségek 
értelmezése szövegelemzések és 
példák segítségével 

 Fel tudja sorolni a főbb 
állampolgári 
kötelezettségeket. 

 Esettanulmányok 
elemzésével be tudja 
mutatni az állampolgári 
kötelezettségek 
meglétének vagy 
hiányának a jelentőségét.

VÉD 
ÖNI 
EU 

ÉLET 

        
5. Az Országgyűlés 

törvényalkotó tevékenysége 
és szervezeti működése 

 Az Országgyűlés 
törvényalkotásának és szervezeti 
működésének elemzése 
dokumentumelemzések és 
médiafigyelések keretében 

 Példák segítségével 
beszélni tud  az 
Országgyűlés 
törvényalkotásának 
fontosságáról, fel tudja 
sorolni az  egyes 
országgyűlési 
szervezetek munkáját. 

 Önállóan képes nyomon 
követni és elemezni az 
Országgyűlés munkáját. 

EU 
ÉLET 

        
6. A kormány és a 

minisztériumok 
tevékenysége 

 A kormány,  a miniszterelnök és a 
minisztériumok tevékenységének 
értelmezése dokumentumok és 
médiafigyelés  segítségével 

 Példák segítségével fel 
tudja sorolni a kormány 
és a minisztériumok 
főbb tevékenységeit. 

 Önállóan képes nyomon 
követni és elemezni a 
kormány és a 
minisztériumok 
munkáját. 

EU 
ÉLET 

        
7. Az államfő szerepe az 

Alkotmánnyal, az ország 
belső életével és külső 
kapcsolataival 
összefüggésben 

 Az államfő szerepének, 
tevékenységének értelmezése 

 Példák segítségével be 
tudja mutatni az államfő 
fontosabb 
tevékenységeit. 

 Érti és másoknak el 
tudja magyarázni az 
államfő munkájának 
jelentőségét. 

EU 
ÉLET 

 

Év végi követelmények 
 

1. Esetleírások elemzése során, továbbá mindennapi helyzetekben ismerje fel a nyilvánvaló szerepeket, 
amelyekben maga tevékenykedik, illetve amelyekben a  közvetlen környezetében élők léteznek. 

2. Ismerje fel azokat a konfliktushelyzeteket, amelyek a kortársai között alakulnak ki azok különféle 
szerepelvárásainak ütközése miatt. 

3. Kísérje figyelemmel a helyi politika nyilvánosságra jutó konfliktusait. 
4. Tudjon példákat mondani a szokásjogra, erkölcsi szabályozás megnyilvánulására. 
5. Ismerje azokat a legfontosabb lehetőségeket és kötelezettségeket, amelyeket az alkotmány biztosít 

számára valamely szerepében (életkora kapcsán, tanuló voltából fakadóan, szüleinek foglalkozása miatt, 
testvéreinek száma miatt stb.). 

6. Tudja felsorolni a legfontosabb szabályozó testületek pontos nevét, és tudjon a névhez tevékenységeket 
rendelni.  

7. Kövesse nyomon az országos politikai élet őt közvetlenül érintő eseményeit, konfliktusait. Tudjon az 
éppen aktuális EU-politikai eseményekről is. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

8. évfolyam 
 
 

A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek  
tanulásának céljai a 8. évfolyamon 

 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A 
tárgyalás történeti. A 8. évfolyamon az antik és középkori elméletek bemutatása, valamint a NAT által az Ember 
és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A görög-római politikai 

filozófia 
      

        
1. A szofisták       
        
1.1. Természeti törvények és 

megegyezett törvények 
megkülönböztetése 

      

        
1.1.1. A naturalista álláspont: 

Antiphón 
 Szövegelemzés: Antiphón 

érveinek összegyűjtése a 
természeti törvények mellett 

 Segítséggel fel tudja 
sorolni az érveket 

 Önállóan fel tudja 
sorolni az érveket 

        
1.1.2. A legalista álláspont: 

Anonymus Iamblichi 
 Szövegelemzés: Anonymus 

Iamblichi érveinek összegyűjtése 
a polisztörvények mellett 

 Segítséggel fel tudja 
sorolni az érveket 

 Önállóan fel tudja 
sorolni az érveket 

        
1.1.3.   Drámajáték: vita a két álláspont 

között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
1.2. A polisztörvények eredete       
        
1.2.1. Kritiasz álláspontja. 

Kitekintés az érv 
utóéletére 

 Tanári előadás jegyzetelése   Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
1.2.2. Kalliklész álláspontja. 

Kitekintés az érv 
utóéletére 

 Tanári előadás jegyzetelése   Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
1.2.3. Thraszümakhosz 

álláspontja. Kitekintés az 
érv utóéletére 

 Tanári előadás jegyzetelése   Segítséggel képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

 Önállóan képes 
elismételni a hallottakat 
jegyzetei alapján 

        
1.2.4.   Drámajáték: Thraszümakhosz 

vitája Szókratésszal Platón 
Államának részletei alapján. A 
szereplők és az érvek értékelése. 
A tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 
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1.3. Egyenlőek vagy 

egyenlőtlenek vagyunk-e 
a természetjog szerint? 

      ÖNI 
KUTA 

        
1.3.1. Antiphón: egyenlőek. 

Kitekintés a 
felvilágosodásra 

 Vitaindító tanári előadás 
jegyzetelése 

 Ismeri az álláspont 
mellett szóló érveket 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.3.2. Kalliklész: egyenlőtlenek. 

Kitekintés Nietzschére 
 Vitaindító tanári előadás 

jegyzetelése 
 Ismeri az álláspont 

mellett szóló érveket 
 Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
2. Szókratész       ÖNI 
        
2.1. Szókratész demokrácia-

kritikája 
      

        
2.1.1. A többségi döntések hibái  Beszélgetés a diákok személyes 

tapasztalatairól a témában 
 Részt vesz a 

beszélgetésben 
 Képes kreatívan 

hozzászólni a 
problémához 

        
2.1.2. A politikusok 

fogyatékosságai 
 Irányított beszélgetés arról, hogy 

helyes-e a műveltségi cenzus, 
illetve bármiféle kikötés a 
választhatósággal kapcsolatban 

 Részt vesz a 
beszélgetésben 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a 
problémához 

        
2.2. Szókratész államelmélete: 

a szülő-gyerek analógia 
 A paternalizmus megvitatása 

kézikönyvek (Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a 
problémához 

VÉD 
INKO

        
2.3. A törvényeknek való 

engedelmesség 
problémája 

 Szókratész ellentmondásainak 
elemzése e témában a 
Védőbeszéd és a Kritón megfelelő 
részei alapján   

 Ismeri a tárgyalt 
szövegeket 

 Felismeri és kifejti 
Szókratész 
ellentmondásait a 
témában 

        
2.4.   Drámajáték: Szókratész vitája 

önmagával a halál kapujában 
 Tartalmilag helyesen 

játssza szerepét 
 Előadása megfelel a 

szónoklat 
követelményeinek 

        
3. Platón       
        
3.1. Platón utópiája: az Állam       
        
3.1.1. Az igazságosság platóni 

meghatározása 
 Tételmondat kikeresése idézetből  Helyesen emeli ki a 

szövegből a definíciót 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel 
Platón álláspontjával 
kapcsolatban 

        
3.1.2. Az állam organikus 

képzete 
 Test, lélek, erények és rendek 

analógiájának táblázatba állítása 
Platón-idézetek alapján 

 Helyesen von 
párhuzamot a felsoroltak 
között 

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti az organikus 
államfelfogás korlátait 

        
3.1.3. Az ideális és a korcs 

államformák 
 Platón demokrácia-kritikájának 

megvitatása Platón-idézetek 
alapján 

 Részt vesz a 
beszélgetésben 

 Képes Platón 
álláspontját összevetni 
Szókratészével 

        
3.1.4. Az ideális állam 

keletkezése 
 Platón álláspontjának megvitatása 

Platón-idézetek alapján: a 
filozófus-e a legjobb uralkodó? A 
kérdés megvitatása történelmi 
példák alapján  

 Példát tud említeni a 
történelemből 

 A történelmi példákat 
elemezni képes 
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3.1.5. A filozófus-király 
neveltetése 

 Platón álláspontjának megvitatása 
Platón-idézetek alapján 

 Ismeri Platón 
álláspontját 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Platón álláspontjával 
kapcsolatban 

 
3.1.6. Platón az ideális 

tulajdonviszonyokról 
 Kérdés-felelet játék egy állami 

vezető és egy őr között, hogy 
miért nem lehet magántulajdona. 
A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.7. A család az ideális 

államban 
 Kérdés-felelet játék egy állami 

vezető és egy őr között, hogy 
miért nem lehet családja. A 
szereplők és az érvek értékelése. 
A tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.8. A nők helyzete az ideális 

államban 
 Kérdés-felelet játék egy 

platonista férfi és egy nő között, 
hogy egyenjogúak-e. A szereplők 
és az érvek értékelése. A 
tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.9. A szerelem és a 

szexualitás az ideális 
államban 

 Kérdés-felelet játék egy 
platonista vezető és egy 
szerelmespár között, hogy miért 
nem választhatnak szabadon. A 
szereplők és az érvek értékelése. 
A tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.10. A gyermekek nevelése az 

ideális államban 
 Kérdés-felelet játék egy 

platonista vezető, és egy nő 
között, hogy miért veszik el tőle a 
gyermekét. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.11. Cenzúra az ideális 

államban 
 Kérdés-felelet játék egy 

platonista állami vezető és egy 
művész között, aki be akarja 
mutatni művét. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.12. Kifogások a platóni 

utópiával szemben 
 Esszé készítése a témáról  Pontosan érti Platón 

álláspontját, és indokolt 
kifogásokat emel 

 Írása megfelel az esszé 
műfajának 

        
3.1.13. A platóni utópiára 

emlékeztető politikai 
rendszerek 

 Történelmi és irodalmi példák 
gyűjtése 

 Legalább egy példát tud 
mondani 

 Számos példát sorol fel, 
és elemzi rokonságukat a 
platóni utópiával és 
különbségüket hozzá 
képest 

        
3.2. Az államférfi című 

dialógus 
      VÉD 

        
3.2.1. Az uralkodó szerepe  Az uralkodóról mondottak 

összevetése az Államban 
kifejtettekkel szövegelemzés 
útján 

 Ismeri az 
összehasonlítandó 
szövegeket 

 Felismeri az 
elmozdulásokat Platón 
álláspontjában 

        
3.2.2. Államforma-tipológia  Az államformákról mondottak 

összevetése az Államban 
kifejtettekkel szövegelemzés 
útján 

 Ismeri az 
összehasonlítandó 
szövegeket 

 Felismeri az 
elmozdulásokat Platón 
álláspontjában 

        
3.3. A Törvények  Kijelölt szövegrészletek 

összevetése az Állammal 
 Ismeri az 

összehasonlítandó 
szövegeket 

 Felismeri az 
elmozdulásokat Platón 
álláspontjában 
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4. Arisztotelész        
        
4.1. Arisztotelész az 

igazságosságról 
      

 
4.1.1. Osztó és kiegyenlítő 

igazságosság 
 Fogalmak megkülönböztetése 

szövegelemzés útján 
(Nikomakhoszi etika, VI. fej.) 

 Érti, és kérdésre ki tudja 
fejteni a fogalmak 
különbségét 

 Össze tudja vetni 
Arisztotelész álláspontját 
Platónéval a témában 

        
4.1.2. Természetes és pozitív 

igazságosság 
 Fogalmak megkülönböztetése 

szövegelemzés útján 
(Nikomakhoszi etika, VI. fej.) 

 Érti, és kérdésre ki tudja 
fejteni a fogalmak 
különbségét 

 Össze tudja vetni 
Arisztotelész álláspontját 
Platónéval a témában 

        
4.1.3. A méltányosság  A méltányosság és a fenti 

igazságosságfajták 
megkülönböztetése 
szövegelemzés útján  
(Nikomakhoszi etika, VI. fej.) 

 Érti, és kérdésre ki tudja 
fejteni a fogalmak 
különbségét 

 Össze tudja vetni 
Arisztotelész álláspontját 
Platónéval a témában 

        
4.2. Arisztotelész: Politika       
        
4.2.1. Arisztotelész bírálata a 

platóni ideális államról 
 Drámajáték: Platón kontra 

Arisztotelész. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.2.2. Az ember mint zoón 

politikon – az állam mint 
telosza 

 Tanári előadás jegyzetelése az 
arisztotelészi teleológiáról. 
Beszélgetés, vita: feladata-e az 
államnak az erkölcsi nevelés? 

 Érti, és kérdésre ki tudja 
fejteni az összefüggést 
Arisztotelész 
teleologikus ontológiája 
és államtana között 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Arisztotelész 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.2.3. Az államformák 

Arisztotelész szerint 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Beszélgetés a “közérdek” 
fogalmának 
problematikusságáról. 

 Ismeri Arisztotelész 
tipológiáját az 
államformákról. 

 Felismeri, és kérdésre 
kifejti a „közérdek” 
fogalmának 
problematikusságát 

        
4.2.4. Az államformák 

átalakulása 
 Szerepjáték Arisztotelész szövege 

alapján: a gazdagok, a szegények 
és a középosztály vitája.  

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.2.5. Arisztotelész a 

rabszolgaságról 
 Kérdés-felelet játék egy 

arisztoteliánus rabszolgatartó és 
egy rabszolga között, aki tudni 
szeretné, miért tartják 
rabszolgasorban 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.2.6. Arisztotelész a nőkről  Kérdés-felelet játék egy 

arisztoteliánus férfi és egy nő 
között, aki tudni szeretné, miért 
nem egyenjogú 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.2.7. Arisztotelész a cenzúráról  Kérdés-felelet játék egy 

arisztoteliánus politikus és egy 
művész között, aki be szeretné 
mutatni művét 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5. A sztoa és Cicero       
        
5.1. A természetjog sztoikus 

átértelmezése 
 Beszélgetés kézikönyvekből, 

lexikonokból való önálló 
felkészülés alapján. 

 Ismeri a sztoikus 
természetjogi álláspontot

 Össze tudja vetni a 
sztoikus álláspontot a 
szofista tanokkal 

        
5.2. Cicero Az állam, De 

legibus  (valamennyi 
ember egyenlősége, a 
kevert alkotmány ideája, 
az ellenállás joga) 

 Szövegrészletek elemzése 
Cicerótól  

 Ismeri Cicero 
álláspontját 

 Felismeri és kifejti a 
különbséget Platón és 
Arisztotelész 
álláspontjához képest. 
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II. Patrisztikus és 
skolasztikus 
állambölcselet 

      

        
1. Szent Ágoston       
 
1.1. A világi államról és Isten 

országáról 
 Vitaindító kiselőadás a témáról az 

antik államelméletek és Szent 
Ágostontól való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Ágoston 
álláspontját a témában 

 Felismeri és kifejti a 
különbséget az antik 
állásponthoz képest. 

        
1.2. Az igazságosságról  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

antik igazságosságelméletek és 
Szent Ágostontól való 
szövegrészletek összehasonlítása 
alapján 

 Ismeri Szent Ágoston 
álláspontját a témában 

 Felismeri és kifejti a 
különbséget az antik 
állásponthoz képest. 

        
1.3. A törvényről  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Ágostontól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Ágoston 
érveit a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.4. Az engedelmességről  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Ágostontól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Ágoston 
érveit a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.5. A rabszolgaságról  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Ágostontól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Ágoston 
érveit a témában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
és képes azt 
alátámasztani érvekkel, 
és képes az ellenérveket 
cáfolni 

        
1.6. A háborúról  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Ágostontól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Ágoston 
érveit a témában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
és képes azt 
alátámasztani érvekkel, 
és képes az ellenérveket 
cáfolni 

        
1.7. Az erőszakos térítésről  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Ágostontól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Ágoston 
érveit a témában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
és képes azt 
alátámasztani érvekkel, 
és képes az ellenérveket 
cáfolni 

        
1.8. A tulajdonról  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Ágostontól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Ágoston 
érveit a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.9. A keresztény császárokról  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Ágostontól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Ágoston 
érveit a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
2. Aquinói Szent Tamás       
        
2.1. A törvény fajtáiról       
        
2.1.1. Az isteni törvényről  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Szent Tamás 
érveit a témában 

 Felismeri és kifejti a 
különbséget az antik 
állásponthoz képest. 
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2.1.2. Az örök törvényről  Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Szent Tamás 
érveit a témában 

 Felismeri és kifejti a 
különbséget az antik 
állásponthoz képest. 

        
2.1.3. A természeti törvényről  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Szent Tamás 
érveit a témában 

 Felismeri és kifejti a 
különbséget az antik 
állásponthoz képest. 

 
2.1.4. Az emberi törvényről  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Szent Tamás 
érveit a témában 

 Felismeri és kifejti a 
különbséget az antik 
állásponthoz képest. 

        
2.2. A politikáról       
        
2.2.1. Egyház és állam 

viszonyáról 
 Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Tamástól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Tamás 
érveit a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
2.2.2. Az igazságosságról  Esszé a témáról tanultak 

összegzéseképpen 
 Felismeri és kifejti a 

különbséget Platón, 
Arisztotelész, Szent 
Ágoston és Szent Tamás 
témába vágó tanai közt 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji 
követelményeinek 

        
2.2.3. A világi uralkodóknak 

való engedelmességről 
 Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Tamástól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Tamás 
érveit a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
2.2.4. A rabszolgaságról  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Tamástól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Tamás 
érveit a témában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
és képes azt 
alátámasztani érvekkel, 
és képes az ellenérveket 
cáfolni 

        
2.2.5. A háborúról  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Tamástól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Tamás 
érveit a témában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
és képes azt 
alátámasztani érvekkel, 
és képes az ellenérveket 
cáfolni 

        
2.2.6. A toleranciáról  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Tamástól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Tamás 
érveit a témában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
és képes azt 
alátámasztani érvekkel, 
és képes az ellenérveket 
cáfolni 

        
2.2.7. A tulajdonról  Vitaindító kiselőadás a témáról az 

Evangélium és Szent Tamástól 
való szövegrészletek 
összehasonlítása alapján 

 Ismeri Szent Tamás 
érveit a témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
3. Ockham       
        
3.1. A tulajdon és az uralom 

történetisége 
 Beszélgetés kézikönyvekből, 

lexikonokból való önálló 
felkészülés alapján. 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy egy 
lexikoncikket 
Ockhamről és ismerteti 

 Ki tudja emelni a témába 
vágó szempontot a 
kézikönyv-fejezetből 
vagy lexikoncikkből 
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3.2. A tulajdonjog és az 
engedelmesség 
felfüggesztése 
szükségállapotban 
(ellenállási jog) 

 Beszélgetés kézikönyvekből, 
lexikonokból való önálló 
felkészülés alapján. 

 Talál egy kézikönyv-
fejezetet vagy egy 
lexikoncikket 
Ockhamről és ismerteti 

 Ki tudja emelni a témába 
vágó szempontot a 
kézikönyv-fejezetből 
vagy lexikoncikkből 

        
 
 
 

Év végi követelmények 
 
a) Ismerje a legfontosabb antik és középkori elméleteket a témában: a szofisták, Szókratész, Platón, 

Arisztotelész, a sztoikus filozófia, Cicero, Szent Ágoston, Szent Tamás és William Ockham témába vágó 
nézeteit. 

b) Ismerje a törvények eredetéről, típusairól szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
c) Ismerje az igazságosságról alkotott legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
d) Ismerje az államformákról, különösen a demokráciáról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
e) Ismerje a törvényeknek való engedelmességről szóló legfontosabb pro és kontra elméleteket a tárgyalt 

időszakból. 
f) Ismerje a nők és a rabszolgák elnyomását szolgáló érveket a tárgyalt időszakból. 
g) Ismerje a művészi önkifejezés szabadságát, avagy a vallásszabadságot akadályozó érveket a tárgyalt 

időszakból. 
h) Ismerje az ideális tulajdonviszonyokról vallott legfontosabb nézeteket a tárgyalt időszakból. 
i) Ismerjen olyan fogalmakat, mint „anarchia”, „oligarchia”, „timokrácia” stb. 
j) Legyen képes kreatívan hozzászólni a társadalomfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
k) Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
l) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
m) Legyen képes társadalomfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont szerint. 
n) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
o) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
p) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
q) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
r) Legyen képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
s) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
t) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
u) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
v) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket társadalomfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
w) Alakítson ki önálló álláspontot egyes társadalomfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
x) Legyen képes megbírálni társadalomfilozófiai álláspontokat. 
y) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
z) Alkosson szabályos esszét megadott társadalomfilozófiai témára. 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskola, Művészeti 
Iskola és Gimnázium fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a NAT 
2003-hoz igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
(ÉKP) 1–12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte. Az itt közölt, 9–12. évfolyamra szóló 
Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanterv szerves előzménye a 7–8. évfolyam számára 
kidolgozott tanterv. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

1 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanterve a NAT Ember és társadalom műveltségi 
területére megfogalmazott követelményeknek más tárgyakkal (történelem, filozófia, néprajz stb.) együtt tesz 
eleget, sőt annál szélesebb területet ölel fel. A Kerettantervben megfogalmazott továbbhaladási feltételeknél is 
sokkalta bővebb és szabatosabb követelményeket tartalmaz. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A 
tárgyalás történeti. A 8. évfolyamon az antik és középkori elméletek bemutatása, valamint a NAT-2003 által az 
Ember és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. A 9. évfolyamon erre a 
reneszánsz és az előfelvilágosodás, a 10. évfolyamon a felvilágosodás, a 11. évfolyamon a 19. századi, a 
12. évfolyamon pedig a 20. századi elméletek bemutatása közben kerül sor. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek  tantervet főiskolai színtű pedagógus diplomával rendelkező 
tanárok taníthatják. Elsősorban azok, akiknek képesítése a társadalomtudományi szakok tanítására szól. 
Különösen szerencsés, ha szociológiából, politológiából, jogfilozófiából felkészült, vagy legalább e 
problémakörök iránt érzékeny pedagógus vállalkozik a feladatra. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem 
igényel. A tanterv tanulásához-tanításához saját fejlesztésű tankönyvek és tanítási segédletek készülnek majd. 
 

                                                           
1 Az Embertan helyett taníthatók az Önismeret és a Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek együtt. Tehát vagy az Embertant 
választják a helyi tanterv készítői, vagy az utóbbi tantárgyegyüttest. 
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A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanulásának 
céljai a 9–12. évfolyamon 

 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 

beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre. 
A tárgyalás történeti. A 9. évfolyamon a reneszánsz és az előfelvilágosodás témába vágó elméleteinek 
bemutatása, valamint a NAT által az Ember és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség 
fejlesztése a cél. A 10. évfolyamon erre a felvilágosodás, a 11. évfolyamon a 19. századi, a 12. évfolyamon pedig 
a 20. századi elméletek bemutatása közben kerül sor. 
Cél a NAT-2003 által kiemelt képességek fejlesztése: 
a) Ismeretszerzés: részvétel irányított beszélgetésekben, szövegolvasás, könyvtárhasználat, jegyzetek készítése 

(a lényeg kiemelése, pontos és részletes jegyzet), előadás önálló jegyzetelése, kézikönyvek, lexikonok 
ismerete, a tanultak felhasználása új feladathelyzetekben;  

b) Kritikai gondolkodás: kérdések önálló megfogalmazása, a lényeg kiemelése, tételmondat meghatározása, 
szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szempont szerint, többféleképpen értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek feltárása, társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása, az információforrások 
kritikus kezelése, történelmi szereplők, társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének elemzése, 
feltevések mozgatórugóikról, önálló vélemény megfogalmazása, érvek alátámasztására, ellenérvek 
meghatározott álláspontok cáfolására, értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisztázása, értékelés a saját 
értékrendnek megfelelő szempontok alapján;  

c) Kommunikáció: beszélgetés és vita, a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése, saját 
vélemény megfogalmazása, mások véleményének meghallgatása, érvelésük összefoglalása, figyelembe 
vétele, a véleménykülönbségek tisztázása, a saját álláspont gazdagítása mások véleményének figyelembe 
vételével, kiselőadás, esszé írása (a kérdés világos megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, 
következtetések), dramatikus megjelenítés; 

d) Térben-időben való tájékozódás a történelmi korszakok, periódusok nevének használata. 
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 9–12. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 
 Vitaindító kiselőadás a témában 

a megadott szöveg alapján 
 Irányított beszélgetés a témáról 

a megadott szöveg alapján 
 Tanári előadás jegyzetelése 
 Drámajáték: vita két megadott 

szerző között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 
 A téma megvitatása 

kézikönyvek, lexikonok alapján 
 Témaismertető kiselőadás 

kézikönyvek, lexikonok alapján 
 
 

 Hagyományos szóbeli 
ellenőrzés:  

 feladatmegoldás 
 feleltetés 
 beszélgetések 
 viták 

 
 Hagyományos írásbeli 

feladatok:  
 házi feladat 
 produktumok: esszéírás  
 szócikk írása 
 tudásmérés – mérőlapokkal 
 röpdolgozat 

 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Saját tanulói teljesítmény 

elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Témaismertető kiselőadás 
megadott szerző tanulmánya 
alapján 
 Szócikk alkotása megadott 

szöveg alapján 
 Esszé készítése: a szöveg 

átfogalmazása megadott 
szempont szerint 
 Esszé készítése megadott 

témáról 
 Recenzió készítése megadott 

szövegről 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése megadott 
szerző elveivel 
 A tárgyalt szerző által felhozott 

és elemzett példák megvitatása 
 Fogalmak megkülönböztetése 

szövegelemzés útján 
 Tételmondatok kikeresése 
 Bírálat megfogalmazása a 

tárgyalt szerző álláspontjával 
kapcsolatban 
 Kérdések megfogalmazása a 

tárgyalt szerző álláspontjával 
kapcsolatban 
 Két szerző álláspontjának 

összevetése ugyanabban a 
témában, a különbségek 
megfogalmazása 
 Összefüggések keresése és 

hipotézisek felállítása 
 Előfeltevések feltárása 
 Releváns példák felsorolása a 

témában, és elemzése a tárgyalt 
szerző szempontjai szerint 
 Önálló, argumentált vélemény 

megfogalmazása 
 A vizsgált elv, nézet, álláspont 

korlátjainak elemzése 
 Párhuzamok vonása 
 Hatástörténeti összefüggések 

elemzése 
 Fogalomanalízis 

Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk)  
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal 
 Az összefüggések alkalmazása 

 
 Lásd még:  

Megjegyzések az értékeléshez 
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Megjegyzések az értékeléshez 

 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 
teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 
puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 

a pontatlan leírás  a “sűrű leírás" 
egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 

differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 
nagyobb segítséggel oldja meg a feladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 

egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 
egyféle megközelítés  többféle megközelítés 

reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 
az élményre csak töredékesen utaló kijelentés az élményt teljességében és mélységében 

megjelenítő közlés 
minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 

egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) 
alkalmazás 

 
 

Taneszköz 
 

Évfolyam Cím 
9. Taneszközcsomag kidolgozandó! 
10. Taneszközcsomag kidolgozandó! 
11. Taneszközcsomag kidolgozandó! 
12. Taneszközcsomag kidolgozandó! 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

9. évfolyam 
 

A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanulásának céljai 
a 9. évfolyamon 

 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A 
tárgyalás történeti. A 9. évfolyamon a reneszánsz és az előfelvilágosodás témába vágó elméleteinek bemutatása, 
valamint a NAT által az Ember és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. RENESZÁNSZ 

ÁLLAMBÖLCSELET 
      

        
1. Dante: Egyeduralom 

(1310) 
      

        
1.1. A béke biztosításáról  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Dante javaslatát a 
témában 

 Felismeri és kifejti az 
összefüggést az 
egységes Európa 
eszméjével 

        
1.2.  Állam és egyház 

önállóságáról 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Dante érveit a 
témában 

 Felismeri és kifejti a 
különbséget Szent 
Ágoston és Szent Tamás 
álláspontjához képest. 

        
2. Padovai Marsilius: A béke 

védelmezője (1324) 
      

        
2.1. A társadalmi szerződésről  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
2.2. A törvény ismérvéről  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
2.3. Állam és egyház 

viszonyáról 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes összevetni 
Marsilius álláspontját az 
eddig tanultakkal a 
témában 

        
3. Machiavelli       
        
3.1. Módszertani kérdések       
        
3.1.1. Machiavelli elképzelése 

örökérvényű szabályokról 
a társadalomtudományban 

 Recenzió Machiavelli témába 
vágó szövegeiről: A fejedelem 
3. fej.; Beszélgetések III. könyv 
43. fej. 

 Tartalmilag helyesen 
ismerteti Machiavelli 
álláspontját a témában 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji 
követelményeinek 
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3.1.2. Machiavelli antropológiai 
pesszimizmusa 

 Machiavelli előfeltevéseinek 
elemzése szövegrészletek alapján 

 Felismeri Machiavelli 
antropológiai 
előfeltevéseit 

 Felismeri az 
összefüggést M. 
antropológiai 
pesszimizmusa és 
politikai nézetei között 

 
3.1.3. Politika és etika 

szétválasztása. M. 
álláspontjának 
összevetése Bibó István 
Az európai 
társadalomfejlődés 
értelme vonatkozó 
részével. 

 Esszé készítése “Politika és 
etika” címmel a témában tanultak 
összegzésére. A legsikerültebb 
esszék megvitatása 

 Ismerteti, 
összehasonlítja és elemzi 
a témában tanultakat. 
Értékrendjét tudatosítva 
állást foglal 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji 
követelményeinek 

        
3.2. Machiavelli a tartós 

uralom egyeduralmi 
formájáról: A fejedelem 

      

        
3.2.1. A hatalom 

megszerzésének négy 
módja. M. álláspontjának 
összevetése Nagy Frigyes 
Anti-Machiavelli-jével. 

 Drámajáték: vita Machiavelli és 
Nagy Frigyes közt. A szereplők 
és az érvek értékelése. A 
tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.2.2. A hagyományos 

fejedelmi erények 
megfordítása. M. 
álláspontjának 
összevetése Nagy Frigyes 
Anti-Machiavelli-jével. 

 Drámajáték: vita Machiavelli és 
Nagy Frigyes közt. A szereplők 
és az érvek értékelése. A 
tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.3. Machiavelli a tartós 

uralom köztársasági 
formájáról: Beszélgetések 
Titus Livius első tíz 
könyvéről 

      

        
3.3.1. Vallás és politika. 

Összevetés Szent 
Ágoston és Aquinói Szent 
Tamás tanaival. 

 Drámajáték: Ágoston, Tamás és 
Machiavelli vitája. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.3.2. A kereszténység és a 

politika. Összevetés Szent 
Ágoston és Aquinói Szent 
Tamás tanaival. 

 Drámajáték: Ágoston, Tamás és 
Machiavelli vitája. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4. Morus Tamás: Utópia 

(1516) 
      

        
4.1. Konzervatív és jövőbe 

mutató elemek az 
Utópiában 

      

        
4.1.1. Az agrártársadalom 

idealizálása 
 Bírálat Morus nézeteiről e 

témában az Utópia 
szövegrészletei alapján 

 Pontosan érti Morus 
nézeteit a témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Morus 
nézeteivel szemben 

        
4.1.2. A választási rendszer  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Morus 
álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
4.1.3. Gyarmatok  Vitaindító kiselőadás az Utópia 

szövegrészletei alapján 
 Ismeri Morus 

álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 
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4.1.4. Rabszolgaság  Vitaindító kiselőadás az Utópia 
szövegrészletei alapján 

 Ismeri Morus 
álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

 
4.1.5. Háborúk  Vitaindító kiselőadás az Utópia 

szövegrészletei alapján 
 Ismeri Morus 

álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Saját értékrendjét 
tudatosítva állást foglal, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
4.1.6. Vallásszabadság  Vitaindító kiselőadás az Utópia 

szövegrészletei alapján 
 Ismeri Morus 

álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Felismeri, és kifejti 
Morus korlátait e 
témában 

        
4.1.7. Tulajdon  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Morus 
álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
4.1.8. A nemek viszonya  Morus előfeltevéseinek elemzése 

szövegrészletek alapján 
 Felismeri Morus 

előfeltevéseit a témában 
 Lényegbevágó 

kifogásokat emel Morus 
előfeltevéseivel szemben

        
5. Luther Márton: A világi 

hatalomról (1523) 
      

        
5.1. A két birodalom  Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
5.2. Az ellenállás joga  Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
6. Jean Bodin: Hat könyv a 

köztársaságról (1576) 
      

        
6.1. Szuverenitás a 

nemzetközi jogban 
 Esszé készítése “Állam és 

egyház” címmel a témában 
tanultak összegzésére 

 Ismerteti, 
összehasonlítja és elemzi 
a témában tanultakat  

 Írása megfelel az esszé 
műfaji 
követelményeinek 

        
6.2. A nemzetközi jog 

természetjogi alapjai 
 Szócikk alkotása a témáról  Lényeglátóan tömöríti 

Bodin gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji 
követelményeinek 

        
6.3. A nemzetközi jog 

megsértésének szankciói 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése Bodin 
elveivel 

 Fel tud sorolni releváns 
történelmi és aktuál-
politikai példákat 

 Felismeri, és kifejti az 
elvek alkalmazásának 
problémáit 

        
6.4. Igazságos háborúk  Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése Bodin 
elveivel 

 Fel tud sorolni releváns 
történelmi és aktuál-
politikai példákat 

 Felismeri, és kifejti az 
elvek alkalmazásának 
problémáit 

        
6.5. A fejlett népek viszonya a 

civilizálatlanokhoz 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése Bodin 
elveivel 

 Fel tud sorolni releváns 
történelmi és aktuál-
politikai példákat 

 Felismeri, és kifejti az 
elvek alkalmazásának 
problémáit 

        
6.6. A rabszolgaság  Vitaindító kiselőadás Hat könyv a 

köztársaságról szövegrészletei 
alapján 

 Ismeri Bodin 
álláspontját a témában, 
és részt vesz a vitában 

 Felismeri, és kifejti 
Bodin korlátait e 
témában 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3259 

 

 
Év végi követelmények 

 
a) Ismerje a legfontosabb kapcsolódó elméleteket a reneszánsz és az előfelvilágosodás korából: Dante, Padovai 

Marsilius, Machiavelli, Morus, Luther és Bodin témába vágó nézeteit. 
b) Ismerje a társadalmi béke feltételeiről szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
c) Ismerje az állam és az egyház viszonyáról alkotott legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
d) Ismerje az államformákról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
e) Ismerje a törvényeknek való engedelmességről szóló legfontosabb pro és kontra elméleteket a tárgyalt 

időszakból. 
f) Ismerje a nők és a rabszolgák elnyomását szolgáló érveket a tárgyalt időszakból. 
g) Ismerje a politika és az erkölcs viszonyáról szóló elméleteket a tárgyalt időszakból. 
h) Ismerje az ideális tulajdonviszonyokról vallott legfontosabb nézeteket a tárgyalt időszakból. 
i) Ismerjen olyan fogalmakat, mint “antropológiai pesszimizmus”, “utópia”, “szuverenitás” stb. 
j) Legyen képes példát hozni a tárgyalt problémára, és a felsorolt példákat elemezni a tárgyalt elméletek 

alapján. 
k) Legyen képes kreatívan hozzászólni a társadalomfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
l) Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
m) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
n) Legyen képes társadalomfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont szerint. 
o) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
p) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
q) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
r) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
s) Legyen képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
t) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
u) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
v) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
w) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket társadalomfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
x) Alakítson ki önálló álláspontot egyes társadalomfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
y) Legyen képes megbírálni társadalomfilozófiai álláspontokat. 
z) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
aa) Alkosson szabályos esszét megadott társadalomfilozófiai témára. 
bb) Alkosson szabályos szócikket megadott társadalomfilozófiai témára. 
cc) Alkosson szabályos recenziót. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

10. évfolyam 
 

A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanulásának céljai 
a 10. évfolyamon 

 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre.  A 
tárgyalás történeti. A 10. évfolyamon a felvilágosodás témába vágó elméleteinek bemutatása, valamint a NAT 
által az Ember és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. 
 

  

TEMATIKUS  
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
1.  Hobbes: Leviathán 

(1651) 
      

        
1.1. A természeti állapot       
        
1.1.1. Antropológiai 

pesszimizmus. 
Összevetés 
Machiavellivel 

 Tanári előadás jegyzetelése. 
Irányított beszélgetés Hobbes és 
Machiavelli rokon felfogásáról 

 Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli a 
hallottakat 

 Be tud számolni a 
történelmi háttérről, ill. 
H. és M. rokon 
vonásairól 

        
1.1.2. “Mindenki harca 

mindenki ellen” 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Tételmondatok kiemelése. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Hobbes álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.1.3. Természeti törvények és 

természeti jog 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Tételmondatok kiemelése. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Hobbes álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.1.4. A hatalom átruházása: a 

társadalmi “szerződés” 
 Vita Hobbes szövege alapján: 

megfelel-e a szerződésről alkotott 
elképzelésünknek Hobbes 
szerződéselmélete? Érvek pro és 
kontra. 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
1.1.5. A hobbes-i elmélet 

forradalmi éle 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli a 
hallottakat 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli a 
hallottakat 

        
1.2. Az állam       
        
1.2.1. Az állam jogai, 

kötelességei 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Tételmondatok kiemelése. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Összehasonlítja Hobbes 
álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.2. A hatalmi ágak egysége  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Tételmondatok kiemelése. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Összehasonlítja Hobbes 
álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 
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1.2.3. Az ellenállási jog kizárása  Vitaindító kiselőadás a Leviathán 

részletei alapján 
 Ismeri Hobbes 

álláspontját a kérdésben 
 Összehasonlítja Hobbes 

álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.4. A szabadság körei 

(gazdaság, szexualitás, 
magánélet) 

 Vitaindító kiselőadás a Leviathán 
részletei alapján 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Összehasonlítja Hobbes 
álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.5. Állam és vallás  Vitaindító kiselőadás a Leviathán 

részletei alapján 
 Ismeri Hobbes 

álláspontját a kérdésben 
 Összehasonlítja Hobbes 

álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.6. Cenzúra  Vitaindító kiselőadás a Leviathán 

részletei alapján 
 Ismeri Hobbes 

álláspontját a kérdésben 
 Összehasonlítja Hobbes 

álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.7. Tulajdon   Vitaindító kiselőadás a Leviathán 

részletei alapján 
 Ismeri Hobbes 

álláspontját a kérdésben 
 Összehasonlítja Hobbes 

álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.2.8. Államformák. A 

monarchia előnyei 
 Vitaindító kiselőadás a Leviathán 

részletei alapján 
 Ismeri Hobbes 

álláspontját a kérdésben 
 Összehasonlítja Hobbes 

álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.3. Jogelvek az államban       
        
1.3.1. Az igazságosság  Tételmondat kiemelése, és 

értékelése a témáról korábban 
tanultak alapján 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Összehasonlítja Hobbes 
álláspontját az eddig 
megismert 
álláspontokkal 

        
1.3.2. Törvény előtti egyenlőség  Tételmondat kiemelése, és 

értékelése a Politikai filozófiák 
enciklopédiája és a  Jogi lexikon 
azonos témájú szócikke alapján 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Értékelni képes 
történelmi jelentőségét a 
kézikönyvek 
segítségével 

        
1.3.3. A kínvallatás tilalma  Tételmondat kiemelése, és 

értékelése a Politikai filozófiák 
enciklopédiája és a  Jogi lexikon 
azonos témájú szócikke alapján 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Értékelni képes 
történelmi jelentőségét a 
kézikönyvek 
segítségével 

        
1.3.4. A büntetések célja  Tételmondat kiemelése, és 

értékelése a Politikai filozófiák 
enciklopédiája és a  Jogi lexikon 
azonos témájú szócikke alapján 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a kérdésben 

 Értékelni képes 
történelmi jelentőségét a 
kézikönyvek 
segítségével 

        
2. Spinoza: Teológiai-

politikai tanulmány 
(1670), Politikai 
tanulmány (1677) 

      

        
2.1.  Az etika és a 

politikatudomány 
viszonya Spinozánál 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli a 
hallottakat 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli a 
hallottakat 

        
2.2. A természeti állapot       
        
2.2.1. Spinoza antropológiája. 

Összevetése Hobbeséval 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli a 
hallottakat 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli a 
hallottakat 
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2.2.2. A természeti törvény és a 

természeti jog Spinoza 
szerint. Hobbes és 
Spinoza álláspontjának 
megkülönböztetése 

 Spinoza és Hobbes idézetek 
összehasonlító elemzése 

 Ismeri Spinoza 
álláspontját 

 Meg tudja határozni 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
különbségét 

        
2.2.3. A társadalmi szerződés 

nem ruházhat minden 
hatalmat az államra, és ez 
nem is szükséges 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Spinoza 
álláspontját 

 Meg tudja határozni 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
különbségét 

        
2.3. Az állam       
        
2.3.1. Az állam célja  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Spinoza 
álláspontját 

 Meg tudja határozni 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
különbségét 

        
2.3.2.  Az engedelmesség 

különféle okai, 
természetes korlátai és a 
hatalomgyakorlás ésszerű 
korlátai 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Spinoza 
álláspontját 

 Meg tudja határozni 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
különbségét 

        
2.3.3. Állam és vallás  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Spinoza 
álláspontját 

 Meg tudja határozni 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
különbségét 

        
2.3.4. Spinoza érvei a 

szólásszabadság mellett 
 Esszé a szólásszabadság mellett. 

A legsikerültebb összevetése 
Spinoza érveivel 

 Meggyőző érveket hoz 
fel a szólásszabadság 
mellett 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji 
követelményeinek 

        
2.3.5. Az államformák: a 

demokrácia előnyei. 
Hobbes és Spinoza 
álláspontjának 
megkülönböztetése 

 Drámajáték: vita a két álláspont 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
2.3.6. A nők természetes 

alávetettsége 
 Spinoza előfeltevéseinek 

elemzése szövegrészlet alapján 
 Felismeri Spinoza 

előfeltevéseit a témában 
 Lényegbevágó 

kifogásokat emel 
Spinoza előfeltevései 
ellen 

        
3. Locke       
        
3.1. Két értekezés a polgári 

kormányzatról. Második 
értekezés (1689) 

      

        
3.1.1. A természeti állapotról       
        
3.1.1.1. Isten, a természet és az 

értelem törvényei: 
természeti jogok és 
kötelességek a természeti 
állapotban. Összevetés: 
Hobbes 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.1.2. A tulajdonjog eredete: a 

munka 
 Vitaindító kiselőadás Locke 

szövege alapján 
 Ismeri Locke 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel 
Locke álláspontjával 
kapcsolatban 

        
3.1.1.3. A természeti állapot és a 

hadiállapot 
megkülönböztetése. 
Locke és Hobbes 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 
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3.1.1.4. A természeti jogok 
megvédésének jogcíme a 
természeti államban 

 Teológiai érvelés követése a 
szövegben 

 Ismeri Locke 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Locke álláspontjával 
kapcsolatban 

 
3.1.1.5. Miért alakítanak 

társadalmat az emberek? 
 Locke-idézetek összehasonlító 

elemzése 
 Felismeri a 

különbségeket 
 Javaslatot tesz az 

ellentmondás feloldására 
        
3.1.1.6. Társadalom és állam 

(kormány) 
megkülönböztetése. 
Összevetés: Hobbes 

 Hobbes és Locke-idézetek 
összehasonlító elemzése 

 Ismeri az álláspontokat a 
témában 

 Meg tudja határozni a 
különbséget 

        
3.1.1.7. Válasz Filmernek: az 

atyai és az uralkodói 
jogok megkülönböztetése 

 Drámajáték: vita a két álláspont 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.1.8. A szólás szabadságáról. 

Hobbes és Locke 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.1.9. A rabszolgaságról  Vitaindító kiselőadás Locke 

szövege alapján 
 Ismeri Locke 

álláspontját a témában 
 Felismeri Locke 

korlátait e kérdésben 
        
3.1.2. Az államról (a 

kormányzatról) 
      

        
3.1.2.1. Az állami törvényhozás 

természetjogi korlátai. 
Hobbes és Locke 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.2.2.
  

A törvényhozó és 
végrehajtó hatalmi ágak 
elválasztása. Hobbes és 
Locke nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.2.3. Majoritárius demokrácia. 

Hobbes és Locke 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.2.4. Az ellenállás joga. 

Hobbes és Locke 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.1.2.5. A társadalom és az állam 

(kormányzat) 
felbomlásának 
megkülönböztetése. 
Hobbes és Locke 
nézetkülönbsége 

 Drámajáték: vita Locke és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.2. Levél a vallási türelemről 

(1689) 
      

        
3.2.1. Az állam és az egyház 

meghatározása 
 Recenzió a 3.2.1-től 3.2.5-ig 

felsorolt témákról 
 Tartalmilag helyesen 

oldja meg feladatát 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji 
követelményeinek 

        
3.2.2. Érvek a kettő 

szétválasztására 
 Recenzió a 3.2.1-től 3.2.5-ig 

felsorolt témákról 
 Tartalmilag helyesen 

oldja meg feladatát 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji 
követelményeinek 

        
3.2.3. A szertartások szabadsága  Recenzió a 3.2.1-től 3.2.5-ig 

felsorolt témákról 
 Tartalmilag helyesen 

oldja meg feladatát 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji 
követelményeinek 
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3.2.4. A dogmák szabadsága  Recenzió a 3.2.1-től 3.2.5-ig 
felsorolt témákról 

 Tartalmilag helyesen 
oldja meg feladatát 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji 
követelményeinek 

 
3.2.5. A locke-i tolerancia 

határai 
 Recenzió a 3.2.1-től 3.2.5-ig 

felsorolt témákról 
 Tartalmilag helyesen 

oldja meg feladatát 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji 
követelményeinek 

        
4. Hume: Értekezés az 

emberi természetről 
(1739) 

      

        
4.1. Hume antropológiája  

(a szokás hatalma) 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli a 
hallottakat 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli a 
hallottakat 

        
4.2. A természeti állapot 

fikció 
 Drámajáték: vita Locke és Hume 

között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.3. A társadalom       
        
4.3.1. A társadalom nem 

szerződéssel jött létre, 
hanem hallgatólagos 
megállapodással 

 Drámajáték: vita Locke és Hume 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.3.2. Az igazságosság: a 

hallgatólagos 
megállapodás betartása 

      

        
4.3.2.1. Az igazságosság nem 

természetes, hanem 
mesterséges erény 

 Vitaindító kiselőadás Hume 
szövege alapján 

 Ismeri Hume 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3.2.2. Az igazságosság eredete: 

érdek és erkölcs 
 Vitaindító kiselőadás Hume 

szövege alapján 
 Ismeri Hume 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3.2.3. Az igazságosság mint 

együttérzés 
 Vitaindító kiselőadás Hume 

szövege alapján 
 Ismeri Hume 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3.3. A társadalom és az 

igazságosság három 
alaptörvénye 

      

        
4.3.3.1. A tulajdon  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hume 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3.3.2. A csere  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hume 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3.3.3. A szerződések  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hume 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.4. A kormányzat       
        
4.4.1. A kormányzat eredete  

(szerződés) 
 Drámajáték: beszélgetés Locke és 

Hume között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 
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4.4.2. A kormányzat célja (az 

igazságosság 
szabályainak betartatása) 

 Drámajáték: beszélgetés Locke és 
Hume között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

 
4.4.3. Az engedelmesség 

eredete, mértéke 
 Drámajáték: beszélgetés Locke és 

Hume között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.5. A nemzetközi jog 

sajátossága 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hume 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hume 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
5. Montesquieu: A törvények 

szelleméről (1748) 
      

        
5.1. A természeti állapot       
        
5.1.1. Montesquieu 

antropológiája 
 Drámajáték: vita Montesquieu és 

Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5.1.2. A természeti törvények 

(béke, táplálékszerzés, a 
nemek vonzalma, a 
társiasság) 

 Drámajáték: vita Montesquieu és 
Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5.2. Társadalom       
        
5.2.1. Egyenlőtlenség  Drámajáték: vita Montesquieu és 

Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5.2.2. Háborúskodás  Drámajáték: vita Montesquieu és 

Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5.3. Állam       
        
5.3.1. A törvényeket 

meghatározó 
körülmények 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Montesquieu 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Montesquieu 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
5.3.2. A kormányformák és 

alapelveik. 
Az alkotmányos 
monarchia felépítése 

 Montesquieu előfeltevéseinek 
elemzése szövegrészlet alapján 

 Felismeri Montesquieu 
előfeltevéseit a témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel 
Montesquieu 
előfeltevései ellen 

        
5.3.3. A hatalmi ágak 

elválasztása 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Montesquieu 
álláspontját a kérdésben 

 Felismeri és kifejti a 
hasonlóságot és a 
különbséget 
Montesquieu és Locke 
elve között 

        
6. Rousseau       
        
6.1. Az egyenlőtlenség 

eredetéről (1754) 
      

        
6.1.1. A természeti állapot mint 

idill 
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6.1.1.1. Rousseau optimista 
antropológiája 
(a részvét mint 
természetes érzés, a 
szenvedélyek pozitív 
szerepe)  

 Esszé: a természeti állapotról 
tanultak összegzése a 6.1.1.1. és a 
6.1.1.2. témák feldolgozására 

 Tartalmilag pontosan 
veti egybe a természeti 
állapotról eddig 
tanultakat 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak 

 
6.1.1.2. Harmonikus emberi 

viszonyok: szabadság, 
egyenlőség, béke  

 Esszé: a természeti állapotról 
tanultak összegzése a 6.1.1.1. és a 
6.1.1.2. témák feldolgozására 

 Tartalmilag pontosan 
veti egybe a természeti 
állapotról eddig 
tanultakat 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak 

        
6.1.2. A társadalom mint az 

erkölcsi romlás 
      

        
6.1.2.1. A társadalom 

létrejöttének oka: a 
tökéletesedés képessége 

 Esszé: a társadalom létrejöttének 
okairól tanultak összegzése 

 Tartalmilag pontosan 
veti egybe a társadalom 
létrejöttének okairól 
eddig tanultakat 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak 

        
6.1.2.2. A természeti állapot 

elhagyásának és a káros 
emberi szenvedélyek 
kialakulásának fokozatai 

 Táblázat készítése  Segítséggel elkészíti a 
táblázatot 

 Önállóan elkészíti a 
táblázatot 

        
6.1.2.3. A végzetes lépések: 

kohászat, földművelés, a 
föld magántulajdona, 
egyenlőtlenség, 
háborúskodás 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
6.1.3. A jog és az állam       
        
6.1.3.1. Az állam eredete       
        
6.1.3.1.1. Az állam mint a gazdagok 

álnoksága. Kalliklész és 
Rousseau rokon 
álláspontja 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
6.1.3.1.2. Rousseau a patriarcha-

lizmus ellen 
 Drámajáték: vita Rousseau és 

Filmer között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
6.1.3.1.3. Az állam alapja: 

szerződés 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját a kérdésben 

 Össze tudja vetni 
Hobbes, Locke és 
Rousseau álláspontját a 
kérdésben 

        
6.1.3.2. Az önkényuralom, mint 

az állam szükségszerű 
elfajulása 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
6.2. A társadalmi szerződésről 

(1762) 
      

        
6.2.1. A társadalom alapját 

képező megállapodásról 
      

        
6.2.1.1. Nem az erősebb joga a 

társadalom alapja 
 Drámajáték: vita Rousseau és 

Hobbes között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
6.2.1.2. A társadalmi szerződés 

oka a szükség. 
Összevetés: Az 
egyenlőtlenség eredetéről 

 Rousseau-idézetek összehasonlító 
elemzése 

 Felismeri a különbséget 
Rousseau szövegei 
között 

 Javaslatot tesz az 
ellentmondás 
értelmezésére 
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6.2.1.3. Főhatalom és polgárok  Vitaindító kiselőadás Rousseau 

szövege alapján: lehet-e 
kényszeríteni valakit a 
szabadságra? 

 Releváns történelmi 
példákat képes kapcsolni 
a problémához 

 A felsorolt példákat 
kritikailag elemezni 
képes 

        
6.2.1.4. Természetes szabadság és 

polgári szabadság 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rousseau álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.1.5. A tulajdon létrejötte  Drámajáték: vita Rousseau és 

Locke között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
6.2.2. A főhatalomról (a 

törvényhozó hatalomról) 
      

        
6.2.2.1 Az általános akarat és a 

közakarat 
megkülönböztetése 

 Fogalmak megkülönböztetése 
szövegelemzés útján 

 Érti, és kérdésre kifejti a 
különbséget a két 
fogalom között 

 Lényegbevágó 
kérdéseket képes 
feltenni Rousseau 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.2.2. A főhatalom 

gyakorlásának korlátja: a 
közjó 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Felismeri a rousseau-i 
álláspont 
fogyatékosságát 

        
6.2.2.3. A törvényhozás mint 

természetfölötti tett 
 Vitaindító kiselőadás Rousseau 

szövege alapján 
 Ismeri Rousseau 

álláspontját 
 Felismeri a rousseau-i 

álláspont 
fogyatékosságát 

        
6.2.2.4. A törvényhozás és a  

nemzetkarakter. 
Összevetés: Montesquieu 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Felismeri a rousseau-i 
álláspont 
fogyatékosságát 

        
6.2.2.5. A törvények fajtái  Tételmondatok kiemelése a 

szövegből 
 Megtalálja az egyes 

törvényfajták 
meghatározását 
Rousseau-nál 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rousseau álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.3. A végrehajtó hatalomról, 

azaz a kormányzatról 
      

        
6.2.3.1. Feladata  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rousseau álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.3.2. Megbízott és 

visszahívható 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rousseau álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.3.3. A kormányformák 

(demokrácia, 
arisztokrácia, monarchia) 
elemzése a hatékonyság 
és a helyesség kettős 
mércéje szerint: az állam 
méretének és 
kormányformájának 
megfeleltetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját a kérdésben 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Rousseau álláspontjával 
kapcsolatban 

        
6.2.4. A többségi elv a 

szavazásban. Rousseau és 
a jakobinizmus 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Felismeri a rousseau-i 
álláspont 
fogyatékosságát 

        
6.2.5. A polgári hitvallás 

szükségessége. Rousseau 
és a jakobinizmus 

 Vitaindító kiselőadás Rousseau 
szövege alapján 

 Ismeri Rousseau 
álláspontját 

 Felismeri a rousseau-i 
álláspont 
fogyatékosságát 
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7. Voltaire: Republikánus 

gondolatok (1762) 
      

        
7.1. Voltaire: Rousseau kritikája       
        
7.1.1. Népgyűlés, vagy 

képviseleti demokrácia?  
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.1.2. Kellenek-e 

fényűzésellenes 
törvények? 

 Drámajáték: vita Voltaire és 
Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.1.3. Államvallás, vagy 

szólásszabadság? 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.1.4. Az állam mérete és a 

kormányformák 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.1.5. A tisztségviselők 

visszahívhatósága 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.1.6. Általános választójog 

helyett vagyoni cenzus 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Rousseau között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.2. Voltaire: Montesquieu 

kritikája 
      

        
7.2.1. Megvetették- e az antik 

népek a kereskedelmet? 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Montesquieu között. A szereplők 
és az érvek értékelése. A 
tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
7.2.2. A becsület nemcsak a 

monarchiák elve lehet 
 Drámajáték: vita Voltaire és 

Montesquieu között. A szereplők 
és az érvek értékelése. A 
tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
8.  Kant gondolatai a 

nemzetközi jogról 
      

        
8.1. Az erkölcsök metafizikája 

(1785) 
      

        
8.1.1. A népszövetség eszméje  Vitaindító kiselőadás Kant 

szövege alapján 
 Ismeri Kant álláspontját  Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
8.1.2. Jogos és jogtalan háborúk  Vitaindító kiselőadás Kant 

szövege alapján 
 Ismeri Kant álláspontját  Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 
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8.1.3. A hadviselés morális 

korlátai 
 Vitaindító kiselőadás Kant 

szövege alapján 
 Ismeri Kant álláspontját  Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
8.2. Az örök béke (1795)       
        
8.2.1. Az örök béke első definitív 

tétele: köztársasági 
alkotmány minden 
államban 

 Szócikk készítése a 8.2.1-től 
8.2.3-ig terjedő témákról 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kant gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji 
követelményeinek 

        
8.2.2. Az örök béke második 

definitív tétele: népszövetség 
 Szócikk készítése a 8.2.1-től 

8.2.3-ig terjedő témákról 
 Lényeglátóan tömöríti 

Kant gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji követelményeinek 

        
8.2.3. Az örök béke harmadik 

definitív tétele: általános 
hospitalitás 

 Szócikk készítése a 8.2.1-től 
8.2.3-ig terjedő témákról 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kant gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji 
követelményeinek 

        
8.3. Kant a világállamról  Vitaindító kiselőadás Kant 

szövege alapján 
 Ismeri Kant álláspontját  Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
8.4. Kant a politika és az 

erkölcs viszonyáról 
 Vitaindító kiselőadás Kant 

szövege alapján 
 Ismeri Kant álláspontját  Képes önálló vélemény 

megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
9. Mary Wollstonecraft: A 

nők jogainak követelése 
(1792) 

      

        
9.1. A nőket sújtó előítéletek 

cáfolata 
      

        
9.1.1. A gondolkodás független 

a nemtől 
 Tanári vitaindító előadás 

jegyzetelése 
 Ismeri Wollstonecraft 

álláspontját 
 Wollstonecraft és 

ellenfelei 
előfeltevéseinek 
elemzésére képes 

        
9.1.2. A nők jellemhibáiért a 

férfiak a felelősek 
 Tanári vitaindító előadás 

jegyzetelése 
 Ismeri Wollstonecraft 

álláspontját 
 Összefüggések 

elemzésére képes 
        
9.2. Érvek a nők 

egyenjogúsítása mellett 
      

        
9.2.1. A jogok és kötelességek 

összhangja 
 Tanári vitaindító előadás 

jegyzetelése 
 Ismeri Wollstonecraft 

álláspontját 
 Összefüggések 

elemzésére képes 
        
9.2.2. Az egyén és a társadalom 

fejlődésének összefüggése 
 Tanári vitaindító előadás 

jegyzetelése 
 Ismeri Wollstonecraft 

álláspontját 
 Összefüggések 

elemzésére képes 
        
9.3. Wollstonecraft korlátai       
        
9.3.1. A nemek szerinti 

munkamegosztás 
antropológiai 
alátámasztása 

 Tanári vitaindító előadás 
jegyzetelése 

 Ismeri Wollstonecraft 
álláspontját 

 Felismeri és elemzi 
Wollstonecraft korlátait 

        
9.3.2. A nők közötti 

osztálykülönbségek 
elhanyagolása 

 Tanári vitaindító előadás 
jegyzetelése 

 Ismeri Wollstonecraft 
álláspontját 

 Felismeri és elemzi 
Wollstonecraft korlátait 
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Év végi követelmények 
 
a) Ismerje a legfontosabb kapcsolódó elméleteket a felvilágosodás korából: Hobbes, Spinoza, Locke, Hume, 

Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Kant és Mary Wollstonecraft témába vágó nézeteit. 
b) Ismerje az emberi természetről szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
c) Ismerje a természeti állapotról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
d) Ismerje a természetjogról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
e) Ismerje a társadalom eredetéről, kivált a társadalmi szerződésről szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt 

időszakból. 
f) Ismerje a társadalmi béke feltételeiről szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
g) Ismerje a nemzetközi béke feltételeiről szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
h) Ismerje a hatalmi ágak elválasztásáról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
i) Ismerje az állam és a vallás viszonyáról alkotott legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
j) Ismerje az államformákról szóló legfontosabb elméleteket a tárgyalt időszakból. 
k) Ismerje a törvényeknek való engedelmességről szóló legfontosabb pro és kontra elméleteket a tárgyalt 

időszakból. 
l) Ismerje a nők és a rabszolgák elnyomását szolgáló érveket a tárgyalt időszakból. 
m) Ismerje a politika és az erkölcs viszonyáról szóló elméleteket a tárgyalt időszakból. 
n) Ismerje a tulajdonviszonyokról vallott legfontosabb nézeteket a tárgyalt időszakból. 
o) Ismerjen olyan fogalmakat, mint “patriarchalizmus”, “majoritárius demokrácia”, “republikanizmus” stb. 
p) Legyen képes példát hozni a tárgyalt problémára, és a felsorolt példákat elemezni a tárgyalt elméletek 

alapján. 
q) Legyen képes kreatívan hozzászólni a társadalomfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
r) Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
s) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
t) Legyen képes társadalomfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont szerint. 
u) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
v) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
w) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
x) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
y) Legyen képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
z) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
aa) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
bb) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
cc) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket társadalomfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
dd) Alakítson ki önálló álláspontot egyes társadalomfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
ee) Legyen képes megbírálni társadalomfilozófiai álláspontokat. 
ff) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
gg) Alkosson szabályos esszét megadott társadalomfilozófiai témára. 
hh) Alkosson szabályos szócikket megadott társadalomfilozófiai témára. 
ii) Alkosson szabályos recenziót. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
 

11. évfolyam 
 

A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanulásának céljai 
a 11. évfolyamon 

 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre. A 
tárgyalás történeti. A 11. évfolyamon az 1789-es francia forradalomtól a 19. század végéig terjedő, a 
felvilágosodást revidiáló korszak témába vágó elméleteinek bemutatása, valamint a NAT által az Ember és 
társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. 
 
 

  
TEMATIKUS  
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A FELVILÁGOSODÁS 

POLITIKAI ELVEINEK 
19. SZÁZADI 
REVÍZIÓJA 

      

        
A/ A 19. századi 

liberalizmus 
      

        
1. A Rousseau-izmus 

revíziója: Constant: A 
régiek és modernek 
szabadsága (1819) 

      

        
1.1 Az ókori és modern 

szabadságfogalom 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Constant nézeteit 

a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.2. A különbségek társadalmi 

okai 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Constant nézeteit 

a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.3. Közvetlen demokrácia 

vagy képviselet? 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Constant nézeteit 

a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.4.   Szócikk készítése Constant 

politikai elveiről tanulmánya 
alapján 

 Lényeglátóan tömöríti 
Constant tanulmányának 
gondolatait 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji szabályainak 

        
2. Az egyenlőség és a 

szabadság dilemmái: 
Tocqueville: A 
demokrácia Amerikában 
I-II. (1839-1840) 

      

        
2.1. A többség zsarnoksága  Történelmi és aktuálpolitikai 

példák gyűjtése a Tocqueville 
által leírt problémára 

 Tud említeni releváns 
történelmi vagy 
aktuálpolitikai példát  

 A felsorolt példákat 
Tocqueville szempontjai 
szerint elemezni képes 
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2.2. Ellensúlyok  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Tocqueville 

nézeteit a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
2.3. Az individualizmus   Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Tocqueville 

nézeteit a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
3. A többségi elv revíziója: 

John Stuart Mill: A 
szabadságról (1859) 

      

        
3.1. Érvek a szólás korlátlan 

szabadsága mellett 
(ellenérvek és cáfolatok) 

 A szöveg dramatizált előadása 
két diákkal. A szereplők és az 
érvek értékelése 

 Ismeri Mill érveit a 
témában 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, ill. 
kritikusan értékelni 
érveket 

        
3.2. A cselekvés szabadsága: a 

kárelv (érvek) 
 Példákon elemzi Mill elvének 

alkalmazását 
 Ismeri a kárelv melletti 

érveket 
 Felismeri a kárelv 

korlátait és csapdáit 
        
3.3. Mill érvelésének 

utilitarista jellege 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
B/ A 19. századi 

konzervativizmus 
      

        
1. A forradalmiság 

revíziója: Burke: 
Töprengések a Francia 
Forradalomról (1790)  

      

        
1.1. Tradíciók kontra 

racionalista spekulációk. 
Összevetés: Pain: Az 
ember jogai (1790-92). 

 Drámajáték: vita Burke és Pain 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
1.2. Reformizmus kontra 

forradalom. Összevetés: 
Pain: Az ember jogai 
(1790-92). 

 Drámajáték: vita Burke és Pain 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
1.3. Király, vallás, egyház, 

kontra felvilágosodás. 
Összevetés: Pain: Az 
ember jogai (1790-92). 

 Drámajáték: vita Burke és Pain 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
1.4. Természetes 

egyenlőtlenség kontra 
hipotetikus egyenlőség. 
Összevetés: Pain: Az 
ember jogai (1790-92). 

 Drámajáték: vita Burke és Pain 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
C/ A 19. századi 

szocializmus 
      

        
1. A szabadpiac revíziója: 

Fourier: A négy mozgás 
és az általános 
rendeltetések elmélete 
(1808) 

      

        
1.1. A falanszter 

kereskedelemellenes 
jellege 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Fourier 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Fourier álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.2. Fourier a nőkről és a 

szabad szerelemről 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Fourier nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 
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2. A magántulajdon és a 

polgári demokrácia 
revíziója: Marx 

      

        
2.1. A politika szociologikus 

elmélete: magántulajdon, 
osztályok, osztályharc 

 Recenzió Marx-Engels: A 
kommunista kiáltvány (1848) 
című művéről 

 Tartalmilag helyesen 
ismerteti és bírálja Marx 
és Engels álláspontját 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji szabályainak 

        
2.2. A marxi kategóriák 

működése konkrét 
történelmi elemzésben 

 Szövegrészlet kivonatolása és 
ismertetése Marx: Louis 
Bonaparte brumaire 
tizennyolcadikája (1852) c. 
művéből. Kérdések az előadó 
diákhoz a hallgatóság részéről 

 Ismeri Marx elemzett 
szövegét 

 Ki tudja emelni a 
szövegből a marxi 
kulcsfogalmakat és 
szempontokat 

        
2.3. A proletárdiktatúra 

elmélete 
 Vitaindító kiselőadás Marx-

Engels: A kommunista kiáltvány 
(1848) és Marx Polgárháború 
Franciaországban (1871) c. 
szövegei alapján 

 Ismeri Marx nézeteit a 
témában 

 Képes önálló vélemény 
megfogalmazására, 
képes azt alátámasztani 
érvekkel, és képes az 
ellenérveket cáfolni 

        
D/ A 19. századi elitizmus       
        
1. A demokrácia elutasítása: 

Comte: A pozitív politika 
rendszere I-IV. (1851-54), 
Pozitivista katekizmus 
(1852) 

      

        
1.1. A társadalmi hierarchia 

szentesítése a tudomány 
nevében 

 A téma megvitatása kézikönyvek 
(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
1.2. Katolicizmus 

kereszténység nélkül 
Comte emberiségvallása 

 A téma megvitatása kézikönyvek 
(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
E/ A 19. századi 

nacionalizmus 
      

        
1. A kozmopolitizmus 

revíziója: Fichte: A 
patriotizmus és ellentéte 
(1806), Beszédek a német 
nemzethez (1807-1808) 

      

        
1.1. A nemzet elsőbbsége az 

emberiséghez képest 
 Vitaindító kiselőadás Fichte 

szövege alapján 
 Ismeri Fichte érveit e 

témában 
 Felismeri és elemzi 

Fichte előfeltevéseit 
        
1.2. A német nép küldetése  Történelmi párhuzam keresése a 

Fichte által felvetett eszmére 
 Felismeri az 

összefüggést a náci 
küldetéstudat és Fichte 
eszméje közt  

 Felismeri és elemzi 
Fichte előfeltevéseit 

        
1.3. Az egységes német 

birodalmat megteremtő 
vezér látomása 

 Történelmi párhuzam keresése a 
Fichte által felvetett eszmére 

 Felismeri az 
összefüggést a Führer-
kultusz és Fichte 
eszméje közt  

 Felismeri és elemzi 
Fichte előfeltevéseit 

        
2. Az individualizmus 

revíziója: Hegel 
      

        
2.1. A népszellem, mint a 

történelem individuuma 
 Szövegrészlet kivonatolása és 

ismertetése az Előadások a 
világtörténet filozófiájáról  
(1822-23) c. Hegel műből. 
Elemzés 

 Ismeri Hegel álláspontját  Felismeri és elemzi 
Hegel előfeltevéseit 
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2.2. A népszellem és az egyén  Szövegrészlet kivonatolása és 

ismertetése az Előadások a 
világtörténet filozófiájáról 
 (1822-23) c. Hegel műből. 
Elemzés 

 Ismeri Hegel álláspontját  Felismeri és elemzi 
Hegel előfeltevéseit 

        
2.3. Az állam mint a 

népszellem konkrét 
alakban 

 Szövegrészlet kivonatolása és 
ismertetése az Előadások a 
világtörténet filozófiájáról  
(1822-23) c. Hegel műből. 
Elemzés 

 Ismeri Hegel álláspontját  Felismeri és elemzi 
Hegel előfeltevéseit 

        
2.4. Az állam és az egyén  Vitaindító kiselőadás a témában 

Hegel: A jogfilozófia alapvonalai 
(1821) c. szövege alapján 

 Ismeri Hegel nézeteit a 
témában 

 Felismeri és elemzi az 
összefüggést Hegel 
előfeltevései és politikai 
nézetei közt 

        
F/ A 19. századi rasszizmus       
        
1. Az egyenlőségeszme 

elutasítása 
Gobineau: Értekezés az 
emberi fajok 
egyenlőtlenségéről 
(1853-55) 

      

        
1.1. Az árja felsőbbrendűség  Történelmi párhuzam keresése a 

Gobineau által felvetett eszmére 
 Felismeri az 

összefüggést a náci 
felsőbbrendűség-tudat és 
Gobineau eszméje közt  

 Felismeri és elemzi 
Gobineau előfeltevéseit 

        
1.2. A fajkeveredés ártalmai  Történelmi párhuzam keresése a 

Gobineau által felvetett eszmére 
 Felismeri az 

összefüggést a náci 
fajvédő törvények és 
Gobineau eszméje közt  

 Felismeri és elemzi 
Gobineau előfeltevéseit 

        
2. A testvériségeszme 

revíziója: Chamberlain: A 
19. század alapjai (1899) 

      

        
2.1. Az árja és a szemita faj 

küzdelme  
 Történelmi párhuzam keresése a 

Chamberlain által felvetett 
eszmére 

 Felismeri az 
összefüggést a náci 
antiszemitizmus és 
Chamberlain eszméje 
közt  

 Felismeri és elemzi 
Chamberlain 
előfeltevéseit 

        
G/ A 19. századi 

anarchizmus 
      

        
1. Az önérvényesítés 

korlátainak elutasítása: 
Stirner: Az egyetlen és 
tulajdona (1844) 

      

        
1.1. Az általános emberi 

szempontok 
diszkreditálása 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Stirner nézeteit a 
témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.2. A jog diszkreditálása  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Stirner nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.3. Az intézmények 

diszkreditálása 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Stirner nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
2.  Minden uralmi forma 

elutasítása: Bakunyin: 
Isten és az állam (1871) 

      

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3275 

 

2.1. Bakunyin ateizmusa   Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Bakunyin nézeteit 
a témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

 
2.2. Bakunyin szocializmusa   Irányított beszélgetés a témáról a 

megadott szöveg alapján 
 Összegyűjti a szövegből 

Bakunyin nézeteit a 
témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
3. Az erőszak elutasítása: 

Tolsztoj: Az újkor vége 
      

        
3.1. A keresztény világ 

válságának morális és 
politikai okai 

 Drámajáték: vita Tolsztoj és 
Bakunyin között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.2. Az erőszakmentes 

engedetlenség tanítása 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése Tolsztoj 
elvével. Vita 

 Tud említeni releváns 
történelmi vagy 
aktuálpolitikai példát  

 A felsorolt példákat 
Tolsztoj szempontjai 
szerint elemezni képes 

        
3.3. Az új közösség formája: a 

szövetkezet 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése Tolsztoj 
elvével. Vita 

 Tud említeni releváns 
történelmi vagy 
aktuálpolitikai példát  

 A felsorolt példákat 
Tolsztoj szempontjai 
szerint elemezni képes 

        
H/ A 19. századi feminizmus        
        
1. A polgári házasság 

revíziója: Mill: A nők 
alávetettsége (1869) 

      

        
1.1. A házasság mint a nők 

egyedüli választása 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Mill érveit a 

témában 
 Értékrendjét tudatosítva 

állást foglal a kérdésben 
        
1.2. A viktoriánus házasság 

mint rabszolgasors 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Mill érveit a 

témában 
 Értékrendjét tudatosítva 

állást foglal a kérdésben 
        
1.3. Az egyenlőtlenség 

jellemromboló hatása a 
férfiakra 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Mill érveit a 
témában 

 Értékrendjét tudatosítva 
állást foglal a kérdésben 

        
1.4. Az ideális házasság mint 

barátság 
 Esszé készítése a témáról. A 

legsikerültebbek megvitatása 
 Értékrendjét tudatosítva 

állást foglal a kérdésben 
 Írása megfelel az esszé 

műfaji szabályainak 
        
II. A FELVILÁGOSODÁS 

TERMÉSZETJOGI 
KONCEPCIÓJÁNAK 
REVÍZIÓJA 

      

        
1. A történeti jogi iskola: 

Savigny: Korunknak a 
törvényhozás és a 
jogtudomány iránti 
elhivatottsága (1814) 

      

        
1.1. A népszellem  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
1.2. A jog történetisége  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
1.3. A fejlődés organikus 

jellege 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 
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1.4. A jogtudomány kettős 
feladata 

 A téma megvitatása kézikönyvek 
(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, 
Politikatudományi enciklopédia, 
Jogi lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
2. A szociológiai 

jogfelfogás: Marx 
      

        
2.1. Alap és felépítmény: 

gazdasági viszonyok és 
társadalmi tudatformák 

 A német ideológia (1845-46) 
szövegrészletének kivonatolása 
és ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Marx álláspontját 
a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Marx 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.2. Az állam mint a 

burzsoázia igazgató 
bizottsága, a jog mint 
törvényerőre emelt 
akarata 

 A kommunista kiáltvány (1848) 
szövegrészletének kivonatolása 
és ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Marx álláspontját 
a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Marx 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.3. A marxi kategóriák 

működése konkrét 
jogkérdésekben 

 A Viták a falopási törvényről 
szövegrészletének kivonatolása 
és ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Marx elemzett 
szövegét 

 Ki tudja emelni a 
szövegből a marxi 
kulcsfogalmakat és 
szempontokat 

        
3.  A pozitivizmus hatása a 

jogra 
      

        
3.1. A 19. század jogi 

pozitivizmusa: 
Bergbohm: Jogtudomány 
és jogfilozófia (1892) 

      

        
3.1.1. Csak a pozitív jog 

tekinthető jognak 
 A téma megvitatása Coing: A 

jogfilozófia alapjai megfelelő 
fejezete alapján 

 Ismeri a témába vágó 
fejezetet Coing 
könyvéből 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
3.1.2. A pozitív jognak feltétlen 

engedelmességgel 
tartozunk 

 A téma megvitatása Coing: A 
jogfilozófia alapjai megfelelő 
fejezete alapján 

 Ismeri a témába vágó 
fejezetet Coing 
könyvéből 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
3.1.3. A jogtudomány és a 

jogpolitika 
megkülönböztetése 

 A téma megvitatása Coing: A 
jogfilozófia alapjai megfelelő 
fejezete alapján 

 Ismeri a témába vágó 
fejezetet Coing 
könyvéből 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
3.2. A 19. századi általános 

jogtan: Austin: Előadások 
a jogtudományról (1861) 

      

        
3.2.1. A jogelmélet mint 

fogalmi analízis 
 Austin nézeteinek rekonstruálása 

Kelsen és Hart bíráló szövegeiből 
 Ismeri Kelsen és Hart 

témába vágó szövegeit 
 Képes elkülöníteni 

bennük Austin nézeteit 
        
3.2.2. A felszólítások változatai  Austin nézeteinek rekonstruálása 

Kelsen és Hart bíráló szövegeiből 
 Ismeri Kelsen és Hart 

témába vágó szövegeit 
 Képes elkülöníteni 

bennük Austin nézeteit 
        
3.2.3. A jog mint kényszerítő 

utasítás 
 Austin nézeteinek rekonstruálása 

Kelsen és Hart bíráló szövegeiből 
 Ismeri Kelsen és Hart 

témába vágó szövegeit 
 Képes elkülöníteni 

bennük Austin nézeteit 
        
3.2.4. Szuverén és alattvaló  Austin nézeteinek rekonstruálása 

Kelsen és Hart bíráló szövegeiből 
 Ismeri Kelsen és Hart 

témába vágó szövegeit 
 Képes elkülöníteni 

bennük Austin nézeteit 
        
III. A FELVILÁGOSODÁS 

TÁRSADALOM- 
ELMÉLETÉNEK 
REVÍZIÓJA: A 
SZOCIOLÓGIA 
ELMÉLETÉNEK 
KIALAKULÁSA 

      

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3277 

 

1. Társadalmi törvények 
kutatása: Comte: A pozitív 
filozófia tanfolyama I-VI. 
(1830-1842) 

      

        
1.1. Természet és társadalom 

azonosítása 
 A téma megvitatása A pozitív 

szellem című, magyar nyelvű 
Comte-válogatás alapján 

 Ismeri Comte 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Comte előfeltevéseit és 
korlátait 

        
1.2. A tudományok 

hierarchiája 
 A téma megvitatása A pozitív 

szellem című, magyar nyelvű 
Comte-válogatás alapján 

 Ismeri Comte 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Comte előfeltevéseit és 
korlátait 

        
1.3. A három stádium 

törvénye 
 Példák összevetése Comte 

elvével. Vita 
 Ismeri Comte 

álláspontját, és példát 
tud mondani rá  

 Felismeri és elemzi 
Comte előfeltevéseit és 
korlátait 

        
2. Biologizmus a 

társadalomelméletben: 
Spencer: A szociológia 
tudománya (1872), 
Társadalomtudomány 
(1876-96) 

      

        
2.1. Az evolúció (integrálódás 

és differenciálódás) 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Pokol: Szociológiaelmélet, 
Duran: A gondolat hősei stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
2.2. A katonai és ipari 

társadalmak 
megkülönböztetése 

 A téma megvitatása kézikönyvek 
(Pokol: Szociológiaelmélet, 
Duran: A gondolat hősei stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
2.3. A szocializmus mint 

katonai társadalom 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Pokol: Szociológiaelmélet, 
Duran: A gondolat hősei stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

        
3. Az egyén 

meghatározottságának 
tana: Durkheim: A 
társadalmi 
munkamegosztás (1895), 
Az öngyilkosság (1897) 

      

        
3.1. Egyének fölötti 

társadalmi tények 
(kollektív tudat) 

 Példák összevetése Durkheim 
elvével. Vita 

 Ismeri Durkheim 
álláspontját, és példát 
tud mondani rá  

 Felismeri és elemzi 
Durkheim előfeltevéseit 
és korlátait 

        
3.2. Anómiák  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Durkheim 
álláspontját a témában 

 Alkalmazni tudja 
Durkheim szempontjait 
társadalmi jelenségek 
elemzésére 

        
3.3. Strukturális és 

funkcionális 
differenciálódás 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Durkheim 
álláspontját a témában 

 Alkalmazni tudja 
Durkheim szempontjait 
társadalmi jelenségek 
elemzésére 

        
4. A “szerep”-kategória 

bevezetése: Simmel: A 
társadalmi 
differenciálódásról 
(1890) 

      

        
4.1. Ember és szerep  A téma megvitatása a Válogatott 

társadalomelméleti tanulmányok 
című, magyar nyelvű Simmel-
kötet szemelvényei alapján 

 Ismeri Simmel 
álláspontját a témában 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 
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4.2. A társadalom mint 
szerepek (nem pedig 
emberek) szerveződése 

 Példák összevetése Simmel 
elvével. Vita 

 Ismeri Simmel 
álláspontját és példát tud 
mondani rá  

 Kreatívan tud 
hozzászólni a témáról 
folyó filozófiai 
diskurzushoz 

        
 
 

Év végi követelmények 
 
a) Ismerje a legfontosabb politikaelméleteket az 1789-es francia forradalomtól a 19. század végéig terjedő 

időszakból: a korszak liberális, konzervatív, szocialista, elitista, nacionalista, rasszista, anarchista és 
feminista hangadóinak témába vágó nézeteit. 

b) Ismerje a legfontosabb jogelméleteket az 1789-es francia forradalomtól a 19. század végéig terjedő 
időszakból: a történeti jogi iskolát, a szociológiai jogfelfogást és a jogpozitivizmust, azon belül is kivált az 
általános jogtant. 

c) Ismerje a legfontosabb szociológiai elméleteket az 1789-es francia forradalomtól a 19. század végéig terjedő 
időszakból: Comte, Spencer, Durkheim és Simmel témába vágó nézeteit. 

d) Ismerje a tárgyalt elméleteknek a felvilágosodáshoz való viszonyát. 
e) Ismerje a szabadságról, az egyenlőségről, a demokráciáról, a diktatúráról, a tradíciókról, a forradalmiságról, 

a szabad piacról, a magántulajdonról, a patriotizmusról és a kozmopolitizmusról, a nemzetről, az 
individualizmusról, az államról, az emberi fajokról, az uralmi viszonyokról, az erőszakról és az 
erőszakmentességről, valamint a nemek viszonyáról vallott legfontosabb nézeteket a tárgyalt időszakból. 

f) Ismerje a jog történetiségére, társadalmi beágyazottságára, a jogtudomány és a jogpolitika feladataira 
vonatkozó legfontosabb elméleteket. 

g) Ismerje a szociológia pozitivista, biologizáló, kollektivista, és szerepelméleti megközelítéseit, ezek 
elképzeléseit a társadalom alapelemeiről, struktúráiról, törvényeiről és a szociológiának a 
természettudományokhoz való viszonyáról. 

h) Ismerjen olyan fogalmakat, mint “liberalizmus”, “konzervativizmus”, “szocializmus” stb. 
i) Legyen képes példát hozni a tárgyalt problémára, és a felsorolt példákat elemezni a tárgyalt elméletek 

alapján. 
j) Legyen képes kreatívan hozzászólni a társadalomfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
k) Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
l) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
m) Legyen képes társadalomfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont szerint. 
n) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
o) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
p) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
q) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
r) Legyen képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
s) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
t) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
u) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
v) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket társadalomfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
w) Alakítson ki önálló álláspontot egyes társadalomfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
x) Legyen képes megbírálni társadalomfilozófiai álláspontokat. 
y) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
z) Alkosson szabályos esszét megadott társadalomfilozófiai témára. 
aa) Alkosson szabályos szócikket megadott társadalomfilozófiai témára. 
bb) Alkosson szabályos recenziót. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
12. évfolyam 

 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanulásának céljai 

a 12. évfolyamon 
 
A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a 
beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel 
mint társadalmi lénnyel kapcsolatos különféle felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre. 
A tárgyalás történeti. A 12. évfolyamon a 20. század témába vágó elméleteinek bemutatása, valamint a  
NAT-2003 által az Ember és társadalom műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. A 20. SZÁZAD POLI-
TIKAELMÉLETE 

      

        
A/ A 20. századi 

liberalizmus 
      

        
1. A demokráciát fenyegető 

veszélyek: Dewey: A 
demokrácia és Amerika 
(1939) 

      

        
1.1. Kulturális problémák  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Dewey nézeteit a 

témában 
 Önálló, argumentált 

vélemény 
megfogalmazására képes

        
1.2. A háború és a demokrácia  Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése D. elveivel 
 Tud említeni releváns 

történelmi vagy 
aktuálpolitikai példát  

 A felsorolt példákat 
Dewey szempontjai 
szerint elemezni képes 

        
2. Konzervatív liberalizmus: 

Hayek: Miért nem vagyok 
konzervatív? (1960) 

      

        
2.1. Konzervativizmus és 

liberalizmus 
megkülönböztetése 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Hayek nézeteit a 
témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

        
2.2. A konzervativizmus és a 

szocializmus közös 
vonásai 

 Esszé: a szöveg átfogalmazása a 
megadott szempont szerint 

 Helyesen gyűjti össze a 
témába vágó 
gondolatokat a 
szövegből 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak, és 
reflexióra is képes 

        
2.3. Hayek konzervativizmusa 

a liberalizmuson belül (a 
whigizmus) 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hayek 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Hayek álláspontjával 
kapcsolatban 

        
3. Szociálliberalizmus: 

Rawls: Az igazságosság 
elmélete (1971) 
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3.1. Rawls 

utilitarizmuskritikája 
 Drámajáték: vita Rawls és Mill 

között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.2. Az igazságosság rawls-i 

elvei a szabadságról és az 
elosztásról 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Rawls nézeteit a 
témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

        
3.3. Problémák az elosztási 

elvvel 
 Irányított beszélgetés az elosztási 

elv korlátairól 
 Ismeri Rawls nézeteit a 

témában 
 Felismeri és elemzi az 

elosztási elv korlátait 
        
4.  A liberalizmus 

újradefiniálása: Dworkin: 
Liberalizmus (1978) 

      

        
4.1. A liberalizmus 

felbomlása az 1960-as, 
1970-es években 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Dworkin 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Dworkin álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.2. Konstitutív és derivált 

nézetek 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Dworkin 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Dworkin álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3. Az egyenlőség liberális 

felfogása 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Dworkin nézeteit 

a témában 
 Értékrendjét tudatosítva 

állást foglal az elvekről 
        
5.   Szócikk alkotása 

“Szociálliberalizmus” címmel 
Rawls és Dworkin szövegei 
alapján 

 Lényeglátóan tömöríti 
Rawls és Dworkin  
tanulmányának témába 
vágó gondolatait 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji szabályainak 

        
B/ A 20. századi 

konzervativizmus 
      

        
1. Restaurációs 

konzervativizmus: 
Schmitt: Politikai 
teológia (1922), A 
politika fogalma (1927) 

      

        
1.1. A politikum 

elsődlegességének tana (a 
barát-ellenség 
megkülönböztetés) 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
1.2. A szuverenitás mint a 

törvény alóli kivételek 
meghatározásának joga 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
2. Liberális 

konzervativizmus: 
Oakeshott 

      

        
2.1. Bevezetés Hobbes 

Leviatánjához (1945) 
      

        
2.1.1. A racionalizmus 

szabadságellenessége 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
2.1.2. Hobbes mint 

tekintélyelvű gondolkodó 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
2.2. Konzervatívnak lenni 

(1956) 
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2.2.1. A konzervativizmus mint 

az emberiség 
tökéletlensége iránt 
toleráns álláspont 

 Recenzió idegen nyelvű 
szövegről 

 Tartalmilag pontosan 
ismerteti Oakeshott 
nézeteit 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji 
követelményeinek 

        
3. Klasszicista 

konzervativizmus: Leo 
Strauss: Természetjog és 
történelem (1953) 

      

        
3.1. A klasszikus (görög-

keresztény) természetjog 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Strauss 
álláspontját a témában 

 Összeveti Strauss 
álláspontját a görög-
keresztény 
természetjogról 
tanultakkal 

        
3.2. A természetjog 

meghamisítása: Hobbes 
mint a liberalizmus atyja 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Strauss 
álláspontját a témában 

 Összeveti Strauss 
álláspontját Oakeshott 
Hobbes-értelmezésével 

        
4. Kommunitárius 

konzervativizmus: 
MacIntyre: Az erény 
nyomában (1985) 

      

        
4.1. Az erkölcsi viták 

természete 
 Drámajáték: vita MacIntyre és 

Rawls között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.2. Igazságosság és érdem  Drámajáték: vita MacIntyre és 

Rawls között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
4.3. Egyén és közösség  Drámajáték: vita MacIntyre és 

Rawls között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5.  Racionalista 

konzervativizmus: Kekes: 
A liberalizmus ellen 
(1997), A 
konzervativizmus 
ésszerűsége (1998) 

      

        
5.1. A konzervativizmus 

alapelvei 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Kekes érveit a 

témában 
 Értékrendjét tudatosítva 

állást foglal az elvekről 
        
5.2. Kekes Rawls-kritikája  Drámajáték: vita Kekes és Rawls 

között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
5.3. Az érdemen alapuló 

igazságosság 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Kekes 
álláspontját a témában 

 Összeveti Kekes és 
MacIntyre álláspontját a 
témában 

        
C/ A 20. századi 

szocializmus 
      

        
1. Marx szociáldemokrata 

revíziója: Bernstein: A 
szocializmus előfeltételei 
és a szociáldemokrácia 
feladatai (1899) 
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1.1. Marx prognózisainak 

cáfolata 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Bernstein 
álláspontját a témában 

 Összeveti Bernstein és 
Marx álláspontját a 
témában 

        
1.2. A forradalom és a 

proletárdiktatúra 
elutasítása: reformizmus 
és demokrácia 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Bernstein 
álláspontját a témában 

 Összeveti Bernstein és 
Marx álláspontját a 
témában 

        
1.3. Államosítás helyett 

szövetkezetek 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Bernstein 
álláspontját a témában 

 Összeveti Bernstein és 
Marx álláspontját a 
témában 

        
2. Marx bolsevik revíziója: 

Lenin:  Az imperializmus 
mint a kapitalizmus 
legfelsőbb foka (1916) 

      

        
2.1. Az imperializmus lenini 

ismérvei 
 Drámajáték: Bernstein és Lenin 

vitája. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
2.2. “A leggyengébb 

láncszem” elmélete 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Lenin álláspontját 
a témában 

 Összeveti Lenin és Marx 
álláspontját a témában 

        
3. Marxista kulturfilozófia: 

a Frankfurti Iskola 
kritikai elmélete 

      

        
3.1. Adorno-Horkheimer: A 

felvilágosodás 
dialektikája (1947) 

      

        
3.1.1. A felvilágosodás 

totalitárius jellege 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Adorno és 

Horkheimer nézeteit a 
témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
3.1.2. A “kultúraipar” (a 

tömegkultúra) kritikája 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Adorno és 

Horkheimer nézeteit a 
témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
3.2. Habermas: A társadalmi 

nyilvánosság 
szerkezetváltozása (1962) 

      

        
3.2.1. A polgári nyilvánosság 

kialakulása a 
17-18. században 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Habermas 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Habermas álláspontjával 
kapcsolatban 

        
3.2.2. A polgári nyilvánosság 

szerkezetváltozása a 
19. században 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Habermas 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Habermas álláspontjával 
kapcsolatban 

        
3.2.3. A kritikai nyilvánosság 

felbomlása és az 
előállított nyilvánosság 
kialakulása a 19. század 
utolsó negyedétől 
napjainkig 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Habermas 
nézeteit a témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
D/ A 20. századi elitizmus       
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1. Kommunista elitizmus: 

Lenin: Mi a teendő? 
(1902) 

      

        
1.1. A párt mint a 

munkásosztály 
elitszervezete 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Lenin érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Lenin 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.2. A párt mint hivatásos 

forradalmárok pártja 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Lenin érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Lenin 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.3. Párthierarchia a harci 

szervezetek mintájára 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Lenin érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Lenin 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2. Konzervatív elitizmus: 

Ortega: A tömegek 
lázadása (1929) 

      

        
2.1. A tömegember jegyei  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Ortega érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Ortega 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.2. A tömeg és az állam  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Ortega érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Ortega 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.3. Ki uralkodik a világon?  Vitaindító kiselőadás a témában 

Ortega szövege alapján 
 Ismeri Ortega érveit a 

témában 
 Lényegbevágó 

kifogásokat emel Ortega 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
E/ A 20. századi 

nacionalizmus 
      

        
1. Berlin: A nacionalizmus – 

valaha elhanyagolták, ma 
hatalmas úr (1981) 

      

        
1.1. A nemzeti érzés és a 

nacionalizmus 
megkülönböztetése: a 
nacionalizmus négy 
definitív jegye 

 Fogalmak megkülönböztetése 
szövegelemzés útján 

 Ismeri a különbséget 
nemzeti érzés és 
nacionalizmus között, és 
ismeri az utóbbi jegyeit 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására, és 
megvédésére a témában 

        
1.2. A nacionalizmus 

kialakulásának feltételei 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Berlin nézeteit a 

témában 
 Feltevéseket fogalmaz 

meg, és argumentál a 
témában 

        
1.3. A nacionalizmus 

19. századi 
lekicsinylésének okai 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Berlin nézeteit a 
témában 

 Feltevéseket fogalmaz 
meg, és argumentál a 
témában 

        
2. Tamás Gáspár Miklós: 

Etnarchia és 
etnoanarchizmus (1996) 

      

        
2.1. A 19. századi liberális 

nacionalizmus és a 
20. század végi 
etnokulturális 
nacionalizmus 
különbségei 

 Fogalmak megkülönböztetése 
szövegelemzés útján 

 Ismeri a különbséget a 
19. századi liberális 
nacionalizmus és a 
20. század végi etno-
kulturális nacionalizmus 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására, és 
megvédésére a témában 
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2.2. Az új nacionalizmus és a 

kommunizmus közös 
vonásai 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Tamás Gáspár 
Miklós nézeteit a 
témában 

 Képes e jelenségek 
összehasonlítására és 
megkülönböztetésére 

        
F/ Totalitárianizmus a 

20. század derekán 
      

        
1. Hitler: Harcom (1925)       
        
1.1. Antiszemitizmus  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, Bayer: A politikai 
gondolkodás története stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Hitler 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.2. Antimarxizmus   A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, Bayer: A politikai 
gondolkodás története stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Hitler 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.3. Antiliberalizmus   A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, Bayer: A politikai 
gondolkodás története stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Hitler 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.4. Élettér  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, Bayer: A politikai 
gondolkodás története stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Hitler 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2. Sztálin: A leninizmus 

kérdései (vál.) 
      

        
2.1. Felülről való forradalom  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, Bayer: A politikai 
gondolkodás története stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Sztálin 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.2. A Szovjetunió 

világtörténelmi küldetése 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, Bayer: A politikai 
gondolkodás története stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Sztálin 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.3. Kultúrharc az egyház 

ellen 
 A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, Bayer: A politikai 
gondolkodás története stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Sztálin 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.4. Jelen és jövő  A téma megvitatása kézikönyvek 

(Politikai filozófiák 
enciklopédiája, Bayer: A politikai 
gondolkodás története stb.) 
alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Sztálin 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
3. A totalitárius rendszerek 

közös vonásai: Friedrich: 
Totalitarianizmus (1954), 
Friedrich-Brzezinski: 
Totalitarius diktatúra és 
autokrácia (1965) 

      

        
3.1. Statikus párhuzamok  Irányított beszélgetés: a 

sztálinizmus és a nácizmus 
összevetése 

 Ismeri a Friedrich által 
vont párhuzamot 

 Önállóan felismer 
párhuzamokat 
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3.2. Dinamikus párhuzamok  Irányított beszélgetés: a 
sztálinizmus és a nácizmus 
összevetése 

 Ismeri a Friedrich által 
vont párhuzamot 

 Önállóan felismer 
párhuzamokat 

        
G/ A 20. századi 

anarchizmus 
      

        
1. Wolff: Az anarchizmus 

védelmében (1970) 
      

        
1.1. Uralom és autonómia 

konfliktusa 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Wolff nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.2. Wolff érvei a közvetlen 

demokrácia mellett 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Wolff nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
2. Feyerabend: A módszer 

ellen (1975) 
      

        
2.1. Az ismeretelméleti 

anarchizmus 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Feyerabend 

nézeteit a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
2.2. Állam és tudomány 

szétválasztásának 
követelése 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Feyerabend 
nézeteit a témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
H/ A 20. századi feminizmus       
        
1. Beauvoir: A második nem 

(1949) 
      

        
1.1. A férjes asszony  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Beauvoir nézeteit 

a témában 
 Értékeit tudatosítva 

állást foglal, és indokolja
        
1.2. Prostituáltak és hetérák  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Beauvoir nézeteit 

a témában 
 Értékeit tudatosítva 

állást foglal, és indokolja
        
1.3. A független nő  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Beauvoir nézeteit 

a témában 
 Értékeit tudatosítva 

állást foglal, és indokolja
        
2. Pateman: A nemek közötti 

szerződés (1988) 
      

        
2.1. A szerződéselmélet 

kritikája 
 Vitaindító kiselőadás idegen 

nyelvű szöveg alapján 
 Ismeri Pateman 

álláspontját a témában 
 Összeveti Pateman 

álláspontját a 
szerződéselméletekről 
tanultakkal 

        
2.2. A házasság mint 

szerződés 
 Vitaindító kiselőadás idegen 

nyelvű szöveg alapján 
 Ismeri Pateman 

álláspontját a témában 
 Összeveti Pateman 

álláspontját a 
szerződéselméletekről 
tanultakkal 

        
2.3. Mi a baj a prostitúcióval?  Vitaindító kiselőadás idegen 

nyelvű szöveg alapján 
 Ismeri Pateman 

álláspontját a témában 
 Összeveti Pateman és 

Beauvoir álláspontját  
        
3. Bourdieu: Férfiuralom 

(átdolgozott változat: 
1998) 

      

        
3.1. A nyílt férfiuralom 

tanulmányozása a kabilok 
példáján 

 Recenzió Bourdieu értekezéséről 
a 3.1-3. témák alapján 

 Tartalmilag pontosan 
ismerteti Bourdieau 
művét 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji szabályainak 

        
3.2. A férfiuralom formáinak 

látens továbbélése a 
modern társadalomban 

 Recenzió Bourdieu értekezéséről 
a 3.1-3. témák alapján 

 Tartalmilag pontosan 
ismerteti Bourdieau 
művét 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji szabályainak 
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3.3. A férfiuralom 
dehistorizálását szolgáló 
erők (család, egyház, 
oktatás, állam) 

 Recenzió Bourdieu értekezéséről 
a 3.1-3. témák alapján 

 Tartalmilag pontosan 
ismerteti Bourdieau 
művét 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji szabályainak 

        
 
I/ Pluralizmus       
        
1. Értékpluralizmus: Berlin: 

A szabadság két fogalma 
(1958) 

      

        
1.1. A szabadságfogalmak 

sokfélesége 
 Tételmondatok kikeresése. 

Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről.  

 Ismeri Berlin 
álláspontját a témában 

 Értékeit tudatosítva 
állást foglal, és indokolja

        
1.2. A szabadság és más 

értékek 
 Tételmondatok kikeresése. 

Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről.  

 Ismeri Berlin 
álláspontját a témában 

 Értékeit tudatosítva 
állást foglal, és indokolja

        
1.3. A monizmus rossz, a 

pluralizmus jó 
 Tételmondatok kikeresése. 

Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről.  

 Ismeri Berlin 
álláspontját a témában 

 Értékeit tudatosítva 
állást foglal, és indokolja

        
2. Szervezeti pluralizmus: 

Dahl: A pluralista 
demokrácia dilemmái 
(1982) 

      

        
2.1. A szervezeti pluralizmus 

mint tény: előnyei és 
hátrányai 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Dahl álláspontját 
a témában 

 Összefüggéseket ismer 
fel a szervezeti 
pluralizmus előnyei és 
hátrányai között 

        
2.2. Hogyan kezelhetők a 

szervezeti pluralizmus 
problémái az USÁ-ban? 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Dahl álláspontját 
a témában 

 Összefüggéseket ismer 
fel a szervezeti 
pluralizmus problémái 
és kezelési lehetőségei 
között 

        
2.3. A pluralizmus viszonya a 

hagyományos politikai 
ideológiákhoz 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Dahl álláspontját 
a témában 

 Felismeri és elemzi Dahl 
előfeltevéseit 

        
J/ Posztmodern 

politikafilozófiák 
      

        
1. Baudrillard: 

Szimulákrumok 
precessziója  (1981) 

      

        
1.1. A Watergate-ügy és 

Disneyland 
 Tanári előadás jegyzetelése  Ismeri Baudrillard 

álláspontját a témában 
 Felismeri és elemzi 

Baudrillard 
előfeltevéseit 

        
1.2. Az interpretációk 

nivellálódása 
(bombarobbantások 
Olaszországban; egy 
mondat Enrico 
Berlinguertől stb.) 

 Tanári előadás jegyzetelése  Ismeri Baudrillard 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Baudrillard 
előfeltevéseit 

        
2. Foucault: Az alattvaló és 

a hatalom. Miért 
tanulmányozzuk a 
hatalmat? Az alattvaló 
kérdése (1982) 

      

        
2.1. Foucault kutatási célja és 

kutatási területei 
 Tanári előadás jegyzetelése  Ismeri Foucault kutatási 

céljait és területeit 
 Felismeri és elemzi 

Foucault előfeltevéseit 
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2.2. Foucault viszonya a 
Frankfurti Iskolához 

 Tanári előadás jegyzetelése  Ismeri Foucault 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Foucault előfeltevéseit 

        
2.3. A 20. század végi 

tekintélyellenes 
küzdelmek közös vonásai 

 Tanári előadás jegyzetelése  Ismeri Foucault 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Foucault előfeltevéseit 

        
2.4. Pasztorális hatalom 

kontra új szubjektivitás 
 Tanári előadás jegyzetelése  Ismeri Foucault 

álláspontját a témában 
 Felismeri és elemzi 

Foucault előfeltevéseit 
        
3. Schmid – de Graf: Az 

erőszak mint 
kommunikáció. A 
terroristák sajtómédia-
használata 

      

        
3.1. A terroristák 

médiahasználatának aktív 
és passzív formái 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri a szerzők nézeteit 
a témában 

 Képes önállóan számba 
venni a terroristák 
média-használatának 
formáit 

        
3.2. A kapitalista kultúripar 

morális közömbössége 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri a szerzők nézeteit 

a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
3.3. A ’60-as évek óta tartó új 

terrorizmus okai 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri a szerzők nézeteit 

a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
K/ Globalizációellenesség       
        
1. Korten: Tőkés társaságok 

világuralma (1995) 
      

        
1.1. A demokrácia 

elkorcsosulása: nem 
választott nemzetközi 
szervezetek uralma; a 
sajtó mint tőkés tulajdon 
stb. 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Korten érveit a 
témában 

 Felismeri és elemzi 
Korten előfeltevéseit 

        
1.2. A tőkés társaságok 

pusztításai 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Korten érveit a 

témában 
 Felismeri és elemzi 

Korten előfeltevéseit 
        
1.3. A szabályozott piac és 

egyéb gyógymódok 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Korten érveit a 

témában 
 Felismeri és elemzi 

Korten előfeltevéseit 
        
2. Huntington: A 

civilizációk összecsapása 
és a világrend 
átalakulása (1998) 

      

        
2.1. Nyugati univerzalizmus  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Huntington 

nézeteit a témában 
 Felismeri és elemzi 

Huntington 
előfeltevéseit 

        
2.2. Civilizációs háború és 

rend 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Huntington 

nézeteit a témában 
 Felismeri és elemzi 

Huntington 
előfeltevéseit 

        
II. A 20. század jogelmélete       
        
A/ A 20. századi 

jogszociológia 
      

        
1. Weber: Jogszociológia 

(poszthumusz: 1960) 
      

        
1.1. A jog normativitásának 

weberi lefordítása 
szociológiai ténnyé 

 Irányított beszélgetés Mannheim 
Károly Weber-elemzése nyomán 
(A gondolkodás struktúrái II. rész 
6.) 

 Ismeri Mannheim 
szövegét Weber 
módszeréről 

 Ki tudja fejteni a 
különbséget a jogi és a 
szociológiai szempont 
közt 
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1.2. A természetjogi axiómák 

osztálykapcsolatai 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri a Weber által 
tételezett 
összefüggéseket a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
Weber által tételezett 
összefüggésekkel 
kapcsolatban 

        
1.3. A helyes jog és az 

igazságosságelmélet 
kritikája 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Weber nézeteit a 
témában 

 Képes metakritikát 
gyakorolni Weber 
álláspontján 

        
2. Luhmann: Jogszociológia 

(1972), A jogok 
differenciálódása (1981) 
stb. 

      

        
2.1. A jog meghatározása 

rendszerelméleti 
fogalmakkal 
(komplexitás, redukció, 
szociális rendszer, 
elvárások, funkció, 
általánosítás) 

 Témaismertető kiselőadás Coing 
A jogfilozófia alapjai c. művének 
megfelelő fejezete, illetve Pokol 
tanulmányai alapján; a 
kulcsfogalmak meghatározása 

 Ismeri Luhmann 
kulcsfogalmait, 
melyekkel a jogot 
definiálja 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Luhmann álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.2. A jog evolúciójának 

döntő lépése: a jog 
pozitiválódása 

 Témaismertető kiselőadás Coing 
A jogfilozófia alapjai c. művének 
megfelelő fejezete, illetve Pokol 
tanulmányai  alapján 

 Ismeri Luhmann érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Luhmann álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.3. A természetjog és az 

igazságosságeszme 
inadekvátsága korunk 
komplex viszonyaihoz 

 Témaismertető kiselőadás Coing 
A jogfilozófia alapjai c. művének 
megfelelő fejezete, illetve Pokol 
tanulmányai alapján 

 Ismeri Luhmann nézeteit 
a témában 

 Képes metakritikát 
gyakorolni Luhmann 
álláspontján 

        
B/ A szovjet jogfilozófia       
        
1. Visinszkij: A perbeli 

bizonyítás elmélete a 
szovjet jogban (1927) 

      

        
1.1. A kényszer elsődleges 

szerepe a büntetőjogi 
bizonyításban 

 Bírálat megfogalmazása 
Visinszkij álláspontjával 
kapcsolatban 

 Ismeri Visinszkij érveit a 
témában 

 Felismeri és kifejti az 
összefüggést a 
koncepciós perekkel 

        
C/ A 20. századi 

jogpozitivizmus 
      

        
1. Kelsen: A tiszta jogtan és 

az analitikus jogelmélet 
(1941), Értékítéletek a 
jogtudományban (1942), 
Mi az igazságosság? 
(1952), A jogi 
pozitivizmus és a 
természetjog doktrínája 
(1963) 

      

        
1.1. A tiszta jogtan 

elhatárolása a 
jogszociológiától 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ki tudja fejteni a két 
irányzat különbségét 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Kelsen álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.2. A tiszta jogtan 

elhatárolása az 
igazságosság elméletétől 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ki tudja fejteni a két 
felfogás különbségét 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Kelsen álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.3. Austin korrekciója  Drámajáték: vita Kelsen és 

Austin között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 
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1.4. A normák hierarchiája  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Kelsen 
megállapításait a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Kelsen álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.5. Milyen értékítélet 

lehetséges a jogban? 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Kelsen nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
1.6.   Szócikk alkotása Kelsen 

jogtudományi nézeteiről elemzett 
tanulmányai alapján 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kelsen tanulmányainak 
gondolatait 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji szabályainak 

        
2. Hart: A jog fogalma 

(1961) 
      

        
2.1. Austin és Kelsen bírálata  Drámajáték: vita Hart és 

Austin/Kelsen között. A 
szereplők és az érvek értékelése. 
A tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
2.2. Az elismerési szabály  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hart 
megállapításait a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Hart 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.3. Hart vitája Dworkinnal  Drámajáték: vita Hart és Dworkin 

között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
D/ Igazságosságelméletek       
        
1. Stammler: A helyes jog 

(1921) 
      

        
1.1. Az Antigoné tanulsága  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. Az 
Antigonéval rokon történelmi 
példák gyűjtése és elemzése 

 Fel tud sorolni releváns 
példákat a témában 

 Képes Stammler 
szempontjai szerint 
elemezni őket 

        
1.2. A helyes jog mint az 

igazságosság eszméje 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Stammler 
megállapításait a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Stammler álláspontjával 
kapcsolatban 

        
1.3. Alkalmazása a 

jogvitákban és a 
politikában 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Stammler nézeteit 
a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel az elv 
alkalmazásával 
kapcsolatban 

        
1.4. Stammler és Kant  Irányított beszélgetés Stammler 

(neo)kantiánus gyökereiről 
 Ismeri Stammler 

(neo)kantiánus jegyeit 
 Önállóan felismeri Kant 

és Stammler kapcsolatát 
        
2. Radbruch: Jogfilozófia 

(1932) 
      

        
2.1. A pozitivizmus bírálata  Drámajáték: vita Radbruch és a 

megszemélyesített Pozitivizmus 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
2.2. A marxizmus bírálata  Drámajáték: vita Radbruch és a 

megszemélyesített Marxizmus 
között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

 



 
 
 
 
3290 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
2.3. Weber hatása: Radbruch 

relativizmusa 
 Irányított beszélgetés Radbruch 

weberi gyökereiről 
 Ismeri Radbruch weberi 

jegyeit  
 Önállóan felismeri 

Weber és Radbruch 
kapcsolatát 

        
2.4. Stammler és Radbruch  Drámajáték: vita Radbruch és 

Stammler között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3. Rawls: Az igazságosság 

elmélete (1971) 
      

        
3.1. Az intuicionizmus (az 

értékek közti irracionális 
választás) kritikája 

 Drámajáték: vita Rawls és 
Radbruch között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
3.2. A konzisztencia 

követelménye (az erkölcsi 
elvek és ítéletek 
összehangolása) 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
3.3. A szerződéselmélet 

játékelméleti megújítása 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
4. Dworkin: Komolyan véve 

a jogokat (1977) 
      

        
4.1. A jogrend mint a 

közösség 
igazságosságfelfogásának 
megtestesülése 

 Tanári előadás jegyzetelése   Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
4.2. Nehéz esetek: a jogi 

realizmus (a bíró mint 
jogalkotó) elméletének 
bírálata: a bíró ilyenkor 
politikai-morális jogokat 
érvényesít 

 Dworkin példáinak (Fisher és Tal 
sakkmeccse, egyházi iskolák 
busztúrájának támogatása stb.) 
megvitatása 

 Ismeri Dworkin 
álláspontját és érveit e 
jogeseteket illetően 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Dworkin álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.3. A törvény megszegésének 

joga 
 Dworkin példáinak (Muhammad 

Ali megtagadja a részvételt a 
vietnámi háborúban, a Chicagói 
Hetek pere stb.) megvitatása 

 Ismeri Dworkin 
álláspontját és érveit e 
jogeseteket illetően 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Dworkin álláspontjával 
kapcsolatban 

        
4.4. Dworkin jogelméletének 

hermeneutikai jellege 
 Tanári előadás jegyzetelése   Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
5. Kis János: Vannak-e 

emberi jogaink? (1986), 
Az állam semlegessége 
(1997) 

      

        
5.1. A morális 

egalitárianizmus elmélete 
 Tanári előadás jegyzetelése  Ismeri Kis János 

elméletét a morális 
egalitárianizmusról 

 Ismeri Kis János rawlsi 
és dworkini szellemi 
gyökereit 

        
5.2. A morális 

egalitárianizmus 
alkalmazása konkrét 
jogkérdésekre (abortusz, 
eutanázia, náci beszéd) 

 Vitaindító kiselőadások e 
témákban Az állam semlegessége 
alapján 

 Ismeri Kis János érveit e 
témákban 

 Képes önálló, 
argumentált álláspont 
megfogalmazására 

        
E/ Posztmodern jogelmélet       
        
1. Critical legal studies (az 

1970-es évek második 
felétől) 
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1.1. A zászló alatt tömörülő 
csoportok 

 Témaismertető kiselőadás 
kézikönyvek, lexikonok (Jogi 
lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a Critical legal 
studies név alatt 
tömörülő csoportokat 

 Feltevéseket képes 
megfogalmazni közös 
előfeltevéseikre nézve 

        
1.2. A jog mint a politika 

álcája: a jog mint érdekek 
és kompromisszumok 
eredménye 

 Témaismertető kiselőadás 
kézikönyvek, lexikonok (Jogi 
lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a Critical legal 
studies érveit e témában 

 Felismeri a nézet 
filozófiai gyökereit 

        
1.3. A jog mint retrográd erő  Témaismertető kiselőadás 

kézikönyvek, lexikonok (Jogi 
lexikon stb.) alapján 

 Ismeri a Critical legal 
studies érveit e témában 

 Felismeri a nézet 
filozófiai gyökereit 

        
2. Feminista jogelmélet: 

MacKinnon: A 
feminizmus változásai 
(1987) 

      

        
2.1. A nemi erőszak jogi 

szabályozása 
 MacKinnon példáinak 

megvitatása 
 Ismeri MacKinnon 

álláspontját és érveit e 
jogeseteket illetően 

 Lényegbevágó kérdéseket 
tesz fel MacKinnon 
álláspontjával kapcsolatban 

        
2.2. A szexuális zaklatás jogi 

szabályozása 
 MacKinnon példáinak 

megvitatása 
 Ismeri MacKinnon 

álláspontját és érveit e 
jogeseteket illetően 

 Lényegbevágó kérdéseket 
tesz fel MacKinnon 
álláspontjával kapcsolatban 

        
2.3. A pornográfia jogi 

szabályozása 
 Drámajáték: vita MacKinnon és 

Dworkin között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
III. A 20. SZÁZADI 

SZOCIOLÓGIA 
      

        
1. Pareto: Társadalmi 

rendszerek I-II. (1902-
03), Általános 
szociológiai értekezés 
(1918) 

      

        
1.1. A racionális és 

irracionális cselekvések 
megkülönböztetése 

 Témaismertető kiselőadás 
kézikönyvek, lexikonok (Pokol 
tanulmányai, Magyar 
Nagylexikon stb.) alapján 

 Ismeri Pareto 
megkülönböztetését, és 
össze tudja kötni 
szociológia-
meghatározásával 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Pareto distinkciójával 
kapcsolatban 

        
1.2. A reziduumok  Témaismertető kiselőadás 

kézikönyvek, lexikonok (Pokol 
tanulmányai, Magyar 
Nagylexikon stb.) alapján 

 Ismeri a fogalom 
jelentését Pareto 
elméletében 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Pareto elméletével 
kapcsolatban 

        
1.3. A derivációk  Témaismertető kiselőadás 

kézikönyvek, lexikonok (Pokol 
tanulmányai, Magyar 
Nagylexikon stb.) alapján 

 Ismeri a fogalom 
jelentését Pareto 
elméletében 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Pareto elméletével 
kapcsolatban 

        
1.4. A társadalom integritása  Témaismertető kiselőadás 

kézikönyvek, lexikonok (Pokol 
tanulmányai, Magyar 
Nagylexikon stb.) alapján 

 Ismeri Pareto elméletét a 
társadalom integritásáról 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Pareto elméletével 
kapcsolatban 

        
2. Weber: A protestáns etika 

és a kapitalizmus szelleme 
(1905), Gazdaság és 
társadalom (1922) 

      

        
2.1. A társadalmiság 

alapelemei: a társadalmi 
cselekvések négy típusa 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről: 
Gazdaság és társadalom, Első 
fejezet 2. §. (1922) 

 Ismeri Weber 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Weber álláspontjával 
kapcsolatban 
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2.2. A társadalmi szerkezet 

funkcionális 
differenciálódása a 
modern társadalomban 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről: 
Gazdaság és társadalom, Az 
uralom típusai 2. Legális uralom 
bürokratikus igazgatási 
csoporttal (1922) 

 Ismeri Weber 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Weber álláspontjával 
kapcsolatban 

        
2.3. A társadalmi világ értelmi 

felépítettsége 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről: A 
protestáns etika és a kapitalizmus 
szelleme (1905) 

 Ismeri Weber 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Weber álláspontjával 
kapcsolatban 

        
3. Mannheim: 

Tudásszociológia (1931) 
      

        
3.1. A tudásszociológia 

elhatárolása az 
ideológiatantól 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
3.2. A tudás társadalmi 

meghatározottságának 
elmélete 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
3.3. Episztemológiai 

vizsgálódás 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
3.4. A tudásszociológia mint 

módszer 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
4. Parsons: A társadalmi 

cselekvés szerkezete 
(1937), A társadalmi 
rendszer (1951) 

      

        
4.1. Az “egységnyi cselekvés” 

(unit act) fogalma 
 Témaismertető kiselőadás Pokol 

tanulmánya alapján 
 Ismeri a fogalom 

jelentését Parsons 
elméletében 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Parsons elméletével 
kapcsolatban 

        
4.2. A szociológiai rendszer 

paretoi fogalma 
 Témaismertető kiselőadás Pokol 

tanulmánya alapján 
 Ismeri a fogalom 

jelentését Parsons 
elméletében 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Parsons elméletével 
kapcsolatban 

        
4.3. A társadalmi alrendszerek 

és médiumaik 
 Témaismertető kiselőadás Pokol 

tanulmánya alapján 
 Ismeri az alrendszereket, 

és médiumokat Parsons 
elméletében 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Parsons elméletével 
kapcsolatban 

        
5. Schütz: A cselekvés 

köznapi és tudományos 
értelmezése (1963) 

      

        
5.1. A társadalmi világ értelmi 

felépítettsége: a köznapi 
észjárás gondolattárgy-
konstrukciói 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Schütz 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Schütz álláspontjával 
kapcsolatban 

        
5.2. Az értelmes és a 

racionális cselekvés 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Schütz 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Schütz álláspontjával 
kapcsolatban 

        
5.3. A társadalomtudományok 

gondolattárgy-
konstrukciói 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Schütz 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Schütz álláspontjával 
kapcsolatban 
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6. Berger–Luckman: A 
valóság társadalmi 
felépítése (1966) 

      

 
6.1. A társadalmi valóság mint 

a résztvevők 
értelmezéseinek 
eredménye 

 Témaismertető kiselőadás 
Csepeli György tanulmánya 
alapján 

 Ismeri Berger és 
Luckman álláspontját a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
álláspontjukkal 
kapcsolatban 

        
6.2. A társadalmi valóság mint 

az egyes cselekvések 
eredményeképpen folyton 
formálódó realitás 

 Témaismertető kiselőadás 
Csepeli György tanulmánya 
alapján 

 Ismeri Berger és 
Luckman álláspontját a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
álláspontjukkal 
kapcsolatban 

        
7. Luhmann: A szociológia 

mint a társadalmi 
rendszer elmélete (1967) 
stb. 

      

        
7.1. Az analitikus 

rendszerelmélet 
felcserélése empirikus 
kiindulóponttal 

 Témaismertető kiselőadás Pokol 
Béla tanulmánya alapján 

 Ismeri Luhmann 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Luhmann álláspontjával 
kapcsolatban 

        
7.2. A társadalmi alrendszerek 

elkülönítése 
 Témaismertető kiselőadás Pokol 

Béla tanulmánya alapján 
 Ismeri Luhmann 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel 
Luhmann álláspontjával 
kapcsolatban 

        
7.3. A tudásszociológiai 

szempont radikalizálása: 
a társadalom értelmi 
felépítettségének 
makrotársadalmi 
alkalmazása 

 Témaismertető kiselőadás Pokol 
Béla tanulmánya alapján 

 Ismeri Luhmann 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Luhmann álláspontjával 
kapcsolatban 

        
8. Habermas: A 

kommunikatív cselekvés 
elmélete (1981) stb. 

      

        
8.1. A célracionalitás és a 

kommunikatív 
racionalitás meg 
különböztetése  

 Irányított beszélgetés a témáról 
Habermas szövege alapján 

 Ismeri Habermas 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Habermas álláspontjával 
kapcsolatban 

        
8.2. A célracionális politikai-

gazdasági rendszer és az 
életvilág szembeállítása 

 Irányított beszélgetés a témáról 
Habermas szövege alapján 

 Ismeri Habermas 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó kérdéseket 
tesz fel Habermas 
álláspontjával 
kapcsolatban 

        
9. Bell: A posztindusztriális 

társadalom eljövetele 
(1973) 

      

        
9.1. Az elméleti tudás 

szerepének várható 
megnövekedése 

 Témaismertető kiselőadás 
kézikönyvek, lexikonok alapján 

 Ismeri Bell téziseit  Érti és kifejti a Bell által 
felvázolt 
összefüggéseket 

        
9.2. Az “információs 

társadalom” kialakulása 
 Témaismertető kiselőadás 

kézikönyvek, lexikonok alapján 
 Ismeri Bell téziseit  Érti és kifejti a Bell által 

felvázolt 
összefüggéseket 

        
9.3.  A társadalom várható 

átrétegződése 
 Témaismertető kiselőadás 

kézikönyvek, lexikonok alapján 
 Ismeri Bell téziseit  Érti és kifejti a Bell által 

felvázolt 
összefüggéseket 

        
10. Foucault: Felügyelet és 

büntetés (1975) 
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10.1. A felügyeleti és büntetési 
mechanizmusok 
működési területének 
kitágulása (a kaszárnya, a 
kórház, a gyár, az 
internátus stb. 
börtönjellege) 

 A Foucault nyomán megismert 
mechanizmusok iskolai 
működésének elemzése 

 Releváns példákat említ 
a Foucault által tárgyalt 
mechanizmusokra az 
iskolai élet köréből 

 A felhozott példákat 
képes Foucault 
szempontjai szerint 
elemezni 

 
10.2. A felosztás tendenciája  A Foucault nyomán megismert 

mechanizmusok iskolai 
működésének elemzése 

 Releváns példákat említ 
a Foucault által tárgyalt 
mechanizmusokra az 
iskolai élet köréből 

 A felhozott példákat 
képes Foucault 
szempontjai szerint 
elemezni 

        
10.3. Tudás és hatalom 

összefonódása 
 A Foucault nyomán megismert 

mechanizmusok iskolai 
működésének elemzése 

 Releváns példákat említ 
a Foucault által tárgyalt 
mechanizmusokra az 
iskolai élet köréből 

 A felhozott példákat 
képes Foucault 
szempontjai szerint 
elemezni 

        
10.4.   Esszé Foucault nyomán a 

felügyelet és büntetés témájáról 
 Érvényesíti Foucault 

szempontjait az esszében
 Írása megfelel az esszé 

műfaji 
követelményeinek 

        
11. Boudon: A társadalmi 

cselekvés logikája (1978) 
      

        
11.1. Boudon kritikája Weber, 

Pareto és Durkheim 
szociológiadefiníciójáról 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
11.2. Boudon módszertani 

individualizmusának elvei 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
11.3. Az elvek alkalmazása: 

miért nincs szocializmus 
az USÁ-ban? 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Boudon nézeteit a 
témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
12. Bourdieu: A vallási mező 

kialakulása és struktúrája 
(1971) 

      

        
12.1. A “mező”-terminus mint 

a “rendszer” bourdieu-i 
elnevezése 

 Témaismertető kiselőadás Pokol 
Béla tanulmánya alapján 

 Ismeri a fogalom 
jelentését Bourdieu 
elméletében 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Bourdieu elméletével 
kapcsolatban 

        
12.2. A “szimbolikus tőke” 

fogalma. A tekintélytőke 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Boudieu nézeteit 

a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
12.3. Küzdelem a szimbolikus 

tőkéből való 
részesedésért: uralmi 
viszonyok 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Boudieu nézeteit 
a témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
13. Lyotard: A posztmodern 

állapot (1979) 
      

        
13.1. A nagy elbeszélések vége  Drámajáték: vita Lyotard és 

Habermas között Manfred Frank 
könyve alapján. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
13.2. A stabil struktúrák 

eltűnése 
 Drámajáték: vita Lyotard és 

Habermas között Manfred Frank 
könyve alapján. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 
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13.3. Tudás és hatalom: az 
információmonopólium 
veszélyei 

 Drámajáték: vita Lyotard és 
Habermas között Manfred Frank 
könyve alapján. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

 
13.4. Konszenzusellenesség  Drámajáték: vita Lyotard és 

Habermas között Manfred Frank 
könyve alapján. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

        
14. Roszak: Az információ 

kultusza (1986) 
      

        
14.1. Az adatkereskedők  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Roszak nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
14.2. A számítógép és az 

ellenkultúra 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Roszak nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
14.3. Az információ politikája  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Roszak nézeteit a 

témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
15. Fukuyama: A nagy 

szétbomlás (1999) 
      

        
15.1. A társadalmi tőke 

fogalma és csökkenése 
1965-től (a bűnözés 
növekedése, a család 
meggyengülése, a 
bizalom csökkenése) 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Fukuyama 
nézeteit a témában 

 Képes önálló, 
argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
15.2. Magyarázatok  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Fukuyama 

nézeteit a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
15.3. Következmények  Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Fukuyama 

nézeteit a témában 
 Képes önálló, 

argumentált vélemény 
megfogalmazására 

        
15.4.   Recenzió készítése Fukuyama 

könyvéről 
 Pontosan ismerteti 

Fukuyama nézeteit 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji szabályainak 
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Év végi követelmények 

 
a) Ismerje a legfontosabb politikaelméleteket a 20. századból: a korszak liberális, konzervatív, szocialista, 

elitista, nacionalista, totalitáriánus, anarchista, feminista, pluralista, posztmodern és globalizációellenes 
hangadóinak témába vágó nézeteit. 

b) Ismerje a legfontosabb jogelméleteket a 20. századból: Weber és Luhmann jogszociológiáját, a szovjet 
jogfilozófiát, Kelsen tiszta jogtanát és Hart jogpozitivizmusát, valamint a korszak igazságosságelméleteit: 
Stammler, Radbruch, Rawls, Dworkin, Kis János témába vágó nézeteit. Tudjon a posztmodern 
jogelméletekről: a Critical Legal Studies-ról és a feminista jogtudományról. 

c) Ismerje a legfontosabb szociológiai elméleteket a 20. századból: Pareto, Weber, Mannheim, Parsons, 
Schütz, Berger és Luckman, Luhmann, Habermas, Bell, Foucault, Boudon, Bourdieu, Lyotard, Roszak és 
Fukuyama témába vágó nézeteit. 

d) Ismerje a tárgyalt elméleteknek a 19. századi gyökereikhez és egymáshoz való viszonyát. 
e) Ismerjen olyan fogalmakat, mint “szociálliberalizmus”, “kommunitarianizmus”, “szociáldemokrácia”, 

“pluralizmus” stb. 
f) Legyen képes példát hozni a tárgyalt problémára, és a felsorolt példákat elemezni a tárgyalt elméletek 

alapján. 
g) Legyen képes kreatívan hozzászólni a társadalomfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
h) Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
i) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
j) Legyen képes társadalomfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont szerint. 
k) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
l) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
m) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
n) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
o) Legyen képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
p) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
q) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
r) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
s) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket társadalomfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
t) Alakítson ki önálló álláspontot egyes társadalomfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
u) Legyen képes megbírálni társadalomfilozófiai álláspontokat. 
v) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
w) Alkosson szabályos esszét megadott társadalomfilozófiai témára. 
x) Alkosson szabályos szócikket megadott társadalomfilozófiai témára. 
y) Alkosson szabályos recenziót. 
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TÖRTÉNELEM 
 

7–12. évfolyam 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskola, Művészeti 
Iskola és Gimnázium fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a  
NAT 2003-hoz igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Program (ÉKP) 1–12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte. Az alábbiakban a  
7–12. évfolyamra szóló Történelem tantervet közöljük. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 
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A KÉK és a NAT 2003 viszonyának  jellemzői 
 

A KÉK Történelem tanterve a NAT 2003 Ember és Társadalom műveltségi területére terjed ki. A 
tanterv az Ember és társadalom műveltségi terület alapelveinek és céljainak teljes mértékben megfelel. Az új 
nyolcosztályos középiskolák számára elkészült KÉK történelem tanterv a NAT 2003 fejlesztési követelményei 
közül az ismeretszerzést és tanulást, a kritikai gondolkodás fejlesztését, a kommunikációt, a térben-időben való 
tájékozódás képességének fejlesztését, a tartalom kulcselemeit, és a reflexiót irányító kérdéseket teljes 
mértékben lefedi. A hagyományos történelem tantervektől eltérően, a NAT 2003 szellemiségéhez igazodva nem 
kétszer tanítja végig különböző absztrakciós szinten a történelmet, hanem lineárisan, a kronológia és a 
jelenközpontúság szellemiségének egyaránt megfelelve.    

Az új Történelem tanterv a NAT 2003 műveltségi területek oktatásának közös követelményei 
(kereszttantervei) közül elsősorban a Hon és népismeret, az Európai azonosságtudat és egyetemes kultúra 
ügye, az Információs és kommunikációs kultúra, és az iskolázás történetének bemutatásával a Felkészülés a 
felnőttkorba fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Segíti továbbá a Tanulás közös követelményeinek teljesítését 
azáltal, hogy a történelem nyújtotta önművelési lehetőségeket felkínálja a tanulóknak. A tanterv segíti továbbá a 
Környezeti nevelést is, azzal, hogy a Történelem tantárgy keretén belül helytörténettel kapcsolatos 
ismeretszerzést a környék és lakóhely természeti értékeinek, a veszélyeknek és megóvásukra tett 
erőfeszítéseknek szemszögéből mutatja be. Az új tanterv a Pályaorientációt is segíti azzal, hogy a 
történelemmel kapcsolatos foglalkozások széles skáláját mutatja be, a régésztől, a bölcsészen, a 
történelemtanáron keresztül, az államigazgatási pályáig. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 

A Történelem tanterv felépítését tekintve – illeszkedve az Képességfejlesztő és értékőrző program 
tantárgyainak struktúrájához – évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre tagolódik.  

A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
attitűdöket, készségeket és képességeket, kompetenciákat, alakítandó énkép- és világképelemeket.  
A tematikus tananyag a témák, a megtanulandó ismeretanyagot, a NAT 2003 szóhasználatát tekintve a tartalom 
kulcselemeit sorolja fel.  

A tanulási program a tanulói tevékenységeket sorolja fel. Leírását, elrendezését tekintve nem, 
szemléletében azonban taxonomizált, hiszen az ismeretek és a készségek, képességek fejlesztésének 
hierarchizált rendszerét nyújtja az egyszerűtől az összetettig. A teljesítmények azok az optimális és minimális 
tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén a jeles 
és a legalább megfelelt (minimális) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. A tematikus tananyagban 
felsorolt valamennyi témához a tanulási programban tanulói tevékenységeket rendeltünk, illetve valamennyi 
témához és tevékenységhez maximális és minimális teljesítménykövetelményeket csatoltunk. A tanterv 
teljesítménykövetelményeit a tanuló személyiségépülése szempontjából, az életkorpedagógia elvárásainak 
megfelelően állítottuk össze, melyet a tanuló folyamatos és következetes tanulással (önműveléssel) és irányított 
tanulásszervezéssel teljesíteni tud. A tanterv tanulási programja lehetőséget kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára.  
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A tematikus tananyagot, a tanulási programot és a teljesítményeket évfolyamonként a célkitűzések szöveges 
elrendezése vezet fel, és a követelmények szöveges elrendezése zár. A követelményeket évfolyamonkénti 
bontásban adtuk meg, és aláhúzott szövegrésszel jelöltük a középszintű érettségiben szereplő követelményeket. 

A 7–12. osztályos történelem tanterv a kulturológiai, tantervtörténeti hagyományokat és a jelen kor 
kihívásait egyaránt figyelembe véve készült el. Figyelembe véve egyrészt a történelem tanártársadalom 
alapvetően konzervatív beállítottságát, a hagyományokat, ugyanakkor a NAT 2003-ban megfogalmazott új 
kihívások megjelenítését is, az új KÉK történelem tanterv történeti alapozását a burke-i értékkonzervatív 
történetfilozófiára alapozzuk, amely a múlt, a jelen és a jövő szerves egységére épül. Minden, ami a múltban 
érték, azt át kell örökíteni a jelen és a jövő társadalma számára. A burke-i értékkonzervatív történelemfelfogás 
egyaránt a tanterv tartalmára, szemléletére, másrészt viszont a tananyag-szabályozási kérdésekre is egyaránt 
megoldás. Egyrészt a kronologikus rendezőelvet szem előtt tartva olyan témákat preferálunk, amely történelmi 
kortól függetlenül napjaink szellemi értékeit és intézményeit gazdagítja, másrészt tanterv-szabályozástani 
szempontból is a hazai kulturológiai és tantervtörténeti hagyományokhoz igazodva, kronologikusan tanítja végig 
a történelmet az 7–12. évfolyamokon.  
Bár a 7–12. évfolyam számára egyszer tanítjuk végig a történelmet, mindvégig igyekeztünk figyelemmel lenni 
arra, hogy az életkori fejlődést is szem előtt tartva mennyiségében egyre több ismeretanyagot sajátítsanak el a 
tanulók.   

Az új KÉK történelem tanterv figyelembe veszi és messzemenőkig egyet ért a NAT 2003-ban 
megfogalmazott, a történelemtanítást új alapokra helyező jelenismereti, ember- és társadalomismereti 
megközelítési móddal. Ez a szemlélet azonban csak mintegy kiegészítője lehet a kronologikus rendező elvnek, 
nem helyettesítője. Mivel a jelenismeret, az ember- és társadalomismeret nem pótolhatja a történelmet, 
ugyanakkor viszont kétségtelen, hogy a jelenismereti anyagrészeket növelni kell a történelem tananyagon belül, 
másrészt az ember- és társadalomismeret is nagyobb hangsúlyt kell kapjon, ezért az új KÉK történelem tanterv 
az ókor, a középkor és a kora újkor rovására növelte az újkor és jelenkortörténeti témákat.  
A tanterv tananyagfelosztását tekintve az alábbi részekre tagolódik:  
7. osztály: kora újkor, újkor tanulása XV–XVIII. század, heti 2 órában, rendező elv a kronológia 
8. osztály: történelem és civilizációs ismeretek. Az őskortól a XVIII. századig ismétli át a történelmi ismereteket, 
de oly módon, hogy a történelmi múlt civilizációs, kulturális örökségét veszi számba, heti 1,5 órában, rendező 
elv a jelenközpontúság 
9–12. osztály: XIX–XX. század történelme 
9. osztály: 1789–1849 egyetemes és magyar történelem tanulása, heti 2 órában, rendező elv a kronológia és a 
jelenközpontúság 
10. osztály: 1849–1914 egyetemes és magyar történelem, heti 2 órában, rendező elv a kronológia és a 
jelenközpontúság 
11. osztály: 1914–1939 egyetemes és magyar történelem, heti 2 órában, rendező elv a kronológia és a 
jelenközpontúság 
12. osztály: 1939–napjainkig egyetemes és magyar történelem, heti 2 órában, rendező elv a kronológia és a 
jelenközpontúság 

Az új KÉK történelem tanterv az egyetemes történelem és a magyar történelem közötti arányokat  
50-50%-ban határozza meg. Ezek az arányok évfolyamonként változnak, hiszen az 5. osztályos tananyagban az 
őskor, és az ókor tanulásakor alig van lehetőség a magyar történelmi anyagrész elsajátítására. A többi 
évfolyamon viszont lehetőség nyílik a nemzeti történelem tanulására is. A nemzeti történelem anyagrész 
ugyanakkor az egyetemes történelmi anyagrészekkel összefüggésben kerül megtanításra.  
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 

A Történelem tantervet történelem szakos tanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen 
taníthatja. A tanterv szerint tanító pedagógusnak felkészültnek kell lennie a legújabb történettudományos 
kutatások eredményeiben, alkotó – innovatív beállítottsággal kell rendelkeznie és képesnek kell lennie a 
differenciált tanulásszervezés technikáinak elsajátítására. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem 
szükséges külön terem, ugyanakkor a szaktanterem megléte előnyös. Fontos azonban elkülönített térben 
(szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges taneszközöket.  
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A Történelem tanulásának céljai a 7–12. évfolyamon 
 
Általános célkitűzések 

 
A Képességfejlesztő és értékőrző program pedagógiai koncepciója általános követelményként 

fogalmazza meg minden tantárgyi programmal szemben a következőket: 
 az adott kultúrterület és a kultúrterülethez tartozó értékek teljességét közvetítse a program; 
 alkalmas legyen a tantárgyspecifikus képességek mellett a kommunikációs, az önművelési és a gondolkodási 

(különösen a kritikai gondolkodás) képességek sokoldalú és differenciált formában való fejlesztésére; 
 a tanulási folyamat megtervezésekor a tanulók motiválása mellett különös gondot kell fordítani az 

ismeretekről való sokoldalú kommunikáció lehetőségének biztosítására; 
 az ismereteket tevékenységben hordozzák magukban, a részletes tanterv követelményei pontosan és 

rendszerezett formában, az életkorpedagógiai elvárásokat szem előtt tartva határozzák meg azokat a 
tevékenységi formákat, amelyek gyakorlott elsajátítása az adott kultúrterület ismereteinek magas szintű 
befogadását, és alkotó jellegű felhasználását teszi lehetővé a tanulók számára. 
 
 
Tantárgyi célkitűzések 

 
Legfőbb tantárgyi célkitűzés, hogy – a program pedagógiai elveinek megfelelően – a történelem tantárgy 

tanítása az értékszempontoknak a diszciplináris és kronologikus feldolgozása szerint valósuljon meg, a 
történelem tanulásból fejlesztendő kompetenciák fejlesztésének tudatos tervezése és irányítása domináljon. Az 
önálló tanulói feladatokon keresztül történő képességfejlesztés egyre fokozottabb igénye összhangban van a 
műveltséggel kapcsolatos felfogás változásával is. Valódi történelmi műveltségnek ma az tekinthető: 

 ha valaki gazdag és sokrétű történelmi ismeretanyaggal rendelkezik, a történelmi változásokat folyamatában 
és ok-okozati, valamint hatásösszefüggéseiben is látja, megérti. A történelem tudásközvetítő feladatából eredően 
tudását képes folyamatosan gazdagítani, minderről pedig gyakorlottan és élményszerűen tud szóban és írásban 
előadni, vitatkozni; 

 történelmi ismeretszerzési kompetenciákkal rendelkezik, képes a különböző műfajú történelmi 
ismeretforrásokat sokoldalúan és hatékonyan felhasználni a tanuláshoz; 

 nyitott a történettudomány új eredményei iránt, problémaérzékeny, felfogását a nyitottság mellett a kritikai 
gondolkodás jellemzi, ugyanakkor tisztában van a múlt tudományos rekonstruálásának objektív és szubjektív 
korlátaival egyaránt, ezért a vizsgált korból származó forrásokat vagy a későbbi korok által készített 
ismertetéseket, értékeléseket értően, kritikus szemlélettel olvassa;  

 képes progresszív és regresszív történelmi gondolkodásra, egyszerre képes értékelni a történelmi eseményeket 
történelmi folyamatában, másrészt hatásaiban, saját korának társadalmi jelenségeinek megértése szempontjából; 

 képes a történelmi kompetenciák megszerzésén túl a társadalom- és jelenismerethez kapcsolódó 
gondolkodásorientált kompetenciák megszerzésére, a kritikai és alkotókészségre, az előítéletek leépítésének 
igényére, a problémaérzékenységre és problémamegoldásra, a vitakultúra elsajátítására egyaránt igényt tart; 

 képes értékközvetítésre és normakövető magatartás elsajátítására, jogtudattal rendelkezik, a demokrácia iránt 
elkötelezett, a humanizmus érték számára, pozitív identitásképpel és szociális felelősséggel rendelkezik, 
cselekvésorientált, a közéletiség iránt érzékeny.  

Az iskolai történelemtanítás csak akkor tekinthető eredményesnek, ha a történelmi tények (ismeretek) 
megtanításán kívül megvalósul az előbb bemutatott sokoldalú történelmi műveltségkép kialakulásához 
szükséges képességek kialakítása is. Így többek között a gondolkodásorientált kompetenciák, az érték- és 
normakövető magatartás és a cselekvésorientált attitűd kifejlesztése.  
 
 
A tanulók számára kijelölt fejlesztési követelmények rendszere 
 
I. ISMERETSZERZÉSI KÉPESSÉGEK, TANULÁS 
1. Elsődleges források használata 
1.1. Ismeretszerzés tárgyi leletek, emlékek, épületek közvetlen megfigyeléséből   
1.2. Ismeretszerzés írásos forrásokból, korabeli krónikákból, útleírásokból, hallott és olvasott elbeszélő 
szövegekből 
1.3. Ismeretszerzés szóbeli közlésekből, személyes beszélgetésekből 
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2. Másodlagos források használata és készítése 
2.1. Ismeretszerzés történelmi ismertető szövegek értő olvasásából 
2.2. Ismeretszerzés történelmi térképek használatából és készítéséből 
2.3. Ismeretszerzés történelmi táblázatok használatából és készítéséből 
2.4. Ismeretszerzés képi rekonstrukciók használatából és rekonstrukciós rajzok készítéséből 
2.5. Ismeretszerzés többféle forrás együttes használatából, segédkönyvekből, szakkönyvekből, atlaszokból, 
lexikonokból 
3. Művészi források 
3.1. Ismeretszerzés képzőművészeti alkotásokból 
3.2. Ismeretszerzés szépirodalmi alkotásokból 
 
II. AZ ISMERETEK RENDSZEREZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA 
1. A speciális szókincs elsajátítása 
1.1. az őskori és az ókori anyagrészek feldolgozásával kapcsolatos eljárások, szakkifejezések helyes és pontos 
használata 
1.2. speciális szakkifejezések helyes használata 
2. A történelmi eseményeket alakító tényezők feltárása 
2.1. ok-okozati összefüggések felismerése ókortörténeti témák elemzése során 
2.2. hatásösszefüggések felismerése ókortörténeti témák elemzése során 
3. Tájékozódás a történelmi térben és időben 
3.1. az idő ábrázolása téri-vizuális eszközök segítségével 
3.1.1. időszalag készítése 
3.1.2. időszalagon az őskor és ókor fontosabb  történelmi jelenségeinek bejelölése 
3.1.3. történelmi események időrendbe állítása 
3.1.4. térképek másolása 
3.1.5. történelmi helyek, őskori lelőhelyek, ókori városok, csaták bejelölése a vaktérképen 
3.1.6. a térkép fontosabb elemeinek (vízrajz, domborzat, államhatárok stb.) felismerése 
3.1.7. térképolvasás 
3.1.8. történelmi helyszínek modellezése 
 
III. GONDOLKODÁSORIENTÁLT KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 
1. Kritikai készség fejlesztése 
1.1. kritikai kérdezés történelmi témákkal kapcsolatban  
1.1.1. ténykérdések megalkotása 
1.1.2. analizáló kérdések megalkotása 
1.1.3. szintetizáló kérdések megalkotása 
1.2. kritikai gondolkodás fejlesztése 
1.2.1. megadott szempontok alapján lényegkiemelés írott és hallott szövegből 
1.2.3. a forrásanyag értékelése, kritikus elemzése, a múltról szóló ábrázolások, ismertetések összevetése a 
történelmi valósággal 
1.2.4.  biografikus gondolkodás fejlesztése, a híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, a történelmi 
személyek cselekedeteinek, viselkedésük mozgatórugóinak felismerése   
1.2.5. a különbségek felismerése és a változások megértése  történelmi témák kapcsán 
2. Vitakészség fejlesztése 
2.1. Önálló vélemény alkotása történelmi eseményekről 
2.2. Érvek, ellenérvek gyűjtése a saját álláspont alátámasztására, az ellenvélemény cáfolására 
3. Struktúrákban való gondolkodás fejlesztése 
3.1. a múlt rekonstruálása céljából a fikció megkülönböztetése a történelmi valóságtól mondák és 
történettudományi eredmények összevetése által 
3.2. ismeretszerzés a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséről  
 
IV. KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK: 
1. olvasható és pontos tájékoztató szöveg írása  történeti témákból 
2. saját vélemény érthető megfogalmazása történeti témák kapcsán 
3. szóbeli beszámoló készítése, előadása az önálló gyűjtő- és kutatómunkával szerzett ismeretekről történelmi 
témákból 
4. rajz, rajzos vázlat, diagramok, makettek, modellek, tárgymásolatok készítése történelmi témákból 
5. történelmi események szerepjátéka, dramaturgikus megjelenítése 
 



 
 
 
 
3302 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

V. ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS, ÉRTÉKNORMA-KÖVETÉS: 
1. pozitív identitástudat fejlesztése 
2. a demokrácia iránti elkötelezettség erősítése 
3. a humanizmus igenlése, mindennemű erőszak elítélése 
4. a szociális felelősségtudat fejlesztése 
5. a normakövető magatartás kialakítása 
6. készségek fejlesztése az önreflexióra és metaszemléletre  
 
VI. ÖNMŰVELÉS 
1. Önálló gyűjtőmunka, történelmi tabló készítése 
2. Történelmi emlékhelyek megtekintése, vázlat, jegyzetkészítése 
3. Múzeumok, kiállítások 
4. Könyvtár 
5. TV, rádió 
6. INTERNET 
 
VII. A TÖRTÉNELEM TANULÁSA SORÁN FEJLESZTHETŐ ÉS FEJLESZTENDŐ POZITÍV 
ATTITŰDÖK ÉS SZEMÉLYISÉGVONÁSOK 
1. Érdeklődés 
2. Beleélés 
3. Válaszkeresés a reflexiót irányító kérdésekre  
4. Ítéletalkotás 
5. Identitás, énkép, magyarságkép, világpolgárkép 
6. Történelemszemlélet 
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 7–8. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszöveg olvasása és 
földolgozása 
 Történelmi források 

csoportosítása 
 Szemléltető ábrák, rajzok 

értelmezése és készítése 
 Tárgyi emlékek gyűjtése 
 Álló- és mozgóképek 

megtekintése, elemzése 
megadott szempontok alapján 
 Összehasonlító elemzés 

készítése (folyamatok, ábrák 
stb.) 
 Térképolvasás, tájékozódás 

térképen 
 Makettek készítése 
 Ábrák, táblázatok adatainak 

földolgozása 
 Internet és CD-ROM használata 

(keresés stb.) 
 Múzeumlátogatás során 

feladatlap kitöltése 
 Szakirodalom-ajánlás készítése 

adott téma földolgozásához 
 
 

 Egyéni megbeszélés 
 Csoportos megbeszélés 
 Egyénre szóló szóbeli 

feladatadás 
 Csoporthoz igazított szóbeli 

feladatadás 
 Szóbeli feleltetés 
 Vita 
 Egyéni kiselőadás 
 Csoportos kiselőadás 
 Egyéni haladást tükröző 

feladatsorok, munkalapok 
 Csoportos fejlesztéshez 

használható feladatsorok, 
munkalapok 
 Házi feladatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Házi dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Iskolai dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 
 

 Egyénre szóló leíró-elemző 
verbális minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző verbális minősítés 
 Egyénre szóló leíró-elemző 

írásos minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző írásos minősítés 
 “Hagyományos” osztályozás 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szóbeli szövegalkotás (pl.: 
interjú készítése) 
 Írásbeli szövegalkotás (pl.: leíró 

szöveg készítése) 
 Témával kapcsolatos rádió- és 

televízióműsorok 
meghallgatása, megtekintése 
 Terepgyakorlaton való részvétel 

(pl.: régészeti ásatás) 
 Hipotézisalkotás valamilyen 

probléma megoldása során 
 Karikatúrák értelmezése 
 Projekt módszer 

 Rövid idő alatt (egy tanórán 
belül) megvalósítható egyéni 
produktumok 
 Rövid idő alatt (egy tanórán 

belül) megvalósítható csoportos 
produktumok 
 Projektszerű (több tanórát 

igénybe vevő) egyéni 
produktumok 
 Projektszerű (több tanórát 

igénybe vevő) csoportos 
produktumok 
 Kiállítások 
 Rendezvények 
 Előadások 
 Az ÉKP központban 

kifejlesztett tudásmérő 
eszközök  
 Versenyeztetés 
 Zsűrizés 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 9–12. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszöveg olvasása és 
földolgozása 
 Történelmi források 

csoportosítása 
 Szemléltető ábrák, rajzok 

értelmezése és készítése 
 Tárgyi emlékek gyűjtése 
 Álló- és mozgóképek 

megtekintése, elemzése 
megadott szempontok alapján 
 Összehasonlító elemzés 

készítése (folyamatok, ábrák 
stb.) 
 Térképolvasás, tájékozódás 

térképen 
 Makettek készítése 
 Ábrák, táblázatok adatainak 

földolgozása 
 Internet és CD-ROM használata 

(keresés stb.) 
 Múzeumlátogatás során 

feladatlap kitöltése 
 Szakirodalom-ajánlás készítése 

adott téma földolgozásához 
 Szóbeli szövegalkotás (pl.: 

interjú készítése) 
 Írásbeli szövegalkotás (pl.: leíró 

szöveg készítése) 
 Témával kapcsolatos rádió- és 

televízióműsorok 
meghallgatása, megtekintése 
 Terepgyakorlaton való részvétel 

(pl.: régészeti ásatás) 
 Hipotézisalkotás valamilyen 

probléma megoldása során 
 Művészi alkotások műelemzése 
 Projekt módszer 

 Egyéni megbeszélés 
 Csoportos megbeszélés 
 Egyénre szóló szóbeli 

feladatadás 
 Csoporthoz igazított szóbeli 

feladatadás 
 Szóbeli feleltetés 
 Vita 
 Egyéni kiselőadás 
 Csoportos kiselőadás 
 Egyéni haladást tükröző 

feladatsorok, munkalapok 
 Csoportos fejlesztéshez 

használható feladatsorok, 
munkalapok 
 Házi feladatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Házi dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Iskolai dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Rövid idő alatt (egy tanórán 

belül) megvalósítható egyéni 
produktumok 
 Rövid idő alatt (egy tanórán 

belül) megvalósítható csoportos 
produktumok 
 Projektszerű (több tanórát 

igénybe vevő) egyéni 
produktumok 
 Projektszerű (több tanórát 

igénybe vevő) csoportos 
produktumok 
 Kiállítások 
 Rendezvények 
 Előadások 
 Az ÉKP központban 

kifejlesztett tudásmérő 
eszközök  
 Versenyeztetés 
 Zsűrizés 

 Egyénre szóló leíró-elemző 
verbális minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző verbális minősítés 
 Egyénre szóló leíró-elemző 

írásos minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző írásos minősítés 
 “Hagyományos” osztályozás 
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A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
MK-441-
CA0508 
 
 
CA-0411 

Kojanitz László: Történelem I. (Őskor, ókor – az általános 
iskolásoknak) 
Vagy: 
Kojanitz László: Az ember őstörténete 

CA-0412 Kojanitz László: Az ember őstörténete. Munkafüzet 
CA-0509 Kojanitz László: Ókori civilizációk 
CA-0510 Kojanitz László: Ókori civilizációk. Munkafüzet  
 Heffner Anna: Görög és római mitológia 
 Heffner Anna: Történetek a Bibliából 
CA-0605 Kojanitz László: A középkor évszázadai 
CA-0706 Kojanitz László: Hitszakadás és felvilágosodás kora 
ÉKP Albert Gábor: A modern kor hajnalán. A polgárosodás és a 

nemzetállamok kora 
HO-0012 Bihari Péter: A XX. század története fiataloknak 
NT-13163 Száray Miklós: Történelem a középiskolák I. osztálya számára 
NT-15204/1 Ujvári Pál: Történelem a középiskolák II. osztálya számára 
NT-15304 Ujvári Pál: Történelem a középiskolák III. osztálya számára 
NT-15404/1 Ifj. Lator László: Történelem a középiskolák IV. osztálya 

számára  
 Albert Gábor: A modernkor hajnalán. A polgárosodás és a 

nemzetállamok kora 

7–12. 

 Fischer Ferenc: A megosztott világ. Történelmi-politikai 
világatlasz (PSzM Projekt Programiroda) 
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Az újkor történelme 
 
Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 
A Történelem tanulásának céljai a 7. évfolyamon 

 
A történelmi segédtudományok közül az oklevéltan (diplomatika) megismerése. Történelmi szövegek értő 
olvasásának gyakorlása, a szövegek feldolgozása, kulcsszavak és kulcsmondatok kikeresése, önálló 
információgyűjtés az iskolai könyvtárban, médiatárban, vagy az interneten. A tankönyv szövege mellett néhány 
szakkönyv, kézikönyv, lexikon használata, ismeretek gazdagítása, írásos és szóbeli forrásokból történelmi 
ismeretek megszerzése és megtanulása, következtetések megfogalmazása, különböző típusú forrásokból 
származó információk összehasonlítása. A korabeli források közül a követjelentés, emlékirat és magyar 
jogtudomány kiemelkedő alkotásának Werbőczy Hármaskönyv részleteinek elemzése. Önálló tanulás 
gyakorlása, a téma önálló feldolgozása, a lényeg megragadása önállóan, vagy megadott szempontok alapján, 
szövegtömörítés, a szövegek átfogalmazásának tanulása, fogalmak azonosítása, helyes használata. A történelmi 
valóság és a fikció megkülönböztetése egymástól. 
 A magyar újkortörténet biografikus megközelítésérnek megismerése, a törökellenes küzdelmek magyar 
hőseinek korhű bemutatása, Erdély aranykorának és híres fejedelmeinek ismertetése, a Rákóczi-szabadságharc 
jelentőségének, ugyanakkor viszont a Habsburg-dinasztia keretein belüli modernizáció jelentőségének 
megértése. A történelmi események térben és időben történő ábrázolása, a történelmi térképek felhasználása az 
ismeretszerzéshez. Történelmi helyszínek azonosítása különböző térképeken (földrajzi, történeti, vaktérkép stb.), 
az egyetemes és magyar történelem eseményei közötti összefüggések bemutatása, egy-egy századról rövid 
korképelemzés megírása. A politikatörténet, az eseménytörténet mellett egy-egy korszak művelődéstörténeti 
hátterének, az életmódban bekövetkezett változásoknak bemutatása. Annak felismerése, hogy a koraújkori 
háborúk kísérője nemcsak a területszerzés volt, hanem a járványok, vagy a parasztfelkelések, netán egy új 
civilizáció megismerése, új ismeretek, kultúrák értékeinek befogadása. Az újkorral kapcsolatos kiemelkedő 
történettudományi eredmények megismerése, a török kor kutatásaiból néhány elmélet felidézése, egy-egy 
történettudományi koncepció ismertetése. Korok, államalakulatok, államberendezkedések több szempontú 
összehasonlítása. Ismeretek szerzése a politikai konfliktusokról, a középkori és koraújkori háborúk közötti 
különbségekről, az első újkori forradalmakról, azok hétköznapi, emberi, erkölcsi vonatkozásairól. A magyar 
állam és a magyar történelem fordulópontjai közül Mohács tragédiájának, Erdély aranykorának, Magyarország 
felszabadításának és a Rákóczi szabadságharc eseményeinek megismerése, megtanulása. Az európai újkori 
történelem jelentős eseményei közül a nagy földrajzi felfedezések és következményei, a reformáció és a 
katolikus megújulás, a kontinentális abszolutizmus és az alkotmányos monarchia születése Angliában, a 
keresztény Európa törökellenes európai összefogásának és a török kiűzésének elsajátítása. Különbségek és 
egybeesések felismerése az egyetemes és a magyar történelmi események között. A történelmi események 
közötti okok és következmények felismerése. Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, a 
lényeges és lényegtelen közötti különbségek felismerése. Önálló kérdések megfogalmazása az okokról és 
következményekről. Aktuális jelenkortörténeti események történelmi előzményeinek bemutatása. A 
politikatörténet és a gazdaságtörténet mellett az események életmódtörténeti, mentalitástörténeti hátterének 
felfedezése, a politikai intézmények megismerése. A különböző államformák megnevezése, a hatalmi ágak 
megkülönböztetése, és az egyes ágak funkcióinak, szerepének konkrét példákon keresztül történő bemutatása. 
Kormányzati struktúrák (pl. Magyarország kormányzása a XVI-XVII. században) ismerete. A különböző 
történelmi régiók eltérő fejlődésének bemutatása.  
Történelmi emlékhelyeink, emlékparkjaink felkeresése, reális magyarságtudat kialakítása. Önreflektív 
magatartás erősítése.   
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TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I.  A KÖZÉPKORI MAGYAR 
KIRÁLYSÁG 
HANYATLÁSA: A 
JAGELLÓK 
MAGYARORSZÁGON  

 Ismeretek tanulása a Jagellók 
koráról, a rendi anarchiáról 
 

    

        
1.  Dobzse László uralkodása, a 

központosítás szétesése 
 Ismeretek tanulása a magyar 

állam hanyatlásáról, a Jagellók 
magyarországi uralmáról, a 
hanyatlás okairól és 
következményeiről.  
 

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1490. Ismeri a 
következő fogalmat: 
anarchia. Egy-két 
mondatban ismertetni 
tudja a Jagellók 
uralkodását.  

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1490. Ismeri a következő 
fogalmat: rendi 
monarchia, rendi 
anarchia. Tudja, hogy mi 
a két államforma közötti 
különbség. Tudja, hogy 
kik voltak az alábbi 
történelmi személyek: 
Dobzse László, II. 
Ulászló, Szapolyai 
János. 

        
2. Dózsa parasztháborúja  Ismeretek tanulása Dózsa György 

parasztháborújáról, a 
parasztháború történelmi időben 
és térben való ábrázolása, a téma 
speciális szókincsének 
elsajátítása.  

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1514. Rövid ismertetést 
tud adni a parasztháború 
menetéről.  

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1514. Rövid ismertetést 
tud adni a parasztháború 
menetéről, 
előzményéről, 
kirobbanásának okairól 
és következményéről. 
Felismeri a 
Hármaskönyvnek a 
jogtörténeti jelentőségét, 
részleteket tud idézni a 
jogforrásból.  

        
3. A török veszély kiújulása (a 

végvári rendszer áttörése; a 
mohácsi vész) 

 Ismeretek tanulása Burgio 
követjelentéséről, a török veszély 
kiújulásáról, a török birodalom 
jellemzőiről, a török 
hadszervezetről, a török 
támadások mechanizmusáról, a 
végvári rendszer áttöréséről és a 
mohácsi csatáról. Önálló 
információgyűjtés, a mohácsi 
emlékpark megtekintése, rajzok, 
vázlatok készítése. A török 
támadások térben való 
ábrázolása, fogalmak helyes 
használata.  
 

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Nándorfehérvár, 
Mohács. Tudja, hogy 
milyen események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1526.  

 Ismeri a követjelentés 
műfaját, értelmezni tudja 
Burgio követjelentését. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Nándorfehérvár, Jajca, 
Szabács, Mohács. Tudja, 
hogy milyen események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1521, 1526.  Ismeri a 
következő történelmi 
személyeket: I. 
Szulejmán, Szapolyai 
János, II. Lajos. Be tudja 
mutatni a mohácsi csata 
történelmi előzményeit, 
a vereség okait és 
következményeit. Tudja, 
hogy miről nevezetes a 
Csele patak.  
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II. A KORA ÚJKOR 
(XVI-XVIII. sz.) 

 Ismeretek tanulása a kora újkorról 
(XVI-XVIII. sz.), a nagy földrajzi 
felfedezésekről, a 
gyarmatosításról, Indiáról, 
Kínáról, az inka, az azték és a 
maja civilizációkról, a reformáció 
és ellenreformáció kialakulásáról 
és európai terjedéséről, a kor 
vallásháborúiról, a modern 
abszolutista európai államok 
kialakulásáról, és a nyugat- és 
keleteurópai régiók eltérő 
fejlődéséről.  

    

        

 
1. A nagy földrajzi felfedezések 

és következményeik;  
az európai és Európán 
kívüli kultúrák találkozása 

 Ismeretek tanulása a nagy 
földrajzi felfedezésekről és 
következményeikről; az európai 
és Európán kívüli kultúrák 
találkozásáról, az azték, a maja 
és az inka civilizációkról.  
A földrajzi felfedezések és a 
gyarmatosítás térben, időben  
való ábrázolása. A XV. a XVI. és 
a XVII. század korképelemzése, 
összehasonlítása politika -, 
gazdaság-, művelődéstörténeti 
szempontból, valamint az 
életmódbeli változások nyomon 
követése és koronkénti 
összehasonlítása. A speciális 
történelmi szókincs elsajátítása: 
fogalmak helyes használata a 
nagy földrajzi felfedezések, a 
gyarmatosítás, valamint az 
európai és az Európán kívüli 
kultúrák találkozása témából 

 Tudja, mi történt 1492-
ben. Röviden be tudja 
mutatni a földrajzi 
felfedezéseket és a 
gyarmatosítás 
jelentőségét. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gyarmat, 
világkereskedelem., 
földrajzi felfedezések.  

 Tudja, mi történt 1492-
ben. Részletesen és 
élvezetesen tud előadni a 
nagy földrajzi 
felfedezések 
megindulásának okairól, 
a felfedezések 
eseménytörténetéről, a 
gyarmatosítás és annak 
európai következménye 
témakörben. Térben és 
időben el tudja helyezni 
a földrajzi 
felfedezéseket. Térben 
meg tudja mutatni Indiát, 
Kínát, valamint a maja, 
azték és inka civilizáció 
helyét.  
Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Kolumbusz, Vasco de 
Gama, Magellán, 
Tengerész Henrik, 
Pizzaro, Cortez,  Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
földrajzi felfedezések, 
gyarmat, gyarmatosítás, 
anyaország, rabszolga-
kereskedelem, 
világkereskedelem. 

        
2. Reformáció és katolikus 

megújulás, a barokk 
 Ismeretek tanulása a 

reformációról, és a katolikus 
megújulásról, a vallási 
irányzatok európai kiterjedéséről. 
Történelmi eseményeket alakító 
tényezők feltárása a reformáció 
és ellenreformáció, valamint a 
barokk témájából. A jezsuiták 
történelmi szerepének, 
iskolaalapító mozgalmainak 
bemutatása 

 Tudja, mi történt 1517-
ben és 1555-ben. Ismeri 
és helyesen használja az 
alábbi fogalmakat: 
reformáció, 
ellenreformáció, 
vallásháború, 
vallásszabadság, barokk. 

 Tudja, mi történt 1517-
ben és 1555-ben. Ismeri 
és helyesen használja az 
alábbi fogalmakat: 
széttagoltság, 
reformáció, 
ellenreformáció, 
inkvizíció, cenzúra, 
Ismertetni tudja, mik 
voltak a reformáció 
megindulásának 
történelmi okai és 
következményei. 
Jellemezni tudja a 
katolikus megújulást, a 
jezsuiták szerepét, a 
jezsuiták iskoláit.  
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3. A gyarmatosítás, a nyugati 
országok felemelkedése, a 
világkereskedelem 
kialakulásának kezdetei 

 Ismeretek tanulása a 
gyarmatosításról, a nyugati 
országok felemelkedéséről, a 
világkereskedelem 
kialakulásáról, a kalózvilágról.  
A korabeli gyarmatosítás térben 
való kiterjedésének megismerése. 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1566. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
agrártermékek, 
iparcikkek, manufaktúra. 
Ismeri a korabeli 
kalóztámadásokat, be 
tudja mutatni a 
leghíresebb kalózt.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1566. Többféle 
szempontból is képes 
összehasonlítani a késő 
középkor és a kora újkor 
európai viszonyait. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: centrum és 
peremvidék, 
agrártermékek, 
iparcikkek, manufaktúra. 
Részletesen képes 
bemutatni a korabeli 
kalózvilágot és Drake 
szerepét.  

        
4. Az abszolutizmus; a modern 

állam kialakulása 
 Ismeretek tanulása az 

abszolutizmusról, a modern állam 
kialakulásáról. A rendi 
államformák téma ismétlése, a 
rendi képviseleti monarchia, a 
rendi monarchia, a rendi 
anarchia és a rendi 
abszolutizmus államformák 
közötti különbségek 
meghatározása. Annak 
bizonyítása, hogy az 
abszolutizmus feudális 
államforma és nem kapitalista. 
Annak bizonyítása, hogy az 
abszolút királyi hatalom feudális 
jellege ellenére mégis 
megteremtette a modern polgári 
nemzetállamok feltételrendszerét. 
 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
abszolutizmus, rendi 
országgyűlés. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1570. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
abszolutizmus, rendi 
országgyűlés. Képes 
érvekkel alátámasztani 
azt az állítást, hogy az 
abszolút monarchiák 
feudális jellegükkel 
ellentétben 
megteremtették a 
modern nemzetállamok 
alapjait.  

        
5. A hatalmi viszonyok 

átrendezése Európában; 
háborúk és hadseregek a 
kora újkorban 

 Ismeretek tanulása a hatalmi 
viszonyok európai 
átrendeződéséről, a XVI-XVII. 
századi tengeri és szárazföldi 
küzdelmekről, különösen  
a harmincéves háborúról.  
A háború eseménytörténetének 
térben való ábrázolása 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1618-48, 1640. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Hollandia, 
Spanyol Németalföld, 
Poroszország, Bécs. 
Egy-két példával 
bizonyítani tudja, hogy a 
kora újkor lényeges 
változásokat hozott az 
európai történelemben. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmat: vallásháború. 
Ismeri a legyőzhetetlen 
Armada történetét.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1618-48, 1640. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
a vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Hollandia, 
Spanyol Németalföld, 
Poroszország, Bécs.  
Ismertetni tudja, hogy 
miként változtak meg a 
nemzetközi 
erőviszonyok a XVII. és 
a XVIII. század 
folyamán. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
hegemónia, 
vallásháború. Beszélni 
tud arról, hogy milyen 
okokkal magyarázható a 
harmincéves háború 
kiszélesedése és 
elhúzódása. Ismeri a 
lepantói csata történetét, 
legyőzhetetlen Armada 
történetét, valamint a 
harmincéves háború 
eseménytörténetét.  
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6. Az angol polgári 

forradalom  
 Ismeretek tanulása az angol 

forradalomról; Nagy-Britannia 
és a parlamentáris monarchia 
kialakulásáról, Cromwell 
diktatúrájáról és a dicsőséges 
forradalomról. A forradalom 
eseményeinek időszalagon való 
ábrázolása, vázlatba rendezése.   
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1640. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: parlament, 
diktatúra.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1640. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: parlament, 
személyi diktatúra, 
parlamentáris 
monarchia. Ismeri az 
angol polgári forradalom 
szakaszait, részletesen 
be tudja mutatni a 
polgárháború, a 
köztársaság és 
protektorátus időszakát, 
valamint a dicsőséges 
forradalmat. Értelmezni 
tudja a jogok törvényét.  

        
 
7. A Napkirály uralkodása 

Franciaországban 
 Ismeretek tanulása a Napkirály 

uralkodásáról, hadjáratairól, 
rendeleteiről.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1700-14. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
abszolutizmus, 
védővámok. 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1700-14. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
abszolutizmus, 
kereskedelmi aktívum, 
védővámok, 
államminiszter. 
Ismertetni tudja francia 
példán keresztül, hogy 
milyen történelmi okai 
és milyen történelmi 
következményei voltak a 
királyi abszolutizmusok 
kialakulásának 
Európában.  

        
8. Oroszország felemelkedése  Ismeretek tanulása Oroszország 

felemelkedéséről és Nagy Péter 
uralkodásáról. Szövegfeldolgozás 
a kelet-európai államfejlődés 
sajátosságairól.  
 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: jobbágyság. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: örökös 
jobbágyság. Rövid 
jellemzést tud adni Nagy 
Péter uralkodásáról.  

        
III. MAGYARORSZÁG A 

KORA ÚJKORBAN 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KORA ÚJKOR 
MAGYARORSZÁGÁRÓL 
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1. Az ország három részre 
szakadása 

 Ismeretek tanulása az ország 
három részre szakadásáról, a 
török berendezkedéséről . 
A végvárrendszer kiépülésének, a 
három országrésznek térben való 
ábrázolása. Az egyetemes és a 
magyar történelmi események 
összehasonlítása.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő történelmi 
évszámokhoz:  1526, 
1541. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Habsburg Birodalom, 
Erdélyi Fejedelemség, 
Magyar Királyság, 
Török Hódoltság, Buda, 
Pozsony, Gyulafehérvár. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: hódoltság, 
Porta, vilajet, szandzsák, 
janicsár, szpáhi.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1526, 1541. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Habsburg Birodalom, 
Erdélyi Fejedelemség, 
Magyar Királyság, 
Török Hódoltság, Buda, 
Pozsony, Gyulafehérvár. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: hódoltság, 
Porta, pasa, szpáhi, 
janicsár, vilajet, 
szandzsák. Ismertetni 
tudja, hogy milyen belső 
és külső okok játszottak 
közre Magyarország 
három részre 
szakadásában.   

        
2. Rendi anarchia 

Magyarországon: Szapolyai 
János és I. Ferdinánd 
hatalmi harcai 

 Ismeretek tanulása Szapolyai 
Jánosról és I. Ferdinándról, 
kettejük küzdelméről. A korabeli 
harcok térben és időben való 
ábrázolása.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1532, 1538. Meg tudja 
mutatni térképen 
Váradot. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1532, 1538. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
be tudja jelölni 
vaktérképen Váradot. 

        
 
3. A török világ, végvári 

harcok 
 Ismeretek tanulása a török 

világról, a török állam 
berendezkedéséről, a 
mecsetekről.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1552, 1566, 1593-
1606. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: hódoltság, 
Porta, vilajet, szandzsák, 
selyemzsinór. Ismeri a 
végvári harcok hőseit és 
röviden be tud számolni 
a végvári küzdelmekről.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1552, 1566, 1568, 1593-
1606. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Szigetvár, Eger, Buda, 
Álmosd, Érsekújvár, 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: hódoltság, 
Porta, vilajet, pasa., 
szandzsák, selyemzsinór. 
Értékelést tud adni arról, 
hogy milyen rövid és 
hosszú távú történelmi 
következményekkel járt 
a török uralom 
Magyarországon. Be 
tudja mutatni a végvári 
harcokat, fel tudja 
sorolni a végvári harcok 
hőseit.  

        



 
 
 
 
3312 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

4. A Habsburgok és a magyar 
rendek 

 Ismeretek tanulása a 
Habsburgokról és a magyar 
rendekről. A rendi államformák 
ismétlése.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1604-1606. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
hajdúk, abszolutizmus, 
rendi országgyűlés. 
Tudja, hogy milyen 
eredménnyel zárult a 
bécsi béke.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1604-1606. Be tudja 
mutatni, hogy a magyar 
rendek és a Habsburg 
uralkodók közötti 
viszony miként alakult a 
XVI. XVII. és a XVIII. 
század folyamán. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
vallásszabadság, hajdúk, 
abszolutizmus, rendi 
országgyűlés. Tudja, 
hogy milyen 
eredménnyel zárult a 
bécsi béke.  

        
5. A Erdély aranykora, a 

Bocskai felkelés és Bethlen 
Gábor 

 Ismeretek tanulása az Erdélyi 
Fejedelemségről, a Bocskai 
felkelésről, Bocskai Istvánról, 
Bethlen Gáborról és Erdély 
aranykoráról. Informáló szöveg 
olvasása Bethlen Gábor 
külpolitikájáról, az erdélyi 
politika nemzetközi 
összefüggéseinek megismerése.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1604-1606. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Erdélyi 
Fejedelemség, 
Gyulafehérvár. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1604-1606, 1621. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Erdélyi Fejedelemség, 
Gyulafehérvár, Felvidék. 
Röviden meg tudja 
válaszolni azt, hogy 
miért nevezték Erdély 
aranykorának Bethlen 
Gábor uralkodását.  

        
6. Reformáció és 

ellenreformáció 
Magyarországon 

 Ismeretek tanulása a magyar 
reformációról, irányzatairól, az 
ellenreformációról, Pázmány 
Péter munkásságáról.   
 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: reformáció, 
ellenreformáció. 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1570. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: reformáció, 
ellenreformáció, 
protestánsok, 
evangélikus, református. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Nagyszombat. Ismeri a 
magyar nyelvű Biblia 
kiadásának 
körülményeit, a 
protestantizmus erdélyi 
és hódoltsági terjedését, 
és azt, hogy miért 
nevezték Debrecent a 
kálvinista Rómának. 
Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Károly Gáspár, Dávid 
Ferenc, Pázmány Péter.  
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7. Keresztény összefogás: a 
török kiűzése 

 Ismeretek tanulása a törökök 
kiűzéséről, a kiűzés lehetséges 
irányairól, az egységesülő 
európai összefogásról. A Szent 
Liga résztvevőinek megismerése, 
a török kiűzésének térben való 
ábrázolása.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1683,  1686. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Bécs,  Buda.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1683, 1686,  1697, 
1699. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve be tudja 
jelölni vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Bécs, 
Buda, Szentgotthárd, 
Nagyharsány, Zenta, 
Karlóca. Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Sobjeski János, Savoyai 
Jenő.  

        
8. Gazdasági és társadalmi 

változások; Népesség és 
környezet 

 Ismeretek tanulása a gazdasági 
és társadalmi változásokról, a 
népesség és a környezet 
alakulásáról.  
 

 Ismeri a következő 
fogalmakat: kurucok, 
majorságok. 

 Ismeri a következő 
fogalmakat: kurucok, 
örökös jobbágyság, 
majorságok.  

 
9. II. Rákóczi Ferenc 

szabadságharca 
 Ismeretek tanulása II. Rákóczi 

Ferenc szabadságharcáról, a 
szabadságharc 
eseménytörténetéről. A 
szabadságharc országgyűléseinek 
térben és időben való ábrázolása. 
A szabadságharc nemzetközi 
összefüggéseinek megismerése, 
az ok-okozati és 
hatásösszefüggések felismerése. 
A Rákóczi szabadságharc és a 
Bocskai felkelés 
összehasonlítása.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1703-11, 1705, 
1707. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: kurucok, 
trónfosztás. Tanári 
segítséggel beszélni tud 
arról, hogy milyen belső 
és külső körülmények 
segítették elő a Rákóczi 
szabadságharc kezdeti 
sikereit. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1703-11, 1707. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Munkács, 
Sárospatak, Szécsény, 
Ónód, Romhány, 
Szatmár. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kurucok, trónfosztás. 
Beszélni tud arról, hogy 
milyen belső és külső 
körülmények segítették 
elő a Rákóczi 
szabadságharc kezdeti 
sikereit, majd 
hanyatlását és végül 
bukását. Értelmezni 
tudja az “Eb ura fakó, 
József császár nem 
királyunk” szállóigét.  

        
IV. MAGYARORSZÁG 

ÚJJÁSZERVEZŐDÉSE A 
HABSBURG-
BIRODALOM KERETEI 
KÖZÖTT 

 ISMERETEK TANULÁSA 
MAGYARORSZÁG 
HABSBURG-BIRODALOM 
KERETEI KÖZÖTTI 
ÚJJÁSZERVEZŐDÉSÉRŐL 

    

        
1. A Habsburg-birodalom 

részeként 
 Ismeretek tanulása 

Magyarország Habsburg-
birodalomba való 
beintegrálódásáról, 
Magyarország benépesítéséről és 
a belső vándorlásról.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1722-23.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmat: 
felvilágosult 
abszolutizmus, 
Pragmatica sanctio.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1722-23. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Szilézia, Bécs.
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: betelepítés, 
bevándorlás, 
felvilágosult 
abszolutizmus. 
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2. Mária Terézia és II. József  Ismeretek tanulása a felvilágosult 
abszolutizmusról,  Mária 
Teréziáról és II. Józsefről. Mária 
Terézia gazdaságpolitikájának és 
oktatási reformjának 
megismerése. A Ratio 
Educationis részleteinek 
olvasása, a magyar oktatási 
rendszer kiépülésének 
megismerése. II. József 
rendeleteinek megismerése.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1740-80. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmat: 
felvilágosult 
abszolutizmus, úrbéri 
rendelet, Ratio 
Educationis.  

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcsolódnak 
a következő 
évszámokhoz: 1740-80, 
1777. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Szilézia, Poroszország, 
Bécs. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: felvilágosult 
abszolutizmus, úrbéri 
rendelet, Ratio 
Educationis, vámrendelet, 
nyelvrendelet, 
jobbágyrendelet. 
Jellemezni tudja Mária 
Terézia és II. József 
rendszerét.  

 
 

Év végi követelmények 
 
a) Legyenek képesek a tanulók történelmi szövegek értő olvasására, a szövegek feldolgozására, kulcsszavak és 

kulcsmondatok kikeresésére, önállóan információgyűjtésre az iskolai könyvtárban, médiatárban, vagy az 
interneten.  

b) Ismerjék a történelem segédtudományai közül az oklevéltant (diplomatikát).  
c) Kellő ismeretekkel rendelkezzenek a korabeli forrásokról, ismerjenek korabeli követjelentést, 

visszaemlékezést, jogtörténeti forrást.  
d) Ismerjék fel, hogy a Hármaskönyv a magyar jogtörténet egyik legjelentősebb alkotása, mely hosszú időre 

meghatározta Magyarország jogfejlődését.  
e) A tankönyv szövege mellett érezzenek affinitást néhány szakkönyv, kézikönyv, lexikon használatára, 

ismereteik gyarapítása céljából.  
f) Tudjanak válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó egyszerű kérdésekre.  
g) Tudják értelmezni a magyar és az egyetemes történelem fontosabb szöveges forrásait, és megadott 

szempontok szerint tudjanak a forrás alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni.  
h) Legyenek képesek dokumentumokból, megadott szempontok alapján korabeli társadalmi és politikai 

viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni.  
i) Legyenek képesek másodlagos és elsődleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és 

eltérések megállapítására.  
j) Legyenek képesek tényekre és feltételezésekre példát hozni – megadott szempontok alapján – egyszerűbb 

forrásokból és ismeretterjesztő szövegekből.  
k) Ismerjék fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt eseményeiből azokat, amelyek időbeli közelség 

vagy valamilyen összefüggés alapján egymáshoz kapcsolhatók.  
l) Tudjanak kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségeket, akik egymással 

kapcsolatban álltak.  
m) Önálló tanulásuk során legyenek képesek a téma feldolgozására, a lényeg megragadására önállóan, vagy 

megadott szempontok alapján, szövegtömörítésre, a szövegek átfogalmazására.  
n) Legyenek képesek a magyar újkortörténet biografikus megközelítésére, a török ellenes küzdelmek magyar 

hőseinek korhű bemutatására, Erdély aranykorának és híres fejedelmeinek ismertetésére, a Rákóczi 
szabadságharc jelentőségére, ugyanakkor viszont a Habsburg dinasztia keretein belüli modernizáció 
jelentőségének bemutatására is.  

o) Tudják a történelmi eseményeket térben és időben ábrázolni, ismerjék a térképes ábrázolás fontosabb 
sajátosságait (pl. színek, perspektíva, szimbólumok). 
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p) Tudjanak egy történelmi eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével kérdések 
alapján vagy önállóan bemutatni.  

q) Legyenek képesek a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy 
területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni.  

r) Tudjanak atlasz segítségével egyszerű történelmi térképvázlatot készíteni.  
s) Legyenek képesek a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, évszámokkal, nevekkel és helyekkel 

összekapcsolni, megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét eseménysorokat 
bemutatni. Az egyetemes és magyar történelem eseményei közötti összefüggéseket bemutatni, egy-egy 
századról rövid korképelemzést adni.  

t) Ismerjék a politikatörténet, az eseménytörténet mellett egy-egy korszak művelődéstörténeti hátterét, 
ismerjék fel az életmódban bekövetkezett változásokat.  

u) Ismerjék fel azt, hogy a koraújkori háborúk kísérője nemcsak a területszerzés volt, hanem a járványok, vagy 
a parasztfelkelések, netán egy új civilizáció megismerése, új ismeretek, kultúrák értékeinek befogadása.  

v) Legyenek képesek különböző korok jellemző hadseregtípusait jellemezni, a fegyverek (pl. fegyvertípusok, 
fegyvernemek) fejlődését ismertetni.  

w) Ismerjék meg az újkorral kapcsolatos kiemelkedő történettudományi eredményeket, tudjanak a török kor 
kutatásaiból néhány elméletet felidézni, egy-egy történettudományi koncepciót ismertetni.  

x) Több szempontból legyenek képesek korokat, államalakulatokat, államberendezkedéseket összehasonlítani.  
y) Ismereteket szerezzenek a politikai konfliktusokról, a középkori és koraújkori háborúk közötti 

különbségekről, az első újkori forradalmakról, azok hétköznapi, emberi, erkölcsi vonatkozásairól.  
z) A magyar állam és a magyar történelem fordulópontjai közül részletesen ismerjék és tudják Mohács 

tragédiáját, Erdély aranykorát, Magyarország felszabadítását és a Rákóczi-szabadságharc eseményeit.  
aa) Ismerjék az egyetemes újkori történelem fontosabb eseményeit, a nagy földrajzi felfedezéseket, a 

refomráció és a katolikus megújulás korát, a nemzetközi konfliktusok történetét a XVI-XVII. században, a 
kontinentális abszolutizmusok és az angol alkotmányos királyság jellemzőit.   

bb) Az európai újkori történelem jelentős eseményei közül különös figyelmet fordítsanak a kereszttantervekben 
is szereplő európai azonosságtudat és az egyetemes kultúra szempontjából is fontos – olyan történelmi 
eseménynek – mint a keresztény Európa törökellenes európai összefogása és a török kiűzése.  Különös 
figyelmet fordítson a politikatörténet és a gazdaságtörténet mellett az életmódtörténetre, a 
mentalitástörténetre. 

cc) Képesek példát gyűjteni arra, hogy különböző történelmi régiók fejlődése eltérő ütemű lehet. 
dd) Források segítségével ismerjék fel a nagyobb történelmi régiók közötti fontosabb különbségeket.  
ee) Történelmi emlékhelyeink, emlékparkjaink felkeresésére érdeklődést tanúsítson, erősödjön pozitív 

önazonosságtudata és reális magyarságtudata.  
ff) Legyen képes önreflexióra, gondolkodjon el olyan kérdésekről, hogy miért vannak háborúk, vagy van-e 

fejlődés a történelemben.  
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Történelem és civilizációs ismeretek 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

8. évfolyam 
 

A Történelem tanulásának céljai a 8. évfolyamon 
 
A hagyományos kronologikus történetszemlélet mellett a regresszív, jelenközpontú történetszemlélet megértése. 
A múlt-jelen-jövő egységének, az értékmentésnek a megértése, az értékkövetés belső meggyőződéssé válásának 
elsajátítása. Egy-egy történelmi téma más szempontú elemzése, a történelmi ismeretek civilizációs 
összefüggéseinek felismerése. Egy-egy történelmi korszak mához szóló üzenetének felismerése. A történelmi 
témák művelődés-, és életmódtörténeti szempontból való elemzése.   
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

1. Az őskor öröksége   Informáló szöveg elolvasása, 
filmrészlet megtekintése a  ma is 
élő természeti népek életéről; 
őskori lelőhelyekről képek, 
információk gyűjtése, 
feldolgozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a ma élő természeti 
népek életéről. Meg tud 
említeni legalább egy 
magyarországi őskori 
lelőhelyet.  

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban – a 
tanultak és gyűjtött 
források alapján – a ma 
élő természeti népek 
életéről. Fel tud sorolni 
magyar és európai őskori 
lelőhelyeket.  

        
2.  Az ókori Kelet civilizációs 

öröksége 
 Agyagtáblákat, sírok 

rekonstrukcióit szemléltető képek 
megfigyelése, elemzése. 
Informáló szöveg olvasása, 
rekonstrukciós képek és 
filmrészletek megtekintése az 
ókori egyiptomi kultúra 
leghíresebb alkotásairól. 
Informáló szövegek olvasása és 
feldolgozása a Királyok 
Völgyéről: Tutanhamon sírjáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása, Tutanhamon 
sírleleteiről készült képek 
megfigyelése, elemzése 

 Felismer és meg tud 
nevezni két-három 
ókori-keleti alkotást.  
El tudja magyarázni, 
hogy mi a 
toronytemplom.  
Tudja, hogy az ókori 
egyiptomiak mire 
használták a Királyok 
Völgyét, fel tud sorolni 
legalább két olyan 
leletet, amelyeket 
Tutanhamon sírjában 
találtak a régészek. 

 Felismer és meg tud 
nevezni legalább tíz 
ókori-keleti alkotást. El 
tudja magyarázni, hogy 
mi a toronytemplom. 
Tudja azt is, hogy az 
egyik mezopotámiai 
toronytemplom 
valószínűleg azonos a 
bibliai Bábel tornyával. 
Be tudja mutatni szóban 
és írásban egyaránt a 
Királyok Völgyét és 
Tutanhamon sírját. A 
sírban talált régészeti 
leletekről rövid 
jellemzést tud adni.  
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3. Az ókori Hellász öröksége: 

Tudomány és művészet a 
görög világban 

 Az ókori görög tudományról és 
művészetekről tájékozató 
olvasmányok feldolgozása, az 
antik görög műalkotásokat 
szemléltető képek megfigyelése, 
elemzése, filmek megtekintése, 
elemzése. 

 Felismer és meg tud 
nevezni legalább két 
antik görög műalkotást. 
Tud mondani néhány 
konkrét példát arra, hogy 
a mai életünk miként 
őrzi az ókori görögök 
emlékét. 

 Kiselőadás megtartására 
képes az ókori görög 
tudományról és 
művészetről. Beszélni 
tud az Akropoliszról, a 
görög szobrászatról, az 
építészetről és a 
színházról. Fel tud 
sorolni legalább öt görög 
bölcset és tudóst, akikről 
rövid jellemzést tud 
adni. Ismeri Hérodotoszt 
a történetírót, 
Szophoklészt az írót, 
Hippokratészt a 
leghíresebb görög 
orvost, Arisztotelészt és 
Platont a két görög 
filozófust. Képes 
összefoglalni azt, hogy 
az európai kultúrában 
miként él tovább az 
ókori Hellász szellemi 
élete.  Képes állításait 
bizonyítani, érvekkel 
alátámasztani. Az ókori 
Hellászból származó 
szépirodalmi és 
képzőművészeti 
alkotások alapján 
segítséggel 
következtetéseket tud 
megfogalmazni a 
korabeli emberek 
életmódjáról és 
gondolkodásáról. 

        
4. Az antik Róma civilizációs 

öröksége: Minden út 
Rómába vezet 

 Róma az örök város bemutatása 
korabeli és rekonstrukciós képek 
alapján. A legfontosabb római 
műemlékek, építészeti 
emlékművek ismertetése. Az 
ókorból származó szépirodalmi 
és képzőművészeti alkotások 
alapján következtetések 
megfogalmazása a korabeli 
emberek életmódjáról és 
gondolkodásáról. A római 
civilizáció öröksége: a római 
jognak megismerése,  a 
szónoklással való ismerkedés.  
Pompeiről és Pompei feltárásáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; pompei-i képek, 
rekonstrukciós rajzok 
megfigyelése, elemzése 

 Tanári segítséggel be 
tudja jelölni Róma 
várostérképének 
vázrajzába a 
leglényegesebb 
történelmi emlékművek 
közül a Colosseumot, és 
a Fórum Romanumot.  
Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni Pompeiről. 
Tudja, hogy a római jog 
az alapja a modern 
európai jogrendszernek.  

 Önállóan be tudja jelölni 
Róma várostérképének 
vázrajzába Róma 
leglényegesebb 
történelmi műemlékeit. 
A tanultak alapján 
pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Pompeiről és Pompei 
feltárásáról. 
Összefüggésvázlatot tud 
készíteni a 
társadalomról, 
államszervezetről, 
hadseregről és rómaiak 
mindennapi életéről 
informáló szövegek 
alapján. Tudja, hogy a 
római jog a modern 
európai jogrendszer 
alapja, és a szónoklás 
Tacitustól származik.  
Ismeri a senatus, 
patríciusok, plebejusok, 
consul, dictator, 
néptribunus, vétójog 
szavak jelentését  
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5. Az ősmagyarság kulturális 

öröksége 
 Az ősmagyarság 

eredettörténetéről szóló mondák 
összegyűjtése (Hunor és Magor 
mondája, Csaba királyfi 
története, Emese álma, a fehér ló 
mondája). Az ősmagyarság és a 
honfoglalás koráról emlékhelyek, 
festmények, emlékművek 
megnevezése (Árpád szobra a 
budapesti millenniumi 
emlékműről, az Országházból, 
Juliánus barát és szerzetestársa 
szobra a budai várban, a Feszty 
körkép Ópusztaszeren, a Turul 
madár szobra a budai várban 
stb.). A korból származó régészeti 
leletek számba vétele (a 
nagyszentmiklósi kincs néhány 
darabja). Székely kapu és a 
székely himnusz. Lehel kürtje a 
jászberényi Jász múzeumban stb. 

 Az ősmagyarság 
eredettörténetéről szóló 
mondák közül fel tudja 
eleveníteni a Hunor és 
Magor mondáját, és az 
Emese álmáról szóló 
mondát.  Meg tud 
nevezni három igen 
fontos, az ősmagyarság 
emlékét őrző történelmi 
helyszínt 
Magyarországon. Ismeri 
Árpád szobrát a 
budapesti millenniumi 
emlékműről, a Feszty 
körképet Ópusztaszeren, 
a Turul madár szobrát a 
budai várban   

 Az ősmagyarság 
eredettörténetéről szóló 
mondák közül fel tudja 
eleveníteni a Hunor és 
Magor mondáját, Csaba 
királyfi történetét, Emese 
álmát, és  a fehér ló 
mondáját. Meg tudja 
nevezni az alábbi négy 
igen fontos, az 
ősmagyarság emlékét 
őrző történelmi 
helyszínt: Árpád szobra 
a budapesti millenniumi 
emlékműről, az 
Országházból, a Feszty 
körkép Ópusztaszeren, a 
Turul madár szobra a 
budai várban, Anonymus 
szobra a Városligetben.  
Ismeri a 
nagyszentmiklósi kincs 
történetét. Jellemezni 
tudja, hogy néz ki egy 
székely kapu.  

        
6.  A középkor civilizációs 

öröksége 
 Dante Isteni színjátékának 

felelevenítésével és a 
könyvnyomtatásról szóló 
ismeretek tanulásával annak 
tudatosítása, hogy a modern 
világot meghatározó nemzeti 
nyelv Dantéhoz, míg a nemzeti 
nyelv terjesztése a 
könyvnyomtatáshoz kapcsolódik, 
hiszen a könyvnyomtatás indította 
el az íráskultúra 
tömegméretekben való 
elterjedését, a tájékoztatás, az 
információáramlás 
forradalmasítását.  
Annak tudatosítása, hogy a 
középkorban alapított egyetemek 
közül ma is számos egyetem 
működik, évszázadokon át a 
tudást átörökítve az újabb 
generációk számára (Oxford, 
Cambridge, Bologna stb.) Annak 
érzékeltetése, hogy a román, a 
gótikus és a reneszánsz stílust 
őrző templomok, épületek ma is 
turisztikai és történelmi látványt 
nyújtanak az érdeklődők számára 
(Jáki templom, Kölni dóm, Notre 
Dame-i székesegyház, Bakócz 
kápolna stb.) A modern 
demokráciák alappillérének 
tekinthető önkormányzatiság 
intézményrendszerének,  annak  
középkori előzményeinek  a 
középkori városok bemutatásán 
keresztül történő bemutatása.  
 
  
     

 Megérti azt, hogy  a 
nemzeti nyelv terjesztése 
a könyvnyomtatáshoz 
kapcsolódik.  
Meg tud említeni a 
középkorban alapított 
egyetemek közül kettőt, 
amely ma is működik. 
Fel tud sorolni,  a 
román, a gótikus és a 
reneszánsz stílust őrző 
templomok, épületek 
közül legalább egy-
egyet.  
 

 Megérti és tudja azt, 
hogy  a modern világot 
meghatározó nemzeti 
nyelv Dantéhoz, míg a 
nemzeti nyelv terjesztése 
a könyvnyomtatáshoz 
kapcsolódik.  
Fel tud sorolni a 
középkorban alapított 
egyetemek közül ma is 
működő egyetemet, be 
tudja jelölni őket a 
térképen.  Térben is el 
tud helyezni legalább 
két-két román, gót, 
reneszánsz kori 
emlékművet. Tudja, hogy 
a modern demokráciák 
alappillérének tekinthető 
önkormányzatiság 
intézményrendszere a 
középkori városok 
kialakulásával jött létre.  
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7 Az Árpád-házi királyok 

korának kulturális öröksége 
 Az Árpád kor műemlékei, 

építészeti alkotásai, ereklyéi 
közül néhány megtekintése. A 
Szent Jobb megtekintése a 
Bazilikában. Kirándulás a 
bélapátfalvi ciszterci templomba, 
Anonymus szobrának 
megtekintése a Városligetben, 
látogatás az esztergomi királyi 
kápolnába stb.  

 Részt vesz az Árpád kor 
kulturális hagyományait 
őrző emlékhelyeken.  

 Részt vesz az Árpád kor 
kulturális hagyományait 
őrző emlékhelyeken. 
.Érdeklődést tanúsít az 
Árpád kor kulturális 
örökségei iránt.   

        
8. Az Anjouk, a Luxemburgiak 

és a Hunyadiak korának 
civilizációs öröksége. 

 A visegrádi vár megtekintése, a 
visegrádi királytalálkozó 
eseményeinek felidézése, a 
visegrádi hármak elnevezés 
tovább élésének tudatosulása. 
Zsigmond király kedvenc 
vadászkastélyának, a tatai várnak 
a megtekintése, rajz készítése a 
várról. Ismeretek szerzése a 
Corvinákról.  

 Tanári segítséggel képes 
egy képes tablót 
összeállítani A vegyes-
házi királyok kulturális 
öröksége címmel.  

 Önállóan  képes egy 
képes tablót összeállítani 
A vegyes-házi királyok 
kulturális öröksége 
címmel. 

        
9.  Az újkori Európa 

civilizációs öröksége 
 Önálló kutatómunka, műfajok 

szabad választása.  
 Az adott korszak 

művészetének 
bemutatására 
vállalkozik szabadon 
választott művészeti ág 
választásával (irodalom, 
festészet, szobrászat stb.) 
Képes egy rövid 
kiselőadás tartására.  

 Az adott korszak 
művészetének 
bemutatására vállalkozik 
szabadon választott 
művészeti ág 
választásával (irodalom, 
festészet, szobrászat stb.) 
Képes egy hosszabb 
lélegzetű előadás 
megtartására.  

        
10. A török kor kulturális 

öröksége 
 A török kor építészeti 

örökségének megismerése. A 
pécsi Dzsémi és a budai Király 
fürdő megtekintése. A végvári 
harcok emlékhelyeinek 
meglátogatása. A mohácsi 
emlékpark megtekintése.  

 Török kori fényképek, 
képek gyűjtésére 
vállalkozik.  

 Török kori fényképek, 
képek gyűjtésére 
vállalkozik. A fényképek, 
képek segítségével képes 
egy rövid előadás 
megtartására “A török 
kultúra 
Magyarországon” 
címmel.  

        
11.  A Rákóczi szabadságharc 

kulturális öröksége 
 A Rákóczi szabadságharc 

országgyűlési helyeinek 
megismerése, kirándulás 
keretében a sárospataki vár 
megtekintése 

 Önálló információ 
gyűjtésre hajlandó a 
sárospataki vár 
történelméről.  

 Önálló információ 
gyűjtésre hajlandó a 
sárospataki vár 
történelméről. A szerzett 
információkat kiselőadás 
keretében megosztja 
társaival.  

 
Év végi követelmények 

 
a) Váljanak képessé a tanulók a hagyományos kronologikus történetszemlélet mellett a regresszív, 

jelenközpontú történetszemléletre.  
b) Tudatosuljon bennük a múlt-jelen-jövő egysége, az értékmentés, az értékkövetés belső meggyőződéssé 

alakuljon.  
c) Legyenek képesek egy-egy történelmi téma más szempontú elemzésére, a történelmi ismeretek civilizációs 

összefüggéseinek felismerésére.  
d) Ismerjék fel egy-egy történelmi korszak mához szóló üzenetét.  
e) A történelmi témák művelődés-, és életmódtörténeti szempontból való elemzésére legyenek képesek.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
A Történelem tanulásának céljai a 9. évfolyamon 

 
A történelmi múlt rekonstruálása különböző történelmi forrásokból, emlékiratokból, visszaemlékezésekből, 
naplókból, történelmi személyek levelezéseiből. Az írásos és szóbeli forrásokból történelmi ismeretek 
megszerzése és megtanulása, következtetések megfogalmazása, különböző típusú forrásokból származó 
információk összehasonlítása. Fogalmak azonosítása, helyes használata. A történelmi valóság és a fikció 
megkülönböztetése egymástól. Diagramok leolvasása, önálló információgyűjtés az adott témához. Információk 
gyűjtése és következtetések levonása egyszerű statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, 
kronológiákból Annak elérése, hogy érezzenek belső indíttatást arra, hogy ne csak a tankönyvből, de 
könyvtárból, szakkönyvekből, múzeumok anyagaiból is informálódjanak. A témához tartozó fontosabb 
kézikönyvek megismerése. Szembesülés a szabadság és a felelősség emberi dimenzióival. A francia forradalom 
politikai irányzatainak, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának, a napóleoni háborúknak és a Szent 
Szövetségnek, a XIX. század eszmeáramlatainak, az ipari forradalomnak és hatásának, a reformkornak, a 
refomkori művelődésnek és kultúrának, a polgári forradalom és szabadságharc történelmének ismerete.. 
Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-egy történelmi esemény alakulásában. Annak 
megállapítása, hogy miként függhetnek össze a történelmi események okai, következményei és a benne 
résztvevők szándékai. Az egyén, közösség és társadalom egységének megismerése. A francia forradalom, vagy a 
magyar szabadságharc tanulmányozása során olyan kiélezett élethelyzetek megismerése, amelyek rávilágítanak 
az emberi helytállás jelentőségére, az erkölcsi értékminőségekre. További ismeretek szerzése a magyar 
történelem kiemelkedő alakjairól és eseményeiről. Pályakép készítése Széchenyi Istvánról, Kossuth Lajosról, 
Kölcsey Ferencről, Wesselényi Miklósról, Görgey Artúrról, Batthyány Lajosról. A francia forradalom 
eseményeinek megismerése kapcsán a forradalom értékkonzervatív szemszögből való elemzése. Forradalmi 
arcképcsarnok összeállítása, információ gyűjtése La Fayette-ről, Carnot-ról, valamint olyan történelmi 
személyekről, akik igaztalanul szorultak háttérbe a történettudományi kutatásokban, történelmi szerepük mégis 
jelentős. A határon túli magyarságról, és a zsidóságnak a reformkorban játszott szerepéről információk gyűjtése. 
Március 15-e méltóságteljes megünneplése. Reális történelmi képpel kialakítása az 1848. márciusi 
forradalomról, a forradalom és a reformkor szerves egységének megtanulása, annak megértése és befogadása, 
hogy Magyarországon egyszerre, egy időben két forradalom is lejátszódott, az alkotmányos úton végbement 
forradalom a liberális nemesség vezetésével, valamint a pesti forradalom a márciusi ifjak mozgalmával. A békés, 
alkotmányos úton lejátszódó forradalom jelentőségének felismerése. A forradalom eseményeinek 
megismerésével annak elérése, hogy fejlődjön a jogtudatuk, a jog-és normakövető magatartásuk, 
kompromisszumkészségük. Görgey Artúr életútjának és a szabadságharcban betöltött szerepének ismertetésével 
annak elérése, hogy váljon szilárd meggyőződéssé az előítéletmentes gondolkodás, mint elérendő cél és 
magatartás. Történelmi térben és időben való biztonságos tájékozódás. A problémamegoldó gondolkodás, a 
kritikai gondolkodás, a strukturákban való gondolkodás fejlesztése. Annak elérése, hogy váljanak képessé a 
különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlítására. Széleskörű tudásháttér kialakítása, 
a politikai, társadalmi forradalmi átalakulások mellett a gazdaságban, a technikában, az életmódban, a 
tudományban bekövetkezett változások megértése. Annak elérése, hogy egy-egy jelenség változását a történelmi 
időben több korszakot átfogóan is tanulmányozni tudjanak. Az orvostudomány XVIII. századi forradalmi 
fejlődésének és a korábbi korszakok orvoslástanának összehasonlítása, a közlekedés változásainak megismerése, 
összevetve a korábbi korszakok közlekedésével. A francia forradalom történetének objektív értékelése, pozitív 
hatásának és árnyoldalainak megismerése, mind az európai és világcivilizáció, mind a francia civilizáció további 
fejlődését illetően. A francia forradalom jelenig tartó vívmányainak, civilizációs örökségének megismerése. A 
reformkornak a magyarországi polgárosodásban játszott szerepének megtanulása.  Különbségek és egybeesések 
felismerése az egyetemes és a magyar történelmi események között. A történelmi események közötti okok és 
következmények felismerése. Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, a lényeges és 
lényegtelen közötti különbségek felismerése. Önálló kérdések megfogalmazása az okokról és 
következményekről. Aktuális jelenkortörténeti események történelmi előzményeinek bemutatása. A korszak 
főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői források 
alapján, a legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, képviseleti rendszer, 
szavazati jog, hatalommegosztás) megtanulása.  
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TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A XVIII. SZÁZADI 

EURÓPA 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

XVIII. SZÁZADI EURÓPÁRÓL 
    

        
1. Kiszélesednek Európa 

határai 
 Ismeretek tanulása Európa XVIII. 

századi határairól, a civilizáció 
térben való kiszélesedéséről, a 
történelmi eseményeket alakító 
tényezők felismeréséről.  
 

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Európa, Amerika, 
Afrika, Ázsia, 
Ausztrália. 

 Meg tudja mutatni 
térképen, illetve be tudja 
jelölni vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Európa, 
Amerika, Afrika, Ázsia, 
Ausztrália. 

 
2. A mezőgazdaság és az ipar 

forradalma 
 Ismeretek tanulása a 

mezőgazdaság és az ipar 
forradalmáról, a háromnyomásos 
gazdálkodás és a vetésforgó 
összehasonlítása, mezőgazdasági 
gépek, eszközök felismerése, 
rajzolása. A mezőgazdaság 
forradalmasítását segítő gépek 
térképen való jelölése.   
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1760-1840. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Németalföld, Anglia, 
Selmecbánya, London, 
Párizs, Közép-Kelet 
Európa, Kelet Európa.  
Ismeri a következő 
fogalmakat: ipari 
forradalom, demográfiai 
robbanás, urbanizáció. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1733, 1769, 1825. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Németalföld, Anglia, 
Norfolk, Holland 
fennsík, Rhone völgye, 
Újbánya, Selmecbánya, 
Stickton, Darlington, 
London, Velence, 
Torino, Milánó, 
Amsterdam, Berlin, 
Hamburg, Bécs, 
Moszkva, Szentpétervár, 
Párizs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
ipari forradalom, 
vetésforgó, 
merkantilizmus, 
urbanizáció, demográfiai 
robbanás, Párizs. Jelölni 
tudja a térképen a 
mezőgazdaság 
forradalmasítását 
szimbolizáló korabeli 
termelőeszközöket, 
gépeket.  

        
3. A közlekedés és a 

kereskedelem forradalma 
 Ismeretek tanulása a közlekedés 

és a kereskedelem forradalmáról, 
történelmi időben és térben való 
ábrázolásáról.   

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmat: gyarmat. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: "tenger 
fuvarosai", gyarmat, 
makadám út. Képes a 
közlekedési eszközök 
fejlődését 
összehasonlítani korábbi 
korszakok közlekedési 
eszközeivel. A témával 
kapcsolatosan  
5-10 perces kiselőadás 
megtartására képes.   
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4. A fény százada, az ész 
diadala 

 Ismeretek tanulása a fény 
évszázadáról, az ész diadaláról. 
Információk és szócikkek 
olvasása az Enciklopédiából, az 
Enciklopédia terjesztéséről, 
Diderot,,Voltaire, Montesquieu, 
Locke, Hobbes filozófiájáról, a 
felvilágosodás terjedéséről.   
 

 Röviden jellemezni tudja 
a felvilágosodást. Fel tud 
sorolni legalább három 
gondolkodót.  

 Részletesen tudja 
elemezni a 
felvilágosodást. Ismeri a 
felvilágosult 
gondolkodók 
munkásságát, 
legfontosabb alkotásait, 
az enciklopedisták 
tevékenységét. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
felvilágosodás, 
antiklerikalizmus, 
enciklopédisták. 

 
5. Az európai államrendszer 

kialakulása 
 Ismeretek tanulása az európai 

államrendszer kialakulásáról, a 
modern újkori államrendszerek 
térben való elhelyezéséről.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1740-80, 1767, 1777.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Anglia, Franciaország, 
Ausztria, Poroszország, 
Oroszország. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
centrum, peremzóna, 
hegemónia, koalíció, 
ütközőállam, 
alkotmányos királyság, 
abszolutizmus, 
felvilágosult 
abszolutizmus, nemzet, 
nemzetállam, 
nacionalizmus.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz. 
1714, 1740-48, 1756-63, 
1740-80, 1767, 1777, 
1793, 1795,  Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
centrum-országok, 
periférián, ill. 
félperiférián elterülő 
országok. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
centrum, peremzóna, 
hegemónia, koalíció, 
ütközőállam, 
alkotmányos királyság, 
abszolutizmus, 
felvilágosult 
abszolutizmus, nemzet, 
nemzetállam, 
nacionalizmus  

        
II. A NAGY FRANCIA  

FORRADALOM ÉS  
EURÓPAI HATÁSA 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
NAGY FRANCIA  
FORRADALOMRÓL ÉS  
EURÓPAI HATÁSÁRÓL 

    

        
1. A szabadság diadala  Ismeretek tanulása "a szabadság 

diadaláról", az Emberi és Polgári 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatáról, 
a Bastille ostromáról. 
Információk gyűjtése és 
rendszerezése a forradalom 
kirobbanásának előzményeiről, 
okairól. Karikatúra és egyszerű 
diagramok elemzése.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz:  
1789. május 5., 
1789. július 14.  Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Párizs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
rendek, nemzetgyűlés, 
nemzetőrség.  

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz:  
1789. május 5., 1789. július 
14.  Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt:  
Párizs. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: rendek, 
nemzetgyűlés, 
nemzetőrség. Képes a 
témával kapcsolatban  
5-10 perces kiselőadás 
megtartására.  
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2. A forradalom monarchista 
szakasza 

 Ismeretek tanulása a forradalom 
monarchista szakaszáról, 
legjelentősebb képviselőiről, az 
1791-es alkotmányról. A 
történelmi eseményeket alakító 
tényezők feltárása, rendszerezése. 
A szabadság és emberi felelősség 
dimenzióival való szembesülés. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1789. augusztus 26., 
1791. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: polgári 
alkotmány, alkotmányos 
királyság,  

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1789 július 14 –  
1792. augusztus 10., 
1789. augusztus 4., 
1789. augusztus 26., 
1789. október 5., 1791, 
1791. nyara. 1791. július 
17., 1791. augusztus 27.   
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat:  alkotmányos 
királyság, polgári 
alkotmány, polgári 
liberális. Szembesül a 
szabadság és emberi 
felelősség dimenzióival. 
Megérti a forradalmi 
változások közben az 
alkotmányos, jogi út 
jelentőségét.  

 
3. A forradalom girondista 

szakasza 
 Ismeretek tanulása a forradalom 

girondista szakaszáról, a 
forradalom radikalizálódásáról. 
Fogalmak helyes használata, a 
forradalom folyamatának, belső 
és külső tényezőinek, 
összefüggéseinek megismerése.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1792. szeptember 20, 
1792. szeptember 21. 
1793. január 21. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Valmy, 
Jemappes. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmat: 
girondisták, köztársaság, 
jakobinusok.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1792. augusztus 10-
1793. június 2., 
1792. augusztus 10., 
1792. szeptember 20., 
1792. szeptember 21., 
1793. január 21., 
1793. tavasza.   Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Valmy, Jemappes. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
girondisták, 
jakobinusok, konvent, 
köztársaság. Össze tudja 
foglalni a forradalom 
eseménytörténetét, a 
forradalom belső és 
külső tényezőinek, a 
tényezők egymásra 
hatásának figyelembe 
vételével. Ismeri a 
girondisták vezetőit. 
Értékelni tudja a 
girondisták uralmát.  
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4. A forradalom jakobinus 

szakasza 
 Ismeretek tanulása a forradalom 

jakobinus szakaszáról, Maratról, 
Robespierre és Danton 
tevékenységéről, személyéről. 
Reálisan tudja értékelni a 
jakobinusok történelmi szerepét, 
a jakobinus uralom árnyoldalait, 
a terror történelemellenességét. A 
belső és külső eseményeket jelölni 
tudja a térképen.   
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1794. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Fleurus, Vendee.  Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmat: 
forradalmi terror, 
jakobinusok, Ismeri 
Dantont, Robespierre-t, 
és Marat-t.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1793. június 2., 
1794. június, 
1794. július 27. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Fleurus, Vendee.  Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
forradalmi terror, 
guillotin, veszettek. 
Térben és időben tudja 
ábrázolni a forradalom 
legfontosabb csatáit, 
eseményeit.   Értékelni 
tudja a jakobinusok 
uralmát és vezetőinek 
tevékenységét. Részletes 
pályaképet tud adni 
Dantonról és 
Robespierre-ről.  

        
5. A forradalom utolsó 

szakasza: a thermidori 
konvent 

 Ismeretek tanulása forradalom 
utolsó szakaszáról: a thermidori 
konventről.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1795. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmat: thermidori 
konvent. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1795. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: thermidori 
konvent, emigránsok. 
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6. A francia gloire – Napóleon 
birodalma 

 Ismeretek tanulása Napóleon 
birodalmáról, a napóleoni 
hódítások térben és időszalagon 
való ábrázolása, polgári 
intézkedéseinek értékelése, 
uralkodásának mérlegelése.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1799, 1804, 1812, 1814, 
1815. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
Korzika, Toulon, Szent 
Ilona, Marengo, 
Austerlitz, Jéna, Német-
Római Császárság, 
Wagram, Moszkva, 
Borogyino, Lipcse, 
Waterloo, Elba. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
császárság, invázió, 
expanzió.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz:  
1793, 1799, 1804, 1821, 
1800, 1805, 1806, 1807, 
1809, 1812, 1813, 1814, 
1815. március, 
1815. június. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Ajaccio, Korzika, 
Toulon, Szent Ilona, 
Marengo, Austerlitz, 
Jéna, Német-Római 
Császárság, Friedland, 
Tilsit, Wagram, 
Moszkva, Borogyino, 
Lipcse, Waterloo, Elba, 
Szent Ilona. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
császárság, invázió, 
expanzió., kontinentális 
zárlat, három császár 
háborúja,  Code 
Napoleon. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: Napóleon, 
Wellington, Kutuzov, 
Nelson, Metternich,  
I. Ferenc, I. Sándor. 
Értékelni tudja Napóleon 
uralkodásának pozitív és 
negatív oldalait. Képes a 
napóleoni háborúk 
történetét térben és 
időben ábrázolni. Fel 
tudja sorolni a napóleoni 
rendszer bukásának 
okait.   

        
7. A Szent Szövetség Európája  Ismeretek tanulása a bécsi 

kongresszusról, Európa 
újrarajzolásáról és a Szent 
Szövetségről. Európa új 
államhatárainak és 
ütközőállamainak bejelölése a 
térképen. A bécsi kongresszuson 
életre keltett új Európa új 
válsággócainak és problémáinak 
megismerése.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1814, 1815, 1830, 1848.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Bécs, Török Birodalom, 
Görögország, Belgium., 
Németalföldi Királyság, 
Málta, Ceylon, 
Jóreménység foka. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmat: bécsi 
kongresszus, Szent 
Szövetség. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1814, 1815,  1829, 1830, 
1848. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket:  
Bécs, Török Birodalom, 
Görögország, Belgium, 
Németalföldi Királyság, 
Málta, Ceylon, 
Jóreménység foka, Szárd 
Piemonti Királyság, 
Savoya, Nizza. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Szent Szövetség, 
liberalizmus, bécsi 
kongresszus, 
ütközőállamok.  

        
 



 
 
 
 
3326 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
8. A gazdasági és társadalmi 

változások. A tudomány 
fejlődése a XIX. század első 
felében  

 Ismeretek tanulása XIX. század 
első felének gazdasági és 
társadalmi változásairól és a 
tudomány fejlődéséről, az 
infrastrukturális fejlődésről és az 
ipari forradalom elterjedéséről.  

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: tőzsde, 
kommunikáció, 
munkásmozgalom, 
sztrájk, felkelés. Rövid 
jellemzést tud adni a 
gazdasági, társadalmi és 
tudományos fejlődésről a 
XIX. század első 
felében.  

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
infrastruktúra, tőzsde, 
kommunikáció, 
munkásmozgalom, 
sztrájk, felkelés, 
géprombolás, 
szocializmus, chartista 
mozgalom. Részletesen 
jellemezni tudja a 
gazdaságban, 
társadalomban és a 
tudományban 
végbemenő változásokat 
a XIX. század első 
felében.  

        
9. 1848. Az európai 

forradalmak története 
 Ismeretek tanulása az 1848-as 

európai forradalmakról, a 
forradalmi láncreakcióról, a 
forradalom kitörésének okairól és 
következményeiről.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1848. tavasza.  Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket:  Bécs, 
Milánó, Velence, Pest-
Buda, Berlin, Prága.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: nemzeti-
nemzetiségi kérdés, 
forradalmi láncreakció.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1848. február 22-24., 
1848. március 13. és 15., 
1848 tavasza, 1848. okt. 
6.   Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Milánó, Velence, Pest-
Buda, Bécs, Berlin, 
Prága, Frankfurt. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
polgári demokratikus 
forradalom, forradalmi 
láncreakció, nemzeti-
nemzetiségi kérdés, 
frankfurti parlament.  

        
10. A francia forradalom és 

Napóleon civilizációs 
öröksége 

 A francia forradalom 
szimbólumrendszerének 
bemutatása, a májusfa, a 
forradalmi trikolór, a frigiai 
sapka, a Bastille megismerése. A 
szabadság és emberi felelősség 
dimenzióival való szembesülés. A 
forradalom idején létrejött Ecole-
k, az elitképző intézmények 
szerepe és jelenkori továbbélése. 
A Code Civil és a modern francia 
állam bemutatása. Az értékálló 
frank alapjai Napóleon idején. A 
francia forradalom által életre 
keltett eszmék: a liberalismus, a 
szocialitás és a konzervativizmus.   

 Fel tudja sorolni a 
francia forradalom 
civilizációs hatását és 
egy-két mondatban 
jellemezni tudja azt.  

 Részletesen tudja 
ismertetni a forradalom 
szimbólumrendszerét, 
civilizációs hatásait, a 
frankofon kultúra 
terjedését. Rajzot tud 
készíteni a frigiai 
sapkáról, a trikolórról, a 
májusfáról.  
Ismeri a forradalom által 
életre kelt új 
eszmeáramlatokat és 
jellemezni tudja azokat.  

        
10.  Önművelés  Forradalmi arcképcsarnok 

készítése.  
 Tanári segítséggel, 

megadott szakirodalom 
alapján képes 
összeállítani a francia 
forradalom 
arcképcsarnokát.  

 Önálló szakirodalom 
válogatás alapján képes 
összeállítani a francia 
forradalom 
arcképcsarnokát.   
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III. MAGYARORSZÁG A 

POLGÁROSODÁS 
HAJNALÁN;  
REFORMOK, 
FORRADALOM; 
SZABADSÁGHARC 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
POLGÁROSODÓ 
MAGYARORSZÁGRÓL, A 
REFORMOKRÓL, A 
FORRADALOMRÓL ÉS A 
SZABADSÁGHARCRÓL 

    

        
1. A felvilágosodás 

magyarországi hatása  
 Ismeretek tanulása a 

felvilágosodás magyarországi 
hatásairól, a Martinovics 
összeesküvésről.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1795. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Vérmező, Pozsony. 
Helyesen használja a 
következő fogalmat: 
magyar jakobinusok 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1795. május 20.,  
1812-25. Meg tudja 
mutatni térképen, a 
következő történelmi 
helyszíneket: Vérmező, 
Pozsony. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
magyar jakobinusok, 
forradalmi KT. Fel tudja 
sorolni a jakobinus 
mozgalom vezetőit és 
programjukat.  

        
2. A reformkor   Ismeretek tanulása a 

reformkorról, a reformkornak a 
polgárosodásban betöltött 
szerepéről, a 
reformországgyűlésekről, a 
politikai irányzatokról és 
reformjavaslataikról. Az 
események történelmi időben való 
ábrázolása.   

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1830-48. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Pozsony. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmat: reform, 
reformkor. Képes a 
reformkorról néhány 
perces előadás tartására.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1830-48. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Pozsony. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
reform, reformkor, 
parlament, felsőház, 
alsóház. Képes a 
reformkorról 15-20 
perces előadás 
megtartására.  
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3. Gróf Széchenyi István   Ismeretek tanulása gróf 

Széchenyi Istvánról, pályakép 
készítése, elméleti és gyakorlati 
munkássága közötti kapcsolódás 
felismerése, civilizációs 
munkásságának bemutatása.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1830, 1831, 1833. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Nagycenk. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: polgár, 
polgári rend, civilizáció, 
diéta, országgyűlés, 
Hitel, Világ, Stádium. 
Fel tudja sorolni 
Széchenyi legfontosabb 
elméleti és gyakorlati 
alkotásait. Érti és tudja, 
hogy miért nevezzük 
Széchenyit a legnagyobb 
magyarnak.   

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1791, 1825-27, 1830, 
1831, 1833.   Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Nagycenk. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: civilizáció, 
polgár, diéta, 
országgyűlés, polgári 
rend, országgyűlés. 
Ismeri és részletesen be 
tud számolni Széchenyi 
munkáságáról. Tudja azt, 
hogy az elméleti és 
gyakorlati munkássága 
között tudatos cselekvés 
rejlik. Tudja azt, hogy 
miért nevezik őt a 
legnagyobb magyarnak. 
Fel tudja sorolni és 
térben el tudja helyezni 
legfontosabb gyakorlati 
alkotásait. Tudja, hogy 
Széchenyi alapította az 
MTA-t, ő alkotta meg a 
Lánchidat. Nevéhez 
fűződik a magyar 
mezőgazdaság 
átalakítását célzó Hitelt, 
ő írta meg a Világ és a 
Stádium c. munkát. 
Felismeri azt, hogy a 
Hitel Széchenyi 
gondolkodásában kettős 
terminussal bír: jelöli 
egyrészt a pénzügyi 
terminust, másrészt az 
emberi hitelességet, az 
ember erkölcsiségét. Fel 
tudja sorolni Széchenyi 
civilizációs 
munkásságát, a 
mindennapi sport és 
szórakozási és szabadidő 
eltöltési szokások terén 
tett újításait. Széchenyi 
munkásságának 
megismerése által 
fejlődnek 
személyiségtulajdonsá- 
gai, alkotókészsége, 
cselekvésirányultsága, 
ambíciója, motivációja.  
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4. “Jelszavaink valának: Haza 

és haladás” 
 Ismeretek tanulása a reformkori 

országgyűlésekről, az 
országgyűlések legfontosabb 
vitáiról, eredményeiről. Kölcsey 
és Wesselényi reformkori 
tevékenységeinek megismerése. A 
Himnuszt elemezve arra keresve 
a választ, hogy miért lehetett azt 
az adott történelmi korban 
felekezet nélkül elfogadni. 
Korabeli források elemzése.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1832-36, 1843-44, 
1847. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve be tudja 
jelölni vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Pozsony. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
országgyűlés, 
kormánypárt, ellenzék, 
jobbágykérdés, nemzeti 
nyelv.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1832-36, 1839-40, 1843-
44, 1844,  1835-48, 
1847. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Szatmár, Pozsony. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
országgyűlés, 
közteherviselés, 
jobbágykérdés, felsőház, 
alsóház, kormánypárt, 
ellenzék, törvény, 
nemzeti nyelv, 
örökváltság, népi 
kultúra,. Tudja ki volt az 
árvízi hajós. Értékelni 
tudja Kölcsey és 
Wesselényi 
munkásságát. A 
Himnuszt elemezve 
választ tud adni arra, 
hogy miért lehetett a 
Himnuszt úgy megírni, 
hogy azt felekezet nélkül 
mindenki el tudta 
fogadni.   

        
5. Kossuth Lajos politikai 

programja 
 Ismeretek tanulása Kossuth Lajos 

politikai programjáról, a 
Széchenyi-Kossuth vitáról.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1802.  Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Monok, 
Pest. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmat: 
közteherviselés, nemzeti 
érdekegyeztetés, 
kötelező örökváltság.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1802,  1841, 1835-48, 
1844.  Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Monok, 
Torino, Erdély, Pest. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: nemzeti 
érdekegyesítés, 
közteherviselés, kötelező 
örökváltság, Védegylet. 
Ismertetni tudja Kossuth 
politikai programját, 
karizmatikus 
személyiségéről 
pályaképet tud adni. 
Értelmezni és értékelni 
tudja a Széchenyi-
Kossuth vitát.  
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6. A forradalom előszele, 

1848. március 15. A 
magyarországi forradalom 
története  

 Ismeretek tanulása a forradalom 
előzményeiről és az 
1848. márciusi kettős forradalom 
eseménytörténetéről, 
összefüggéseiről.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1847, 1848. március 
15. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pozsony, Bécs, Pest-
Buda.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
cenzúra, emberi 
szabadságjogok, 
liberálisok, 
konzervatívok.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1847, 1848. március 3., 
15., 17. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pozsony, Bécs, Pest-
Buda. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
sajtószabadság, 
szólásszabadság, 
cenzúra, 
vallásszabadság, emberi 
szabadságjogok, Unió, 
Landerer nyomda, 
konzervatívok, 
liberálisok, radikálisok, 
centralisták, osztrák 
kamarilla. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: István 
nádor, Batthyány Lajos, 
Széchenyi, Kossuth, 
Metternich, Petőfi, 
Degré, Vasvári, Jókai. 
Be tudja mutatni a 
forradalom 
eseménytörténetét, 
kronológiáját.   

        
7. A Batthyány-kormány 

működése; 
az áprilisi törvények 

 Ismeretek tanulása a Batthyány-
kormány működéséről, az áprilisi 
törvényekről. Az udvar és a 
kormány közötti konfliktusok 
megvilágításán keresztül István 
főherceg és Batthyány gróf 
emberi helytállásának 
megismerése, az emberi 
helytállás jelentőségének 
felismerése. István főherceg 
szerepének megismerésével 
annak érzékeltetése, hogy több 
közösségi identitása is lehet egy 
embernek.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1848. április 11., 
1848. július 5. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Pest, 
Zágráb, Erdély. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
népképviseleti 
országgyűlés, áprilisi 
törvények, első 
független, felelős 
magyar kormány. Fel 
tudja sorolni a 
Batthyány-kormány 
tagjait.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1848. március 17., 25., 
április 11., szeptember 
11. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pest, Erdély, Zágráb, 
Horvátország. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
koalíciós kormány, 
népképviseleti 
országgyűlés, áprilisi 
törvények, első felelős, 
független magyar 
kormány. Fel tudja 
sorolni a Batthyány-
kormány tagjait, 
tisztségüket és politikai 
hovatartozásukat. 
Ismertetni és értékelni 
tudja a kormány 
tevékenységét, 
Batthyány és István 
főherceg szerepét. Ismeri 
az alábbi történelmi 
személyeket: Metternich, 
Jellasics, István 
főherceg, Móga.  
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8. A szabadságharc története   Ismeretek tanulása az 1848-49-es 

magyar szabadságharc katona- 
és politikatörténeti 
összefüggéseiről. Az események 
térben, időben való ábrázolása. A 
Kossuth-Görgey vita 
végigkísérése. A kormány, a 
tisztikar és az udvar politizálása 
a szabadságharc idején.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1848. szeptember 29., 
április 14., augusztus 
9. 1849. április 6., május 
21. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pákozd, Debrecen, 
Kolozsvár, Brassó, 
Komárom, Temesvár, 
Világos, Arad, Szeged. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
szabadságharc, 
trónfosztás. Röviden 
térben és időben be tudja 
mutatni a dicsőséges 
tavaszi hadjárat 
hadtörténetét.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. szeptember 29., 
október 6., 30., 
december 2., 30., 31., 
1849. február 26-27., 
március  4.,  április 2., 
4., 6., 7., 10., 14., 19., 
26., május 21., augusztus 
9., 13., szeptember 12.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pákozd, Sukoro, 
Schwechat, Debrecen, 
Vác, Nagyvárad, 
Kápolna,  Olmütz, 
Kolozsvár,  Piski, 
Nagyszeben, Brassó, 
Hatvan, Tápióbicske, 
Isaszeg, Gödöllő, 
Nagysalló, Komárom, 
Varsó, Arad, Temesvár, 
Szeged, Világos,  Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
végrehajtó hatalom, 
törvényhozás, 
igazságszolgáltatás, 
kiáltvány, alkotmány, 
katonai puccs, tavaszi 
hadjárat, detronizáció, 
kormányzóelnök, 
intervenció, bukás, 
vereség, teljhatalom, 
fegyverletétel, áruló- 
mítosz, mítoszok-
legendák. Képes 15-20 
perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 
Összefüggéseiben fel 
tudja vázolni a 
szabadságharc 
eseménytörténetét és a 
Kossuth-Görgey vitát. 
Részletes pályaképet tud 
adni Görgeyről. Görgey 
bemutatása kapcsán 
megérti az előítéletes 
gondolkodás veszélyeit, 
a bűnbakképzést, mint 
szociálpszichológiai 
jelenséget és annak 
veszélyeit.  

        
9. Önművelés. A reformkor, a 

forradalom és 
szabadságharc kulturális 
öröksége 

 Iskolai kirándulás keretében 
történelmi emlékhelyek 
meglátogatása. Nagycenk és 
Monok, mint történelmi örökség, 
a pákozdi csata helyén lévő 
múzeum megtekintése, a pesti 
forradalom helyszíneinek 
megtekintése. A dicső tavaszi 
hadjáratat helyszíneinek 
megtekintése.   

 Iskolai kirándulás 
keretében hajlandóságot 
mutat a reformkor, a 
forradalom és a 
szabadságharc 
emlékhelyeit, a magyar 
történelem neves 
személységeinek 
szülőházát, néhány csata 
helyszínét megtekinteni.  

 Hajlandóságot mutat a 
reformkor, a forradalom 
és a szabadságharc 
emlékhelyeit, a magyar 
történelem neves 
személységeinek 
szülőházát, néhány csata 
helyszínét megtekinteni. 
Az emlékhelyekről 
hajlandó naplót vezetni.  
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Év végi követelmények 
 

a) Legyenek képesek a tanulók a történelmi múlt rekonstruálására különböző történelmi forrásokból, 
emlékiratokból, visszaemlékezésekből, naplókból, történelmi személyek levelezéseiből.  

b) Váljanak képessé a tanulók diagramok leolvasására, önálló információgyűjtésre az adott témából.  
c) Érezzenek belső indíttatást arra, hogy ne csak a tankönyvből, de könyvtárból, szakkönyvekből, 

múzeumok anyagaiból is informálódjanak.  
d) Tudjanak válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó kérdésekre.  
e) Tudják értelmezni a magyar és az egyetemes történelem fontosabb szöveges forrásait, és megadott 

szempontok szerint tudjanak a forrás alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni.  
f) Legyenek képesek dokumentumokból, megadott szempontok alapján korabeli társadalmi és politikai 

viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni.  
g) Legyenek képesek másodlagos és elsődleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és 

eltérések megállapítására.  
h) Legyenek képesek tényekre és feltételezésekre példát hozni – megadott szempontok alapján – 

egyszerűbb forrásokból és ismeretterjesztő szövegekből. 
i) Ismerjék fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt eseményeiből azokat, amelyek időbeli 

közelség vagy valamilyen összefüggés alapján egymáshoz kapcsolhatók.  
j) Tudjanak kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségeket, akik egymással 

kapcsolatban álltak.   
k) Ismerjék a témához tartozó fontosabb kézikönyveket. 
l) Tudjanak egy történelmi eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével 

kérdések alapján vagy önállóan bemutatni.  
m) Legyenek képesek a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy 

területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni.  
n) Tudjanak atlasz segítségével egyszerű történelmi térképvázlatot készíteni.  
o) Legyenek képesek a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, évszámokkal, nevekkel és 

helyekkel összekapcsolni, megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét 
eseménysorokat bemutatni.  

p) Szembesüljenek a tanulók a szabadság és a felelősség emberi dimenzióival.  
q) A francia forradalom, vagy a magyar szabadságharc tanulmányozása során ismerkedjenek meg olyan 

kiélezett élethelyzetekkel, amelyek rávilágítanak az emberi helytállás jelentőségére, az erkölcsi 
értékminőségekre.  

r) További ismereteket szerezzenek a magyar történelem kiemelkedő alakjairól és eseményeiről.  
s) Legyenek képesek pályaképet adni Széchenyi Istvánról, Kossuth Lajosról, Kölcsey Ferencről, 

Wesselényi Miklósról, Görgey Artúrról, Batthyány Lajosról.  
t) A francia forradalom eseményeinek megismerése kapcsán legyenek képesek a forradalom 

értékkonzervatív szemszögből való elemzésére.  
u) Tudjanak forradalmi arcképcsarnokot összeállítani.  
v) Keressenek információt La Fayette-ről, Carnot-ról, valamint olyan történelmi személyekről, akik 

igaztalanul szorultak háttérbe a történettudományi kutatásokban, történelmi szerepük mégis jelentős.  
w) Rendelkezzenek ismeretekkel a határon túli magyarságról, és a zsidóságnak a reformkorban játszott 

szerepéről.  
x) Március 15-e kapcsán legyenek képesek méltóságteljes ünneplésre.  
y) Reális történelmi képpel rendelkezzenek az 1848. márciusi forradalomról, értsék meg a forradalomnak 

és a reformkornak szerves egységét, azt, hogy Magyarországon egyszerre, egy időben két forradalom is 
lejátszódott, az alkotmányos úton végbement forradalom a liberális nemesség vezetésével, valamint a 
pesti forradalom a márciusi ifjak mozgalmával.  

z) Értékeljék a békés, alkotmányos úton lejátszódó forradalom jelentőségét.  
aa) A forradalom eseményeinek megismerésével fejlődjön a jogtudatuk, a jog- és normakövető 

magatartásuk, kompromisszumkészségük.  
bb) Görgey Artúr életútjának és a szabadságharcban betöltött szerepének ismertetésével váljon szilárd 

meggyőződéssé az előítéletmentes gondolkodás, mint elérendő cél és magatartás.  
cc) Biztonsággal tájékozódjanak történelmi térben és időben.  
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dd) Fejlődjön a problémamegoldó gondolkodásuk, a kritikai gondolkodásuk, a struktúrákban való 
gondolkodásuk.  

ee) Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlítására.  
ff) Széleskörű tudásháttérrel rendelkezzenek a politikai, társadalmi forradalmi átalakulások mellett a 

gazdaságban, a technikában, az életmódban, a tudományban bekövetkezett változásokra.  
gg) Legyenek képesek egy-egy jelenség változását a történelmi időben több korszakot átfogóan is 

tanulmányozni.  
hh) Ismerjék az orvostudomány XVIII. századi forradalmi fejlődését a korábbi korszakok orvoslástanával 

összevetni, vagy a közlekedés változásait a korábbi korszakok közlekedésével összehasonlítani.  
ii) Reálisan tudják értékelni a francia forradalom történetét, pozitív hatását és árnyoldalait, mind az 

európai és világcivilizáció, mind a francia civilizáció további fejlődését illetően.  
jj) Ismerjék fel a francia forradalom jelenig tartó vívmányait, civilizációs örökségét.  
kk) Ismerjék meg a reformkornak a magyarországi polgárosodásban játszott szerepét.  
ll) Legyenek képesek egy-egy kiemelkedő történelmi személy életútját bemutatni, közösségformáló, 

társadalomalakító tevékenységét felismerni.  
mm) Legyenek képesek a helyi társadalom főbb jellemzőit főbb vonalakban bemutatni.  
nn) Legyenek képesek kisebb közösségek és a többségi társadalom együttélését és konfliktusait bemutatni 

(pl. nemzetiségi kérdés a reformkorban és a szabadságharc alatt, a zsidóság a reformkorban). 
oo) Képesek példát gyűjteni arra, hogy különböző történelmi régiók fejlődése eltérő ütemű lehet.  
pp) Források segítségével ismerjék fel a nagyobb történelmi régiók közötti fontosabb különbségeket.  
qq) Ismerjék a francia forradalom politikai irányzatait, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát, a 

napóleoni háborúknak a történelmét, a Szent Szövetség Európáját, az ipari forradalomnak és hatásának, 
a reformkornak, a reformkori művelődésnek és kultúrának a jellegzetességeit, a polgári forradalom és 
szabadságharc történelmét.  

rr) A korszak főbb eszmeáramlatait (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus) 
jellemezni tudják korabeli források felhasználásával.  

ss) Ismerjék és jellemezni tudjanak fontos állam- és alkotmányjogi fogalmakat (alkotmány, parlament, 
szavazati jog, képviseleti rendszer, hatalommegosztás).  

tt) Ismertetni tudják az ipari forradalom teremtette ellentmondásokat.   
uu) Ismerjék fel személyek, pártok, csoportok szerepét egy-egy történelmi esemény alakulásában. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
A Történelem tanulásának céljai a 10. évfolyamon 

 
A történelem segédtudományai közül a paleográfia tudományos szintre emelésének megismerése, a genealógia 
területének XIX. századi kiteljesedésről információk gyűjtése. A történelmi múlt rekonstruálása a modern kor új 
forrásaiból, a sajtóból, az újságból, a statisztikából, emlékiratokból, visszaemlékezésekből, naplókból, történelmi 
személyek levelezéseiből, karikatúrákból, gúnyrajzokból. A társadalomtudomány és a pszichológia találkozásai 
pontjainak felismerése néhány történelmi esemény feldolgozása útján. A nemzetkarakterológia relációjának 
megismerése, annak tudatosulása, hogy a korabeli forrásokban sokszor antropomorf módon igyekeztek 
bemutatni a korabeli nemzetállamokat. A szociálpszichológia segítségével történelmi események megértése. 
Annak megismerése, hogy az önkényuralom, a kiegyezés, valamint a dualizmus kora miként tükröződik a hazai 
történetírásban. Néhány korabeli történeti forrás megemlítése, bepillantás a századforduló mértékadó nagy 
kézikönyveibe, a Nagy Képes Világtörténetbe (Szerk. és részben írta Marczali Henrik. I–XII. Franklin, Révai 
testvérek, Bp. 1898-1904) és A magyar nemzet története c. munkába (Szerk. Szilágyi Sándor. 
I–X. Athenaeum, Bp. 1895-1899), valamint a korabeli forráskiadványok közül Deák Ferencz beszédei 
(Összegyűjt. Kónyi Manó. I-VI. Bp. 1902), vagy Kossuth emigrációs iratainak megismerése (Kossuth Lajos: 
Irataim az emigrációból. I–III. Bp. 1880-1882.) A korabeli történeti források áttekintése mellett néhány – a 
korról szóló XX. századi feldolgozás – megismerése, Széchenyi döblingi korszakának feldolgozása Kosráy 
Domokos által, a kor egyházpolitikai kérdéseinek vizsgálata Adriányi Gábor munkáiból, az önkényuralom 
igazgatási mechanizmusának áttekintése Sashegyi Oszkár kutatásaiból, a kiegyezés feldolgozása Szabad György 
által, az Osztrák-Magyar Monarchia politikai, közigazgatási viszonyainak ismertetése Somogyi Éva munkáiból. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia államberendezkedésének, a birodalmon belül a magyar társadalom város-és 
kulturtörténeti feldolgozása, Hanák Péter Kert és műhely című szintézisének megismerése által. Korabeli 
karikatúrák elemzése a Borsszem Janko c. sajtóból, a karikatúrák elemzése során a magyar parlamentarizmusról, 
a politikai életről, a társadalomról, a nemzetiségekről, az antiszemitizmusról további információk szerzése. A 
karikatúrák, gúnyrajzok elemzése kapcsán a szimbolikus, metaforikus gondolkodás fejlesztése. Diagramok 
leolvasása, önálló információgyűjtés az adott témához. Az írásos és szóbeli forrásokból történelmi ismeretek 
megszerzése és megtanulása, következtetések megfogalmazása, különböző típusú forrásokból származó 
információk összehasonlítása. Fogalmak azonosítása, helyes használata. A történelmi valóság és a fikció 
megkülönböztetése egymástól. Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű statisztikai 
táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból Annak elérése, hogy érezzenek belső indíttatást 
arra, hogy ne csak a tankönyvből, de könyvtárból, szakkönyvekből, múzeumok anyagaiból is informálódjanak. 
Történelmi események térben, időben való ábrázolása. További ismeretek szerzése a magyar történelem 
kiemelkedő alakjairól és eseményeiről, különösen a kiegyezésről és Deák Ferenc életútjáról, a dualizmusról. 
Kellő történelmi objektivitással a kiegyezés értékelése, előnyeinek és hátrányainak bemutatása. A XIX. századi 
diplomácia- és politikatörténet, a nemzetállamok kialakulása és a polgárosodás témák megtanulása. Eötvös 
népiskolai reformjának, a kor oktatástörténetének áttekintése, bepillantás a történelemtanítás történetébe, 
különösen Kármán Mórnak, a  magyar polgári pedagógia legjelentősebb dualizmus kori alakjának és 
munkásságának megismerése, a hungarocentrikus történelemtanítás, és a Magyar Történelmi Társulat 
megalakulásának és első üléseinek áttekintése.  
Az egyetemes történelmi anyagrész közül ismeretek tanulása a szabadversenyes kapitalizmus kiteljesedéséről, a 
diplomácia alakulásáról, a katonai-szövetségi rendszerek létrejöttéről, a modern gyarmatosításról. 
A problémamegoldó gondolkodás, a kritikai gondolkodás, a struktúrákban való gondolkodás fejlesztése. 
A különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlításának gyakorlása. Annak elérése, 
hogy széleskörű tudásháttérrel rendelkezzenek a politikai, társadalmi forradalmi átalakulások mellett a 
gazdaságban, a technikában, az életmódban, a tudományban bekövetkezett változásokról. Annak elérése, hogy 
legyenek képesek egy-egy jelenség változását a történelmi időben több korszakot átfogóan is tanulmányozni. Az 
első világháborúhoz vezető út állomásainak, a modern gyarmatosítás folyamatának megismerése. Az Európán 
kívüli civilizációk sajátosságainak megértése. Különbségek és egybeesések felismerése az egyetemes és a 
magyar történelmi események között. A történelmi események közötti okok és következmények felismerése. 
Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, a lényeges és lényegtelen közötti különbségek 
felismerése. Önálló kérdések megfogalmazása az okokról és következményekről. Aktuális jelenkortörténeti 
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események történelmi előzményeinek bemutatása. A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, 
nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői források alapján, a legfontosabb állam- és 
alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, képviseleti rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás) 
megtanulása.  
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A SZABADVERSENYES 

KAPITALIZMUS KORA 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

SZABADVERSENYES 
KAPITALIZMUS KORÁRÓL 

    

 
1. Anglia – a világ ura   Ismeretek tanulása Angliáról, a 

parlamentarizmus fejlődéséről, a 
toryk és whigek politikai 
váltógazdálkodásáról. 
Információszerzés az angol 
gyarmatbirodalom 
kialakulásáról. A gyarmatok 
térben való ábrázolása.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1857. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
London, India, Kína. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
parlamentáris 
demokrácia, gyarmat. 
Rövid ismertetést tud 
adni szóban és írásban 
Anglia bel- és 
külpolitikájának 
alakulásáról 1850 és 
1914 között. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyt: Viktória 
királynő.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1851, 1857. Meg tudja 
mutatni térképen és be 
tudja jelölni vaktérképen 
a következő történelmi 
helyszíneket: London, 
India, Kína. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
parlamentáris 
demokrácia, 
koronagyarmat, 
ópiumkereskedelem, 
gyarmat-félgyarmat, 
egyensúlypolitika, a 
“splended isolation” 
politikája. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: Palmerston, 
Gladstone, Viktória 
királynő. Részletesen be 
tud számolni Anglia bel 
és külpolitikájának 
alakulásáról 1850 és 
1914 között. Értelmezni 
tudja a viktoriánusi 
aranykor elnevezést.  
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2. Franciaország – a második 

császárság  
 Ismeretek tanulása 

Franciaországról, a francia bel-
és külpolitika változásairól a XIX. 
század második felében. A párizsi 
kommün történetének 
feldolgozása Le Bon orvos és 
pszichológus vizsgálatai alapján. 
A francia gazdaság, társadalom 
III. Napóleon idején. 
Franciaország európai hatalmi 
helyzetének vizsgálata, a 
revansnak, mint külpolitikai 
eszmerendszernek a kialakulása.    
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1852., 1870.  Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Franciaország, 
Mexikó, Elzász-
Lotharingia.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
második császárság. 
Röviden be tudja mutatni 
a párizsi kommünt és III. 
Napóleon rendszerét.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. december 10., 
1852, 1858, 1863,  
1853-56, 1870.  Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Franciaország, Párizs, 
Savoya, Nizza, Mexikó, 
Balkán-félsziget, Krím, 
Sedan, Elzász-
Lotharingia. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket:  
II. Napóleon, Zola, 
Dreyfuss. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
köztársasági elnök, 
második császárság, 
revans, párizsi kommün.  
Fel tudja idézni a 
Sasfiók történetét, 
röviden jellemezni tudja 
a bonapartizmus 
rendszerét. Kellő 
objektivitással képes 
megítélni Franciaország 
nagyhatalmi helyzetét, 
annak változásait, 
Franciaország 
gyarmatpolitikáját.  

 
3. Oroszország – Európa 

csendőre  
 Ismeretek tanulása 

Oroszországról, kelet-európai és 
balkáni terjeszkedéséről. Az orosz 
expanzív külpolitika irányainak 
bejelölése térképen. Az orosz 
belpolitika jellemzése.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1853-56. 1861. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Krím, Balkán-
félsziget. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmat: 
Európa csendőre, keleti 
kérdés.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1853-56, 1861. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Boszporusz, 
Dardanellák, Krím, 
Balkán félsziget. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Európa csendőre, orosz 
jobbágyfelszabadítás, 
keleti kérdés.  
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4. A Kárpát-medence és a 

Balkán-félsziget népei a 
XIX. században 

 Ismeretek tanulása a  
XIX. századi Kárpát-medence és 
Balkán-félsziget népeiről, a szerb, 
a bolgár, a román nemzeti 
törekvésekről, a cseh nemzeti 
törekvésekről és a lengyel 
függetlenségi mozgalmakról.  
A keleti kérdés megismerése, az 
1877-78-as orosz-török háború 
és a san-stefanoi béke 
megismerése.  
 

 Tudja, hogy milyen 
esemény kapcsolódik az 
alábbi évszámokhoz: 
1866, 1877. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Csehország, 
Lengyelország, Szerbia, 
Bulgária, Románia. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: szlávság, 
románok, nemzeti 
egységmozgalom. 
Röviden be tudja mutatni 
a szerbek, a románok 
nemzeti törekvéseit.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1866, 1877,  
1877-78. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Csehország, 
Lengyelország, Szerbia, 
Bulgária, Havasalföld, 
Moldva, Románia, 
Bánát, Besszarábia, 
Bánát, San Stefáno, 
Berlin. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
szlávság, románok, 
nemzeti 
egységmozgalom, 
nagyszerb mozgalom, 
omladina, dáko-román 
elmélet.  

        
5. Az egységes Olaszország 

megteremtése  
 

 Ismeretek tanulása az egységes 
Oroszország megteremtéséről, a 
dinasztikus és forradalmi útról.  
Cavour diplomáciájáról és 
Garibaldi forradalmi 
mozgalmáról információk 
szerzése. A solferinoi csata 
politikai és népegészségügyi 
következményének, a 
Vöröskereszt megalapításának, 
történelmi körülményeinek 
megismerése.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1859, 1870. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Itália, Dél-
Itália., Piemont, 
Solferino.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
dinasztikus út, 
forradalmi út. Tudja, 
hogy Solferino után egy 
svájci állampolgár 
alapította meg a 
Vöröskeresztet.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1858, 1859, 1860 és 
1870. Meg tudja mutatni 
térképen és be tudja 
jelölni a vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Nizza, 
Savoya, Solferino, 
Piemont, Itália, Nápoly, 
Dél-Itália. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
dinasztikus út, 
forradalmi út, 
Vöröskereszt, nemzeti 
egység. Részletesen 
ismeri az olasz egység 
történelmét, az olasz 
egység létrejöttének 
nagypolitikai 
következményét. Tudja, 
hogy Solferino után 
Henry Dunant svájci 
állampolgár alapította 
meg a Vöröskeresztet. 
Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Cavour, III. Napóleon, 
Ferenc József, Garibaldi, 
Dunant.  
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6. Németország egyesítése – 

vérrel és vassal 
 Ismeretek tanulása Németország 

egyesítéséről, a nagynémet 
törekvésekről és a kisnémet 
egységről, Bismarck politikájáról 
és az európai hatalmi 
átrendeződésről. A német 
egyesítés történetének térben és 
időben való ábrázolása. A német 
egység történelmi útjának 
áttekintése a német aranybullától 
(1356) 1870-ig.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1866, 1870, 1871. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Königgratz, 
Sedan, Versailles, 
Elzász-Lotharingia., 
Róma, Velence. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmat: 
vaskancellár, német 
egység.  

 Összefüggéseiben és 
folyamatában érti és elő 
tudja adni szóban és 
írásban egyaránt a német 
egység történelmi útját. 
Összefüggésvázlatában 
kitér az 1356-os német 
aranybulla, az 1555-ös 
augsburgi béke, az 1648-
as vesztfáliai béke, az 
1815-ös bécsi rendezés 
és a porosz vámunió 
(Zolwerrein) történelmi 
körülményeire. Tudja, 
milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1866, 1870, 1871. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Königgratz, Sedan, 
Versailles, Elzász-
Lotharingia, Róma, 
Velence. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
junker, vaskancellár, 
porosz utas fejlődés, 
német egység, revans. 
Ok-okozati 
összefüggések 
meglátására képes a 
német egység és az 
európai hatalmi rendszer 
átrendeződése között. 
Tudja, hogy a német 
egység Franciaország és 
Ausztria 
meggyengülésével ért 
véget.  

        
II. AZ OSZTRÁK-MAGYAR 

MONARCHIA 
LÉTREJÖTTE 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
OSZTRÁK-MAGYAR 
MONARCHIA 
LÉTREJÖTTÉRŐL 
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1. A neoabszolutizmus kora   Ismeretek tanulása a 

neoabszolutizmus koráról, 
Haynau rémuralmáról, az aradi 
vértanuk és Batthyány Lajos 
kivégzéséről, a Bach rendszerről. 
A Bach rendszer feldolgozásánál 
forrásrészletek olvasása Kossuth 
emigrációs irataiból,  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1849. október 6., 
1867. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Osztrák-Magyar 
Monarchia. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
emigráció, kiegyezés, 
dualista állam. Ismeri a 
következő történelmi 
személyeket: Ferenc 
József, Alexander Bach. 
Fel tudja sorolni az aradi 
vértanukat.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1849. október 6., 1850-
59., 1865,  1867. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Magyarország kerületei 
a Bach rendszer idején, 
Osztrák-Magyar 
Monarchia. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
neoabszolutizmus, 
föderalizmus, 
centralizmus, 
germanizáció, 
koronatartomány, 
emigráció, passzív 
ellenállás. Ismeri az 
alábbi személyeket: 
Ferenc József, 
Alexander Bach, Félix 
Schwarzenber, Alfréd 
Windischgratz. Fel tudja 
sorolni és néhány 
mondattal jellemezni 
tudja az aradi vértanukat. 
Az aradi vértanuk 
tiszteletére az 
emléknapon iskolai 
ünnepi faliújságot tud 
összeállítani.  

        
2. A kiegyezés   Ismeretek tanulása a kiegyezés 

előzményeiről, Széchenyi döblingi 
tragédiájáról, Deák Húsvéti 
cikkéről, kiegyezésről, 
A kiegyezés megítélése, 
értékelése.  

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1867. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
O.M.M. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kiegyezés, dualista 
állam. Képes 5-10 perces 
kiselőadás megtartására 
a témával kapcsolatban. 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1867. Értelmezni tudja 
Deák Húsvéti cikkét. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
O.M.M. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kiegyezés, jogfeladás, 
emigráció, dualista. 
Képes 15-20 perces 
kiselőadás megtartására 
a témával kapcsolatban. 
Rövid historiográfiai 
összefoglalást tud adni a 
kiegyezésről.   

        
III. AZ EURÓPÁN KÍVÜLI 

VILÁG 
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

EURÓPÁN KÍVÜLI 
VILÁGRÓL 
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1. Amerika   Ismeretek tanulása Amerikáról, 

észak és dél küzdelméről, a 
polgárháború történelméről.  
Az események történelmi időben 
és térben való ábrázolása.  
Információk gyűjtése az amerikai 
polgárháború történelméről 
JulesVerne regényeiben.  

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1861-65.  Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: USA, 
Mexikó, Észak- és Dél-
Amerika államai, az 
északi és déli államok. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
polgárháború, 
rabszolgaság, 
farmergazdaság, 
ültetvényes nagyüzem.  

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1861-65. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Észak és 
Dél-Amerika államai, az 
északi és déli államok. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
polgárháború, 
rabszolgaság, 
farmergazdaság, 
ültetvényes nagyüzem, 
Röviden be tudja 
mutatni a polgárháború 
előzményeit, menetét, a 
fontosabb csatákat, a 
háború következményét. 
Tudja ki volt: Lincoln, 
Lee tábornok.  

        
2. Ázsia, Afrika, Ausztrália   Az Európán kívüli civilizációk 

közül Ázsia, Afrika és Ausztrália 
államainak megismerése. Japán 
felemelkedésének és Kína 
hanyatlásának bemutatása. A 
történelmi események időben és 
térben való ábrázolása.  

 Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Afrika, Ázsia, Kína, 
Japán, Ausztrália. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gyarmat, ópium, 
ópiumháború, sogunátus,  
sogun, császárság.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1857, 1868. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
India, Kína, Japán, 
Egyiptom, Ausztrália, 
Afrika. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gyarmat, ópium, 
ópiumháború, sogunátus, 
sogun, császárság. 
Összefüggésvázlatot tud 
készíteni a XIX. század 
Európán kívüli 
civilizációiról.  

        
IV. AZ IMPERIALIZMUS 

KORA 
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

IMPERIALIZMUS KORÁRÓL 
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1. "Európai kvintett "  Ismeretek tanulása az "európai 
kvintettről, Karikatúra elemzése, 
a katonai tömbök kialakulásának 
megismerése. A történelmi 
események időben és térben való 
ábrázolása. Összefüggésvázlat 
készítése.   
 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1882., 1907. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Berlin, 
Boszporusz, 
Dardanellák, Bosznia-
Hercegovina. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
három császár 
szövetsége, központi 
hatalmak, antant, keleti 
kérdés. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1871, 1873, 1878, 1882, 
1893, 1904, 1907. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Berlin, 
SanStefano, Sipka, 
Bosznia-Hercegovina, 
Boszporusz, 
Dardanellák., Rumélia. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: bismarcki 
szövetséges politika, 
három császár 
szövetsége, kettős 
szövetség, hármas 
szövetség, antant, 
központi hatalmak, 
keleti kérdés, okkupáció, 
annexió.  

 
2. Modern gyarmatosítás  Ismeretek tanulása a modern 

gyarmatosításról, Afrika 
elfoglalásáról, a Kairó-Fokváros 
és a Berlin-Bagdad vasút 
megépítéséről, az első 
világháború előzményeiről, a 
háborúhoz vezető útról. Afrika 
vaktérképen a gyarmatosítás 
útvonalának berajzolása.  
 

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
India, Kína, Szahara, 
Egyiptom, Dél-Afrika. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Kairó-
Fokváros vasútvonal, 
búrok, katonai 
támaszpont, tőkekivitel, 
rabszolga-kereskedelem, 
protektorátus, katonai 
támaszpont, nyitott 
kapuk elve, szipolyok, 
boxer felkelés, 
tőkekivitel, extraprofit, 
modern gyarmatosítás.  

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Afrika 
gyarmatosításának főbb 
állomásai, Közel-kelet, 
Távol-kelet 
gyarmatosításának 
legfőbb állomásai, Kuba, 
Havanna, India, Kína. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Kairó-
Fokváros vasútvonal, 
búrok, 
rabszolgakereskedelem, 
párducugrás, 
protektorátus, katonai 
támaszpont, koncesszió, 
nyitott kapuk elve, 
szipolyok, boxer 
felkelés,  tőkekivitel, 
extraprofit, modern 
gyarmatosítás.  

        
3. Monopolkapitalizmus  Ismeretek tanulása a 

monopolkapitalizmusról, a 
témával kapcsolatos történelmi és 
közgazdasági szókincs 
elsajátítása. 
A történelem 
segédtudományainak fejlődése, a 
paleográfia tudományra 
emeléséről, és a genealógia  
XIX. századi fejlődéséről 
információk gyűjtése.  
 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
monopólium, finánctőke, 
imperializmus, kartell, 
tröszt, szindikátus, 
konszern, profit, 
extraprofit, tőkekivitel, 
"a tőkét követi a zászló", 
banktőke, ipari tőke, 
internacionálé.  

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
monopólium, finánctőke, 
imperializmus, kartell, 
tröszt, szindikátus, 
konszern, profit, 
extraprofit, tőkekivitel, 
"a tőkét követi a zászló", 
banktőke, ipari tőke, 
internacionálé. Röviden 
ismertetni tudja az I. és 
II. Internacionálé 
eseménytörténetét. 
Képes a  fogalmak 
felhasználásával 
összefüggő, 5-10 perces 
szövegalkotásra szóban 
és írásban. Tudja mit 
jelent a paleográfia és a 
genealógia fogalmak.  

 



 
 
 
 
3342 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

4. Az I. világháborúhoz vezető 
út 

 Ismeretek tanulása az I. 
világháború előzményeiről, az 
események történelmi térben és 
időben való ábrázolása. A 
századelő boldog békeéveinek 
megismerése. A századforduló 
kulturális, társadalmi 
viszonyainak áttekintése.   
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1904, 1908, 1914.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Mandzsúria, Japán, 
Oroszország, Marokkó, 
Bosznia-Hercegovina, 
Balkán-félsziget, 
Szarajevó.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
párducugrás, Balkán-
háborúk, szarajevói 
merénylet, 
flottaprogram, "Helyet a 
nap alatt!" 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1904, 1905, 1908, 1911, 
1912-1913, 1914.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Mandzsúria, Csuzima, 
Mukden, Japán, 
Oroszország, Távol-
Kelet, Marokkó, Berlin, 
Bagdad, Bosznia-
Hercegovina, Balkán-
félsziget, Szarajevó. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
párducugrás, annexió, 
Balkán-háborúk, 
szarajevói merénylet, 
flottaprogram, "Helyet a 
nap alatt!" Röviden 
ismertetni tudja a boldog 
békeévek kulturális, 
társadalmi viszonyait.  

        
V.  MAGYARORSZÁG AZ 

OSZTRÁK-MAGYAR 
MONARCHIÁBAN  

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
OSZTRÁK-MAGYAR 
MONARCHIÁRÓL 

    

        
1. Gazdasági és társadalmi 

élet az Osztrák-Magyar 
Monarchiában, az életmód 
változásai, népesség és 
nemzetiségi viszonyok, a 
városiasodás és a főváros,  
a dualizmus korának 
műveltsége 

 Ismeretek tanulása az Osztrák-
Magyar Monarchia gazdasági és 
társadalmi életéről, az életmód 
változásairól, a népesedési és 
nemzetiségi kérdésről, a 
városiasodás és a főváros 
helyzetéről. A dualizmus korának 
műveltsége, oktatási rendszerének 
megismerése.  
A polgári lakáskultúra 
megismerése a dualizmus 
korában Buzinkay Géza, Gyáni 
Gábor, Hanák Péter 
feldolgozásai alapján.  
A bank és hitelrendszerek 
létrejötte, a zsidóság szerepének 
bemutatása a dualizmus korabeli 
gazdasági életben.  
 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: gründolás, 
szabadversenyes 
kapitalizmus, agráriusok, 
gentry, úri középosztály, 
idénymunkás, kubikos, 
zsellér, cseléd.  
Ismertetni tudja a 
magyar társadalom 
kettős szerkezetét.  

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: gründolás, 
szabadversenyes 
kapitalizmus, agráriusok, 
gentry, úri középosztály, 
idénymunkás, kubikos, 
zsellér, cseléd. Képes  
5-10 perces szöveg-
alkotásra a fogalmak 
felhasználásával. Az 
életmód változásairól 
összefüggésvázlatot tud 
készíteni, 
előadásvázlatában kitér a 
polgári otthonra, a 
korabeli lakáshelyzetre. 
Ismertetni tudja a 
magyar társadalom 
kettős szerkezetét, a 
nemzetiségi és 
népesedési viszonyok 
alakulását, az oktatási 
rendszert, Eötvös 
népiskolai reformját, 
Kármán Mór 
munkásságát, a 
hungarocentrikus 
történelemtanítást,  
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2. 

A politikai viszonyok és a 
kiegyezés rendszerének 
belső ellentmondásai 

 Ismeretek tanulása a politikai 
viszonyok és a kiegyezés 
rendszerének belső 
ellentmondásairól, a 
Milleneumról, történelmi időben 
és térben való tájékozódás, 
fogalmak ismerete és helyes 
használata;  történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1867, 1868, 1895, 
1896. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Bécs, Budapest, O.M.M. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: dualizmus, 
dzsentri, nacionalizmus, 
antiszemitizmus, bihari 
pontok, aranyvaluta, 
polgári házasság, 
Milleneum, turini 
remete, "szélcsend", 
generális, nemzetiségi 
kérdés 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1867, 1868, 1896. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Bécs, Budapest, O.M.M. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: dualizmus, 
obstrukció, dzsentri, 
nacionalizmus, 
antiszemitizmus, 
tiszaeszlári per, 
mayerlingi tragédia, 
mameluk, bihari pontok, 
aranyvaluta, polgári 
házasság, Milleneum, 
turini remete, 
"szélcsend", generális, 
nemzetiségi kérdés. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 
a) Meg tudják mondani a tanulók, hogy mi a paleográfia és a geneológia. A két segédtudomány XIX. századi 

fejlődését röviden ismertetni tudják.  
b) Legyenek képesek a tanulók a történelmi múlt rekonstruálására különböző történelmi forrásokból, 

emlékiratokból, visszaemlékezésekből, naplókból, történelmi személyek levelezéseiből.  
c) Ismerjék fel a társadalomtudomány és a pszichológia találkozásai pontjait néhány történelmi esemény 

feldolgozása kapcsán.  
d) Ismerjék meg a nemzetkarakterológia relációját, tudatosuljon bennük az, hogy a korabeli forrásokban 

sokszor antropomorf módon igyekeztek bemutatni a korabeli nemzetállamokat.  
e) Hívják segítségül a szociálpszichológiát egyes történelmi események megértéséhez.  
f) Ismerjék meg az önkényuralom, a kiegyezés, valamint a dualizmus korának történetírását.  
g) Tudjanak megemlíteni néhány korabeli történeti forrást, és a századforduló mértékadó nagy kézikönyveit.  
h) Ismerjék többek között a Nagy Képes Világtörténetet (Szerk. és részben írta Marczali Henrik.  

I-XII. Franklin, Révai testvérek, Bp. 1898-1904), A magyar nemzet története c. munkát (Szerk. Szilágyi 
Sándor. I-X. Athenaeum, Bp. 1895-1899), a korabeli forráskiadványok közül Deák Ferencz beszédeit 
(Összegyűjt. Kónyi Manó. I-VI. Bp. 1902), vagy Kossuth emigrációs iratait (Kossuth Lajos: Irataim az 
emigrációból. I-III. Bp.  
1880-1882.) 

i) A korabeli történeti források áttekintése mellett ismerjenek néhány – a korról szóló XX. századi 
feldolgozást is, különösen Széchenyi döblingi korszakának feldolgozását Kosráy Domokos által, a kor 
egyházpolitikai kérdéseinek vizsgálatát Adriányi Gábor munkáiból, az önkényuralom igazgatási 
mechanizmusát Sashegyi Oszkár kutatásaiból, a kiegyezés feldolgozását Szabad György által, az Osztrák-
Magyar Monarchia politikai, közigazgatási viszonyait Somogyi Éva munkáiból.  

j) Rendelkezzenek átfogó ismeretekkel az Osztrák-Magyar Monarchia államberendezkedéséről, a birodalmon 
belül a magyar társadalom város- és kulturtörténeti feldolgozásáról, Hanák Péter Kert és műhely című 
szintézisének megismerése által.  

k) Legyenek képesek és érezzenek hajlandóságot korabeli karikatúrák elemzéshez a Borsszem Janko c. 
sajtóból, a karikatúrák elemzése során rendelkezzenek elegendő információval a magyar 
parlamentarizmusról, a politikai életről, a társadalomról, a nemzetiségekről, az antiszemitizmusról.  

l) Váljanak képessé a tanulók diagramok leolvasására, önálló információgyűjtésre az adott témához.  
m) Érezzenek belső indíttatást arra, hogy ne csak a tankönyvből, de könyvtárból, szakkönyvekből, múzeumok 

anyagaiból is informálódjanak.  
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n) Tudjanak válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó kérdésekre.  
o) Tudják értelmezni a magyar és az egyetemes történelem fontosabb szöveges forrásait, és megadott 

szempontok szerint tudjanak a forrás alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni.  
p) Legyenek képesek dokumentumokból, megadott szempontok alapján korabeli társadalmi és politikai 

viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni.  
q) Legyenek képesek másodlagos és elsődleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és 

eltérések megállapítására.  
r) Legyenek képesek tényekre és feltételezésekre példát hozni – megadott szempontok alapján – egyszerűbb 

forrásokból és ismeretterjesztő szövegekből.  
s) Ismerjék fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt eseményeiből azokat, amelyek időbeli közelség 

vagy valamilyen összefüggés alapján egymáshoz kapcsolhatók.  
t) Tudjanak kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségeket, akik egymással 

kapcsolatban álltak.  
u) Tudjanak egy történelmi eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével kérdések 

alapján vagy önállóan bemutatni.  
v) Legyenek képesek a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy 

területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni.  
w) Tudjanak atlasz segítségével egyszerű történelmi térképvázlatot készíteni.  
x) Legyenek képesek a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, évszámokkal, nevekkel és helyekkel 

összekapcsolni., megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét eseménysorokat 
bemutatni. 

y) Legyenek képesek egy-egy kiemelkedő történelmi személy életútját bemutatni, közösségformáló, 
társadalomalakító tevékenységét felismerni.  

z) Legyenek képesek a helyi társadalom főbb jellemzőit főbb vonalakban bemutatni.  
aa) Legyenek képesek kisebb közösségek és a többségi társadalom együttélését és konfliktusait bemutatni (pl. 

nemzetiségi kérdés és a zsidóság a dualizmus idején).  
bb) Legyenek képesek példát gyűjteni arra, hogy különböző történelmi régiók fejlődése eltérő ütemű lehet.  
cc) Források segítségével ismerjék fel a nagyobb történelmi régiók közötti fontosabb különbségeket.  
dd) Ismerjék a szabadversenyes kapitalizmust, a nemzetközi diplomáciai kapcsolatokat, a politikai-katonai 

szövetségi rendszer kialakulását, a kiegyezéshez vezető utat, a kiegyezést és a dualista Magyarország 
társadalmi, politikai, gazdasági életét.  

ee) A korszak főbb eszmeáramlatait (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus) jellemezni 
tudják korabeli források felhasználásával.  

ff) Ismerjék és jellemezni tudjanak fontos állam- és alkotmányjogi fogalmakat (alkotmány, parlament, 
szavazati jog, képviseleti rendszer, hatalommegosztás).  

gg) További ismereteket szerezzenek a magyar történelem kiemelkedő alakjairól és eseményeiről, különösen a 
kiegyezésről és Deák Ferenc életútjáról, a hazai pedagógiatörténetről, az osztrák oktatási rendszerről, 
Eötvös népiskolai reformjáról, a történelemtanítás történetéről, különösen Kármán Mórnak, a magyar 
polgári pedagógia legjelentősebb dualizmus kori alakjának munkásságáról, a hungarocentrikus 
történelemtanításról, és a Magyar Történelmi Társulat megalakulásáról, első üléseinek áttekintéséről.   

hh) Rendelkezzenek kellő információval a XIX. századi diplomácia- és politikatörténetről, a nemzetállamok 
kialakulásáról, és a polgárosodás ismérveiről.  

ii) Ismerjék a dualizmus kori szabadversenyes kapitalizmus kiteljesedését.  
jj) Kellő történelmi objektivitással értékeljék a kiegyezést, előnyeivel és hátrányaival.  
kk) Fejlődjön a problémamegoldó gondolkodásuk, a kritikai gondolkodásuk, a struktúrákban való 

gondolkodásuk.  
ll) Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlítására.  
mm) Széleskörű tudásháttérrel rendelkezzenek a politikai, társadalmi forradalmi átalakulások mellett a 

gazdaságban, a technikában, az életmódban, a tudományban bekövetkezett változásokra.  
nn) Legyenek képesek egy-egy jelenség változását a történelmi időben több korszakot átfogóan is 

tanulmányozni.  
oo) Ismerjék meg az első világháborúhoz vezető út állomásait, a modern gyarmatosítás folyamatát.  
pp) Legyenek képesek az Európán kívüli civilizációkat megérteni.  
qq) Korabeli karikatúrák elemzése, értelmezése kapcsán fejlődjön a szimbolikus, metaforikus gondolkodásuk.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11. évfolyam 

 
A Történelem tanulásának céljai a 11. évfolyamon 

 
Ismeretszerzés irányított beszélgetésekből, épületekből, festményekből, az első világháborúról, a Horthy-
rendszerről szóló dokumentumfilmekből, emlékiratokból, levelezésekből, hadi jelentésekből és egyéb írásos 
forrásokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból. Az írásos és szóbeli forrásokból történelmi ismeretek 
megszerzése és megtanulása, következtetések megfogalmazása, különböző típusú forrásokból származó 
információk összehasonlítása. Fogalmak azonosítása, helyes használata. A történelmi valóság és a fikció 
megkülönböztetése egymástól. Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű statisztikai 
táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból A tankönyvi szöveg mellett önálló könyvtári, 
médiatári, múzeumi információgyűjtés az első világháború, az első világháború utáni békerendezés, a 
forradalmak és egyéb XX. századi tömegmozgalmak, a magyarországi polgári demokratikus forradalom, a 
Tanácsköztársaság és a Horthy-rendszer témaköréből. A különböző politikai rendszerek, társadalmi 
berendezkedések összehasonlítása. A történelmi források hitelességük, megbízhatóságuk alapján történő 
megítélése, a szerző esetleges rejtett szándékainak észrevétele. A XX. század első felének európai és 
világjelenségeinek térben és időben való biztonságos ábrázolása. A XX. század első felének társadalomtörténeti 
sajátosságainak, az első világháborúval és Trianonnal járó történelmi kataklizmáknak, és a gyakori 
rendszerváltozásoknak a megértése. Annak elérése, hogy értsék meg azt, hogy a gyakori rendszerváltások 
értékváltással és adott esetben értékvesztéssel is jártak. A XX. század első felének történelmi sorsfordulói között 
kiemelt jelentőség tulajdonítása Trianonnak. Trianon vonatkozásában információk szerzése a határon túli 
magyarság életkörülményeinek megváltozásáról, emberi sorsok alakulásáról. Ismeretek szerzése az európai 
egységesülés első kísérleteiről, a páneurópai unióról, és Briand koncepciójáról. Az absztrakt gondolkodás 
fejlesztése, egy-egy kép, karikatúra szimbolikus jelentéstartalmának megfejtése. Megbízható ismeretek szerzése 
az Európán kívüli civilizációkról, illetve arról, hogy az első világháború után a politika glóbuszközpontú 
méreteket kezdett ölteni. Elemi szintű ismeretszerzés a XX. század első felének történeti kutatásairól, 
módszereinek sajátosságairól. Annak elérése, hogy váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok 
több szempontú összehasonlítására különösen mentalitástörténeti és életmódtörténeti vonatkozásban. A XX. 
század karizmatikus személyiségeiről információszerzés. Hitler és Sztálin életútjának megismerése, a 
szociálpszichológus és a pszichológus vizsgálati módszereivel való jellemzése. Annak elérése, hogy tanulmányai 
és a XX. század első felének történelmi tényei alapján tudatosuljon a tanulókban az, hogy a történelem 
organikus fejlődésében való hit éppen a XX. század emberiség- és civilizációellenes eseményei miatt 
megkérdőjeleződött. Különbségek és egybeesések felismerése az egyetemes és a magyar történelmi események 
között. A történelmi események közötti okok és következmények felismerése. Különböző típusú okok és 
következmények megkülönböztetése, a lényeges és lényegtelen közötti különbségek felismerése. Önálló 
kérdések megfogalmazása az okokról és következményekről. Aktuális jelenkortörténeti események történelmi 
előzményeinek bemutatása. A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, 
képviseleti rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás) megtanulása. Történelmi események és jelenségek 
problémaközpontú bemutatása. A gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra közötti különbségek megismerése, 
a modern demokráciák működésének megismerése, politikai intézmények, eszmék, ideológiák áttekintése, a 
nemzetközi konfliktusok és együttműködések rendszerének megértése,  
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TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. AZ ELSŐ 

VILÁGHÁBORÚTÓL A 
NAGY VÁLSÁGIG 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A 
NAGY VÁLSÁGIG TERJEDŐ 
KORSZAK TÖRTÉNELMÉBŐL

    

        
1. Az első világháború 

eseménytörténete 
 Ismeretek tanulása és 

információk gyűjtése  az első 
világháborúról, annak érzékelése, 
hogy az első világháború térbeli 
kiterjedését tekintve, 
haditechnikáját és áldozatait 
tekintve a korábbi XIX. századi 
háborúkhoz képest valóban 
világháborúnak tekinthető. Az 
események, a frontok és a csaták 
helyeinek történelmi időben és 
térben való ábrázolása. A 
háborúval kapcsolatos fogalmak 
ismerete és helyes használata, az 
ok-okozati és hatásösszefüggések 
felismerése  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1914. jún. 28.,  
1914-18. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: nyugati 
front, keleti front, 
galíciai front, szerb 
front, olasz front, 
Szarajevo, Doberdo, 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
villámháború, 
állóháború, különbéke. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1914. jún. 28., 1914-18, 
1914, 1915, 1916, 1917, 
1918. Meg tudja mutatni 
térképen és be tudja 
jelölni a vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket Marne-
folyó, Szarajevo,  
Przemysl, Ypern, 
Verdun, Somme-folyó, 
Lemberg, Bresztlitovszk, 
Isonzó, nyugati, keleti, 
olasz, szerb, galíciai 
front. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Schliffen 
terv, villámháború, 
állóháború, militarizmus, 
pacifizmus, verduni 
vérszivattyú, Bruszilov 
gőzhenger, Kerenszkíj-
offenzíva, különbéke, 
fraternizáció. Képes a 
témával kapcsolatban 
20-25 perces kiselőadás 
megtartására. 
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2. Az első világháború 
következménye: a versailles-i 
békerendszer 

 Informáló szöveg olvasása a 
versailles-i békerendszerről, a 
területi határok 
megváltoztatásáról, a gazdasági 
döntésekről, és a békerendszer 
politikai hatásairól és társadalmi 
következményeiről. Történelmi 
fogalmak ismerete és helyes 
használata, ok-okozati 
összefüggések felismerése.  
A háborús felelősség kérdése a 
történészviták tükrében.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1919-20-as békék. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Párizs, 
Versailles, Trianon. 
Ismeri a következő 
fogalmakat: 
Népszövetség, 
világbéke, rablóbéke.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1919-20-as 
békerendszer. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Párizs, 
Versailles, Trianon., 
Sevres, Neully, St. 
Germain, Saar vidék, 
Rajna vidék, Elzász 
Lotharingia, Szudéta 
vidék. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: revans, 
békediktátum, 
Népszövetség, 
demilitarizált, mandátim, 
Anschluss, világbéke, 
vilsoni pontok, 
népszuverenitás elve, 
népszavazás, 
önrendelkezési jog, 
válsággóc. Ismeri az 
alábbi történelmi 
szereplőket: Wilson, 
Clemenceau, Lloyd 
George, Orlando. A 
háborús felelősség 
kérdéskörét röviden 
ismertetni tudja.  

 
3. Forradalmak és 

polgárháború 
Oroszországban 

 Informáló szövegek olvasása az 
oroszországi forradalmakról és 
polgárháborúról, a történelmi 
események térben, időben való 
ábrázolása. Az oroszországi 
forradalom nemzetközi hatásának 
megismerése, a forradalom és a 
világháború közötti 
összefüggések feltárása.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1917. okt.  Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Moszkva, 
Szentpétervár.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
forradalom, polgári 
demokratikus 
forradalom, 
polgárháború. Ismeri a 
Téli Palotával és az 
Auróra cirkálóval 
kapcsolatos történelmi 
eseményeket. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1917. február és 
1917. október. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: az 
oroszországi forradalom 
legfontosabb állomásai, 
Moszkva, Szentpétervár. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: forradalom, 
polgári demokratikus 
forradalom, bolsevik, 
mensevik, polgárháború, 
intervenció, 
hadikommunizmus. 
Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Lenin, Kerenszkij, 
Wrangel, Kolcsak, 
Gyenyikin.  
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4. A nyugati demokráciák a 

húszas években 
 Ismeretek tanulása a húszas évek 

nyugati demokráciáiról, a brit, a 
francia államberendezkedésről, a 
weimari köztársaságról.  
 

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Hága, Genova, Berlin, 
München, Weimar, 
Locarno. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Népszövetség, 
demokrácia, 
többpártrendszer, Dawes 
terv, Young terv, 
Páneurópa-tervezet, Ír 
kérdés, IRA, 
Munkáspárt, általános 
sztrájk,  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1921, 1922, 1923, 1925, 
1929, 1929-33. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Hága, 
Rapallo, Genova,  
Berlin, Weimar, 
Locarno, München.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
Népszövetség, jóvátétel, 
demokrácia, 
többpártrendszer, 
pluralizmus. munkáspárt, 
sörpuccs, általános 
sztrájk, Dawes terv, 
Young terv, Kellog-
Briand paktum, 
Páneurópa-tervezet, Ír 
kérdés, IRA, 
Munkáspárt, általános 
sztrájk, Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Briand, Stresemann, 
Leon Blum.  

        
5. A kelet-közép-európai régió 

problémái 
 Informáló szövegek olvasása a 

kelet-közép-európai régió 
problémáiról, Lengyelországról, 
Ausztriáról, Csehszlovákiáról, a 
Román Királyságról és a Szerb-
Horvát Szlovén Királyságról. Az 
események térben és időben való 
ábrázolása. A nyugat-európai 
fejlődéstől való elkanyarodás 
okainak számba vétele.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1920-21. Meg tudja 
mutatni térképen és be 
tudja jelölni a 
vaktérképen  a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Lengyelország, Osztrák 
Köztársaság, 
Csehszlovák 
Köztársaság, Román 
Királyság, Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
nyelvtörvény, 
földreform, királyi 
diktatúrák, parasztpárt,  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1920-21, 1922. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Lengyelország, Riga, 
Osztrák Köztársaság, 
Csehszlovák 
Köztársaság, Román 
Királyság, Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: kisantant, 
nyelvtörvény, 
földreform, 
demokratikus jogok., 
királyi diktatúrák, 
parasztpárt. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: Pilsudszky 
marsall, Dollfuss 
kancellár, Masaryk, 
Benes.  
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II. AZ ELSŐ 

VILÁGHÁBORÚ ÉS 
MAGYARORSZÁG 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS 
MAGYARORSZÁG 
TÖRTÉNELMÉBŐL 

    

        
1. A háború: a hadüzenettől a 

vereségig 
 Ismeretek tanulása az első 

világháború eseményeiről, az 
események történelmi időben és 
térben való bemutatása. 
Katonanóták felidézése. 
Személyes beszélgetések 
nagyszülőkkel, a személyes 
beszélgetésekből, 
visszaemlékezésekből napló 
készítése, az első világháború 
emlékeinek ápolása.    

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1914. június 28.,  
1914-1918., 
1918. november 3. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Szarajevó, 
Szerbia, Isonzó, Padova. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: szarajevói 
merénylet, 
fegyverszünet, olasz 
front.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1914. június 28., július 
28., 1918. október 27., 
november 3. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Szarajevó,  
Gorlice, Isonzo, 
Doberdo, Szerbia, Piave, 
Padova. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
szarajevói merénylet, 
különbéke, 
fegyverszünet, olasz 
front. Ismeri az alábbi 
személyeket: Ferenc 
Ferdinánd, Gavrilo 
Princip.  
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2. Forradalom és 

ellenforradalom 
 Ismeretek tanulása a forradalom 

és ellenforradalom eseményeiről, 
az események történelmi időben 
és térben valóábrázolása.  
A határváltozások térben való 
ábrázolása. Fogalmak ismerete 
és helyes használata. A magyar 
történelemnek az európai 
történelem függvényében való 
vizsgálata. Annak nyomon 
követése, hogy az első 
világháború utáni területrendezés 
mennyiben befolyásolta 
Magyarország nemzetközi 
megítélését, a magyarságkép 
alakulását. Annak megértése és 
összefüggéseiben és történelmi 
folyamatában való megismerése, 
hogy a XX. század eleji magyar 
történelem kataklizmái és 
rendszerváltásai egyben 
értékváltással és 
értékváltoztatással is jártak és 
elindítottak egy aktív 
bűnbakképzési mechanizmust, 
mely a XX. századi társadalom 
organikus fejlődésének vetett 
gátat. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1918. október, 
1918. november 16., 
1919. március 21., 
1919. augusztus 1., 
1920. június 4. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Budapest, 
Bécs, Belgrád, Párizs, 
Erdély, Arad, 
Nagyvárad, Trianon, 
Észak-Magyarország, 
Kárpátalja, Felvidék, 
Újvidék.   Ismeri a 
következő fogalmakat: 
őszirózsás forradalom, 
függetlenség, 
demokrácia, 
fegyverszünet, proletár 
diktatúra, 
Tanácsköztársaság, 
ellenforradalom, vörös 
terror, fehérterror, 
államforma, trianoni 
békeszerződés, 
kormányzó. Az alábbi 
történelmi személyek 
ismerete: Károlyi 
Mihály, Kun Béla, 
Horthy Miklós.  

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcsolódnak 
a következő dátumokhoz: 
1918. ősze, 1918. október 
24., 1918. október 28., 
1918. október 30., 
1918. október 31., 
1918. november 16., 
1919. március 20., 
1919. március 21., 
1919. augusztus 1.,  
Meg tudja mutatni 
térképen és be tudja 
jelölni a vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Budapest, 
Bécs, Zágráb, Belgrád, 
Párizs, Prága, Erdély, 
Arad, Felvidék, Újvidék, 
Nagyvárad, Tisza, 
Szolnok, Trianon, Észak-
Magyarország, Kárpátalja, 
Tiszántúl,  Bánság, 
Bácska, Baranya. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
őszirózsás forradalom, 
Magyar Nemzeti Tanács, 
lánchídi csata, 
függetlenség, demokrácia, 
Katonatanács, 
Munkástanács, padovai 
fegyverszünet, belgrádi 
konvenció, demarkációs 
vonal, Vix jegyzék, 
kormányválság, MOVE, 
ÉME, NEP, kommunista 
államcsíny, proletár 
diktatúra, 
Tanácsköztársaság, 
proletár állam, 
Kormányzótanács, ABC, 
Nemzeti Hadsereg, 
ellenforradalom, 
ellentengernagy, KNEP, 
fehér terror, államforma, 
különítményesek, trianoni 
békeszerződés, numerus 
clausus, kormányzó, 
kormányzóválasztás. 
Ismeri az alábbi történelmi 
szereplőket Károlyi 
Mihály, Berinkey Dénes, 
Apponyi Albert, Horthy 
Miklós, Bethlen István, 
Teleki Pál, Kun Béla, 
Stromfeld Aurél. Megérti 
és képes összefüggésében 
és folyamatában 
ismertetni azt, hogy a XX. 
század eleji magyar 
történelem kataklizmái és 
rendszerváltásai egyben 
értékváltással és 
értékváltoztatással is 
jártak és elindítottak egy 
aktív bűnbakképzési 
mechanizmust, mely a 
XX. századi társadalom 
organikus fejlődésének 
vetett gátat.   
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III. A TRIANON UTÁNI 

MAGYARORSZÁG 
ÉLETE 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
TRIANON UTÁNI 
MAGYARORSZÁG 
ÉLETÉRŐL 

    

        
1. A Horthy-rendszer 

konszolidációja és a 
trianoni béke 

 Ismeretek tanulása a Horthy-
rendszer konszolidációjáról és a 
trianoni békéről. Annak 
megértése és összefüggéseiben és 
történelmi folyamatában való 
megismerése, hogy a XX. század 
eleji magyar történelem 
kataklizmái és rendszerváltásai 
egyben értékváltással és 
értékváltoztatással is jártak és 
elindítottak egy aktív 
bűnbakképzési mechanizmust, 
mely a XX. századi társadalom 
organikus fejlődésének vetett 
gátat. A trianoni béke 
területveszteségeinek, társadalmi 
következményeinek térben való 
megismerése. Trianon, mint 
történelmi kataklizma racionális 
és emocionális megismerése, 
Trianon gazdasági, kulturális és 
társadalmi következményeinek 
megértése. Trianon jelenkor 
történeti vonatkozásainak  
megismerése. Trianon és 
Klebelsberg oktatási reformja 
közötti összefüggések 
megismerése.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1920. június 4., 1921-
31. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Sopron, Róma, 
Lengyelország, Trianon 
területveszteségei. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: földreform, 
szabad választások, 
királypuccs, 
kormányzóválasztás.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1920. június 4.,  1921., 
1922., 1921-31. Meg 
tudja mutatni térképen és 
be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Sopron, Budaörs, 
Debrecen, Szeged, 
Róma, Lengyelország, a 
trianoni államhatárok és 
területi veszteségek.. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
konszolidáció, 
földreform, szabad 
választások, Bethlen-
Peyer paktum, 
királypuccs, Egységes 
Párt, választójogi 
rendelet, franhamisítási 
botrány. Képes 15-20 
perces kiselőadás 
megtartására az adott 
témában. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: IV. Károly, 
Zita királyné, Habsburg 
Ottó, Horthy Miklós, 
Bethlen István, Teleki 
Pál, Klebelsberg Kuno. 
Részletesen be tudja 
mutatni a Horthy 
konszolidáció 
állomásait, a trianoni 
békerendezést, annak 
társadalmi és politikai 
következményét. 
Objektívan mérlegelni 
tudja az új rendszer 
pozitívumait, 
negatívumait, 
kényszerpályáját és 
mozgásterét. Részletesen 
ismertetni tudja 
Klebelsbergnek a polgári 
társadalmi fejlődés 
érdekében alkotott 
oktatási reformját. 
Ismertetni tudja a hazai 
oktatási rendszert. 
Érzékelni tudja azt, hogy 
a trianoni béke a 
hagyományos gazdasági 
egységet is 
szétbomlasztotta.   
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2. Trianon gazdasági 

következményei 
 Ismeretek tanulása és informáló 

szövegek olvasása Trianon 
gazdasági következményeiről.  
 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: kölcsön, 
pengő, Magyar Nemzeti 
Bank. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1920. június 4.,  Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Trianon. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
szétdarabolt 
nemzetgazdaság, 
kölcsön, Magyar 
Nemzeti Bank, pengő, 
szociálpolitikai 
törvények., 
államháztartás. 

        
3. Népesedési és társadalmi 

változások 
 Ismeretek tanulása, informáló 

szövegek olvasása, statisztikai 
táblázatok, diagramok elemzése a 
magyarországi népességről és a 
társadalmi változásokról. 
 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: nemzet, 
kisebbség, romák, 
zsidóság.  

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: nemzet, 
kisebbség, etnikum, 
székelyek, romák, 
zsidóság. Táblázatokból, 
grafikonokból 
következtetni tud a 
társadalmi és népesedési 
változásokkal 
kapcsolatosan.  

        
4. A határon túli magyarság  Ismeretek tanulása a határon túli 

magyarságról, a székelyekről, a 
vajdasági magyarokról. A 
határon túli magyarok történelmi 
térben való elhelyezése, 
szokásaik, életmódjuk rövid 
bemutatása.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1920. június 4. Meg 
tudja mutatni térképen és 
be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Trianon., Erdély, 
Felvidék, Vajdaság. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: kisebbség, 
határon túli magyarság. 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1920. június 4. Meg 
tudja mutatni térképen és 
be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Trianon, Erdély, 
Felvidék, Bukovina, 
Kárpátalja, Vajdaság. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: kisebbség, 
vajdasági magyarok, 
erdélyi magyarság, 
székelyek, szászok.  
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5. Kulturális élet és életmód  Ismeretek tanulása a kulturális 

életről és az életmódról. 
Informáló szövegek olvasása a 
szociálpolitikáról, és az 
iskoláztatás történetéről, az 
irodalomról és a művészetekről.   
 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1926.  Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Debrecen, 
Szeged. Ismeri a 
következő fogalmakat: 
népiskolai törvény, népi 
írók, Nyugat. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: 
Klebelsberg Kuno, Illyés 
Gyula, Németh László, 
Babits Mihály, 
Kosztolányi Dezső, 
Bartók Béla, Kodály 
Zoltán, Szent-Györgyi 
Albert, Bárány Róbert, 
Wigner Jenő, Gábor 
Dénes, Hevesi György, 
Neumann János, Szekfű 
Gyula, Hóman Bálint. 
Tudja, hogy Szent-
Györgyi Albert a C-
vitaminnal kapcsolatos 
kutatásaiért kapott Nobel 
díjat. Tudja és méltán 
büszke az alábbi Nobel 
díjasokra: Hevesi 
György biofizika, 
Wigner Jenő és Gábor 
Dénes fizika, Neumann 
János matematika, 
Bárány Róbert orvos.   

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1922-31, 1926.  Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Debrecen, Szeged, Sváb-
hegy, Tihany. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kultúrfölény, népiskolai 
törvény, Nyugat, 
Collegium Hungaricum, 
Magyar Szemle, Új Idők, 
klebelsbergi reform, 
numerus clausus, 
Nyugat, népi írók. Ismeri 
az alábbi történelmi 
személyeket: 
Klebelsberg Kuno, 
Herczeg Ferenc, Illyés 
Gyula, Németh László, 
Babits Mihály, 
Kosztolányi Dezső, 
Bartók Béla, Kodály 
Zoltán, Szent-Györgyi 
Albert, Bárány Róbert, 
Wigner Jenő, Gábor 
Dénes, Hevesi György, 
Neumann János, Hóman 
Bálint, Szekfű Gyula, 
Domanovszky Sándor.  
Tudja, hogy Szent-
Györgyi Albert a  
C-vitaminnal 
kapcsolatos kutatásaiért 
kapott Nobel díjat. Tudja 
és méltán büszke az 
alábbi Nobel díjasokra: 
Hevesi György 
biofizika, Wigner Jenő 
és Gábor Dénes fizika, 
Neumann János 
matematika, Bárány 
Róbert orvos. Tudja, 
hogy a magyar 
parasztság helyzetével a 
szociográfia foglalkozik.   

        
6.  Önművelés  Marx György: A marslakók 

érkezése. Magyar tudósok, akik 
nyugaton alakították a 20. század 
történelmét című szakkönyv 
olvasása, információk gyűjtése, 
történelmi tabló készítése a 
magyar származású Nobel 
díjasokról.  

 Képes Marx György 
kézikönyvét 
felhasználva tablót 
készíteni a magyar 
Nobel díjas tudósainkról.  

 Képes Marx György 
kézikönyvét 
felhasználva tablót 
készíteni a magyar 
Nobel díjas tudósainkról. 
Röviden be tudja 
mutatni jeles tudósaink 
pályaképét.   

        
IV. A NAGY VÁLSÁGTÓL A 

MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚ 
KIROBBANÁSÁIG 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
NAGY VÁLSÁGTÓL A 
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 
KIROBBANÁSÁIG TERJEDŐ 
KORSZAK TÖRTÉNELMÉBŐL
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1. A nagy gazdasági válság és 

következményei 
 Ismeretek tanulása, diagramok 

leolvasása a nagy gazdasági 
válságról, az állami beavatkozás 
erősödéséről.  

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1929-33. Meg tudja 
mutatni térképen New 
Yorkot. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gazdasági világválság, 
tőzsde, túltermelési 
válság.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1929-33, 1932, 
1933. március 4.  Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
New York.  Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gazdasági világválság, 
túltermelési válság, 
tőzsde, szakszervezetek. 

        
2. Fasiszta mozgalmak és 

diktatúrák Európában 
 Ismeretek tanulása a fasiszta 

mozgalmakról és az európai 
diktatúrákról. Eszmetörténeti 
áttekintés, a fasiszta mozgalmak 
történelmi és eszmei 
hagyományainak megismerése, a 
tömeg szerepének és a 
tömegmozgalmak 
szociálpszichológiájának 
bemutatása.  
 

 Tudja, mi volt 1923-ban. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Róma, Fiume. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmat: 
totális fasiszta állam. 

 Tudja, mi volt 
1919. szeptemberében, 
1921-ben, 1922-ben, 
1923-ban, 1929-ben, 
1924-ben.   Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Fiume, Róma. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Nemzeti Fasiszta Párt, 
föld és gyárfoglaló 
mozgalmak, 
ostromállapot, Duce, 
pártállam, lateráni zsinat, 
Matteotti ügy, totális 
fasiszta állam, 
korporáció.  
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3. A hitleri Németország  Ismeretek tanulása és 
forráselemzés a nemzeti 
szocialista Németországról és 
Hitler személyiségéről. A Kabaré 
című nagy sikerű film 
megtekintése, annak érzékelése, 
hogy milyen gazdasági, 
társadalmi és politikai problémák 
játszottak közre Hitler hatalomra 
jutásában. A film emocionális és 
racionális elemeinek 
szemszögéből filmelemzés. Hitler 
szerepének pszichológiai és 
szociálpszichológiai 
megismerése. A tömeg és a vezér 
kapcsolódásának megismerése. A 
nácizmus erőszakeszméinek és 
emberiségellenes rendszerének 
objektív bemutatása. A 
sovinizmusnak, az 
antiszemitizmusnak, az 
ellenségkép keresésnek, a 
fajelméletnek az elítélése. Annak 
tudatosulása, és elítélése, hogy 
Hitler óriási szerepet játszott a 
második világháború 
kirobbanásában, a zsidóság és a 
romák üldözésében, a totális 
diktatúra kialakításában, a 
haláltáborok létrehozásában.      
 

 Tudja, hogy mikor jutott 
hatalomra Hitler.  
1933. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Németország., Berlin, 
München. Ismeri a 
következő fogalmakat: 
nácik, 
nemzetiszocialista, 
Gestapo, Führer, Mein 
Kampf, antiszemitizmus. 
Elítéli a hitleri rendszert, 
a fajelméletet, az 
antiszemitizmust, az 
előítéletes gondolkodást, 
a bűnbakképzés 
mechanizmusát, a 
nemzeti szocializmus 
demokrácia- és 
emberiségellenes 
rendszerét. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1932, 1933. január 30., 
február 27.,  1934. június 
29-30.   Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Németország, Berlin, 
München. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
náci, nemzetiszocialista, 
koalíciós kormány, 
hosszú kések éjszakája, 
fajelmélet, élettér, 
Gestapo, Führer, Mein 
Kampf, antiszemitizmus, 
sovinizmus, propaganda, 
SA, SS. Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Hitler, Göring, Göbbels, 
Hindenburg. Elítéli a 
hitleri rendszert, a 
fajelméletet, az 
antiszemitizmust, az 
előítéletes gondolkodást, 
a bűnbakképzés 
mechanizmusát, a 
nemzeti szocializmus 
demokrácia- és 
emberiségellenes 
rendszerét.  

 
4. A sztálini diktatúra 

kialakulása a 
Szovjetunióban 

 Ismeretek tanulása a sztálini 
diktatúráról, a sztálinizmus 
kiépüléséről.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1922. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Leningrád, Moszkva. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: kulák, 
kommunista diktatúra, 
kollektivizálás. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1922, 1925, 1926-27, 
1929, 1928, 1934, 
1937. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve be tudja 
jelölni vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Leningrád, 
Moszkva, Szibéria. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: kulák, 
kommunista diktatúra, 
pártfőtitkár, 
tisztogatások, 
kollektivizálás, 
pártkongresszus. 
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5. A demokratikus modell: a 
nyugati demokráciák és az 
Amerikai Egyesült Államok 

 Ismeretek tanulása az Amerikai 
Egyesült Államokról, és a nyugati 
demokráciákról.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámokhoz: 
1932, 1935. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: New York., 
Anglia, Franciaország. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmat: New Deal, 
nemzeti egységkormány, 
Brit Nemzetközösség. 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő dátumhoz: 
1930. június, 
1931. december 11., 
1932, 1935. július 25., 
augusztus 20. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
New York, Anglia, 
Franciaország. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Munkáspárt, 
konzervatívok, nemzeti 
egységkormány, Brit 
Nemzetközösség, 
dominium, fontsterling, 
westminsteri statútum, 
szélsőbal, szélsőjobb, 
népfrontkormány, 
Staviski ügy,  
Maginot vonal. 

        

 
6. A nemzetközi kapcsolatok az 

1930-as években 
 Ismeretek tanulása az 1930-as 

évek nemzetközi kapcsolatairól, a 
spanyol polgárháborúról, a náci 
agresszió kibontakozásáról és 
európai expanziójáról, az 
események történelmi térben való 
ábrázolása. Karikatúrák 
elemzése, szimbolikus 
gondolkodás fejlesztése. Salvador 
Dali Guernica c. festményének 
elemzése, a spanyol 
polgárháború borzalmainak 
megismerése.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1934., 1936., 1938., 
1938., 1939. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Bécs, 
Spanyolország, Madrid, 
Genf. Ismeri a következő 
fogalmakat: 
népszavazás, anschluss. 
Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Hitler, Mussolini.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1931., 1932.,  1936-
1939., 1939. augusztus 
23. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Marseilles, Saar-vidék, 
Rajna-vidék, Bécs, 
Abesszínia, Szudéta-
vidék, Spanyolország, 
Palesztina, Izrael, 
Zürich, Madrid, Prága, 
Szlovákia, München, 
Cseh-Morva 
Protektorátus  
Ismeri  és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
népszavazás, anschluss, 
spanyol polgárháború, 
remillitarizálás, 
müncheni konferencia. 
Salvador Dali Guernica 
c. festményének 
szimbolikus 
jelentéstartalmát 
felismeri. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: Hitler, 
Mussolini, Daladier, 
Chamberlein, Franco.  
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7. A második világháború 
előzményei és kirobbanása 

 Ismeretek tanulása a második 
világháború előzményeiről és 
kirobbanásáról, az események 
történelmi időben és térben való 
ábrázolása. A történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása, az ok-okozati 
összefüggések bemutatása.  

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1939. szeptember 
1. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
München, 
Lengyelország. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmat: 
Molotov-Ribbentrop 
paktum.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1939. augusztus 23., 
1939. szeptember 
1. Meg tudja mutatni 
térképen, illetve be tudja 
jelölni vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: München, 
Lengyelország, a 
Molotov-Ribbentrop 
paktum titkos záradéka 
Lengyelország 
felosztásáról. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmat: 
Molotov-Ribbentrop 
paktum.  

        

 
V. MAGYARORSZÁG  

 A GAZDASÁGI 
VÁLSÁGTÓL  
A II. VILÁGHÁBORÚS 
ÖSSZEOMLÁSIG 

 ISMERETEK  TANULÁSA 
MAGYARORSZÁGRÓL A 
GAZDASÁGI VÁLSÁGTÓL  
A II. VILÁGHÁBORÚS 
ÖSSZEOMLÁSIG 

    

        
1. A gazdasági válság éve, a 

konszolidáció vége 
 Ismeretek tanulása a gazdasági 

válság éveiről, és a magyar 
politika változásairól.  
 

 Tudja, mikor volt a 
gazdasági világválság. 
Tudja, hogy mi volt 
1932-36 között. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Biatorbágy. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmat: biatorbágyi 
merénylet, 
jobbratolódás.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1931-32., 
1931. szeptember 13., 
19., 1932. július 28., 
1940. október 21., 
november 20., december 
12., 1941. április 3., 11.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve be tudja 
jelölni vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Biatorbágy. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: biatorbágyi 
merénylet, statárium. 
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2. Revíziós külpolitika a hitleri 
Németország támogatásával 

 Ismeretek tanulása a hitleri 
Németország támogatta revíziós 
külpolitikáról, az első és a 
második bécsi döntésről. A 
határváltozások térben és időben 
való ábrázolása. 
Térképleolvasás.   
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1938. npvember 2, 
1939. március 15., 
1940. augusztus 30. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszínt: Bécs., Győr. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: első bécsi 
döntés, győri program, 
második bécsi döntés.  

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1932-36., 1936. október 
12.,  1938. november 2., 
1939. március 15. 
Meg tudja mutatni térképen 
és be tudja jelölni 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Bécs, Győr, Észak-Erdély, 
Kárpátalja, Felvidék. 
Ismertetni tudja 
térképvázlat segítségével a 
revíziós külpolitika 
állomásait, nemzetközi 
összefüggéseit. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gömbösi politika, első bécsi 
döntés, második bécsi 
döntés., győri program. 
Ismeri a magyar 
miniszterelnököket és 
röviden ismertetni tudja 
politikai rendszerüket, 
gazdaság- és társadalom 
politikájukat. Ismeri 
Károlyi, Gömbös, Darányi, 
Imrédi, Teleki 
miniszterelnököket.  

        
3. A rendszer jobbratolódása  Ismeretek tanulása a rendszer 

jobbratolódásáról, Gömbös, 
Darányi, Imrédi és Teleki 
miniszterelnökségéről, bel- és 
külpolitikai intézkedéseikről.  
 

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Győr, Bécs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
zsidó törvények, győri 
program.  

 Meg tudja mutatni 
térképen és be tudja 
jelölni vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Kiel, Bled, 
Győr, Bécs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
nemzeti munkaterv, 
győri program, zsidó 
törvények. 

        
 
 
 

Év végi követelmények 
 

a) Legyenek képesek a tanulók irányított beszélgetésekből, épületekből, festményekből, az első 
világháborúról, a Horthy-rendszerről szóló dokumentumfilmekből, emlékiratokból, levelezésekből, 
hadi jelentésekből és egyéb írásos forrásokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból 
ismeretszerzésre.  

b) Tudjanak statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tartalmára 
vonatkozó állításokat megfogalmazni, következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifejtést igénylő 
kérdésekre válaszolni. 

c) Tudjanak válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó kérdésekre.  
d) Tudják értelmezni a magyar és az egyetemes történelem fontosabb szöveges forrásait, és megadott 

szempontok szerint tudjanak a forrás alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni.  
e) Legyenek képesek dokumentumokból, megadott szempontok alapján korabeli társadalmi és politikai 

viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni.  
f) Legyenek képesek másodlagos és elsődleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és 

eltérések megállapítására.  
g) Legyenek képesek tényekre és feltételezésekre példát hozni – megadott szempontok alapján – 

egyszerűbb forrásokból és ismeretterjesztő szövegekből. Ismerjék fel az egyetemes és a magyar 
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történelem felsorolt eseményeiből azokat, amelyek időbeli közelség vagy valamilyen összefüggés 
alapján egymáshoz kapcsolhatók.  

h) Tudjanak kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségeket, akik egymással 
kapcsolatban álltak.  

i) Tudjanak egy történelmi eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével 
kérdések alapján vagy önállóan bemutatni.  

j) Legyenek képesek a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy 
területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni.  

k) Tudjanak atlasz segítségével egyszerű történelmi térképvázlatot készíteni.  
l) Legyenek képesek a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, évszámokkal, nevekkel és 

helyekkel összekapcsolni, megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét 
eseménysorokat bemutatni. 

m) Legyenek képesek egy-egy kiemelkedő történelmi személy életútját bemutatni, közösségformáló, 
társadalomalakító tevékenységét felismerni.  

n) Legyenek képesek a helyi társadalom főbb jellemzőit főbb vonalakban bemutatni.  
o) Képesek példát gyűjteni arra, hogy különböző történelmi régiók fejlődése eltérő ütemű lehet.  
p) Források segítségével ismerjék fel a nagyobb történelmi régiók közötti fontosabb különbségeket. 
q) A tankönyvi szöveg mellett mutassanak hajlandóságot az önálló könyvtári, médiatári, múzeumi 

információgyűjtésre az első világháború, az első világháború utáni békerendezés, a forradalmak és 
egyéb XX. századi tömegmozgalmak, a magyarországi polgári demokratikus forradalom, a 
Tanácsköztársaság és a Horthy-rendszer témaköréből.  

r) Legyenek képesek a különböző politikai rendszerek, társadalmi berendezkedések összehasonlítására. A 
történelmi forrásokat hitelességük, megbízhatóságuk alapján tudják megítélni, a szerző esetleges rejtett 
szándékait vegyék észre. 

s) Legyenek képesek a XX. század első felének európai és világjelenségeit térben és időben biztonsággal 
ábrázolni.  

t) Ismerjék meg a XX. század első felének társadalomtörténeti sajátosságait, az első világháborúval és 
Trianonnal járó történelmi kataklizmákat, és a gyakori rendszerváltozásokat.  

u) Értsék meg azt, hogy a gyakori rendszerváltások értékváltással és adott esetben értékvesztéssel is jártak.  
v) A XX. század első felének történelmi sorsfordulói között kiemelt jelentőséget tulajdonítsanak 

Trianonnak.  
w) Trianon vonatkozásában információkkal rendelkezzenek a határon túli magyarság életkörülményeinek 

megváltozására, emberi sorsok alakulására.  
x) Ismereteket szerezzenek az európai egységesülés első kísérleteiről, a páneurópai unióról, és Briand 

koncepciójáról. 
y) Legyenek képesek absztrakt gondolkodásra, egy-egy kép, karikatúra szimbolikus jelentéstartalmának 

megfejtésére.  
z) Megbízható ismeretekkel rendelkezzenek az Európán kívüli civilizációkról, illetve arról, hogy az első 

világháború után a politika glóbuszközpontú méreteket kezd ölteni.  
aa) Szerezzenek elemi szintű ismereteket a XX. század első felének történeti kutatásairól, módszereinek 

sajátosságairól.  
bb) Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több szempontú összehasonlítására 

különösen mentalitástörténeti és életmódtörténeti vonatkozásban.  
cc) A XX. század karizmatikus személyiségeiről rendelkezzenek kellő információval.  
dd) Hitler és Sztálin életútját a szociálpszichológus és a pszichológus vizsgálati módszereivel is tudják 

elemezni.  
ee) Tanulmányai és a XX. század első felének történelmi tényei alapján tudatosuljanak a tanulókban az, 

hogy a történelem organikus fejlődésében való hit éppen a XX. század emberiség- és civilizációellenes 
eseményei miatt megkérdőjeleződött.   

ff) Ismerjék fel a termelés új szervezeti formáinak és társadalomformáló hatásának kölcsönhatását.  
gg) Példákkal bizonyítsák a gazdaság, a gazdálkodás és a környezet viszonyának alakulását a 

XX. században.  
hh) Legyenek képesek bemutatni a parlamenti rendszerek működését és felépítését.  
ii) Tudják bemutatni az általános, az egyenlő és a titkos választójogért folyó küzdelem problémakörét egy 

XX. századi példán keresztül.  
jj) Tudják bemutatni a polgári demokratikus és totális rendszerek közötti különbséget. Legyenek képesek 

bemutatni egy-egy politikai-szövetségi rendszer kialakulását, célkitűzését.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
12. évfolyam 

 
A Történelem tanulásának céljai a 12. évfolyamon 

 
Az írásos és szóbeli forrásokból történelmi ismeretek megszerzése és megtanulása, következtetések 
megfogalmazása, különböző típusú forrásokból származó információk összehasonlítása. Fogalmak azonosítása, 
helyes használata. A történelmi valóság és a fikció megkülönböztetése egymástól. Információk gyűjtése és 
következtetések levonása egyszerű statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból. A 
Jugoszlávia elleni támadás során Teleki Pál szerepének megítélése, annak elérése, hogy, öngyilkossága kapcsán 
értsék meg a tanulók, hogy vannak olyan kiélezett élethelyzetek és konfliktusok, amelyek rávilágítanak az 
erkölcsi értékminőségek és az emberi helytállás jelentőségére. Magyarország második világháborús részvétele 
kapcsán annak megítélése, hogy haladhat-e egy ország kényszerpályán, és egy kis országnak mekkora lehet a 
politizálási mozgástere. Ismeretek elsajátítása a határon túli magyarság történetéről és kultúrájáról, a 
magyarországi nemzetiségek, köztük a romák életéről, életkörülményeiről. A XX. század nagy hatalmi és 
értékkonfliktusai között a magyarországi zsidóság XX. századi tragédiájáról, a zsidóüldözésről, a Holocaustról 
és a népirtásról, a kitelepítésekről és a kommunizmus okozta károkról, az ember csinálta éhínségekről, a 
gulágokról, a munkatáborokról ismeretek szerzése és megtanulása. A XX. századi magyar társadalmi fejlődésről 
és a polgárosodás útjairól, buktatóiról, a vállalkozásokról, az intézményrendszerek létrejöttéről és a cselekvő 
polgár lehetőségeiről ismeretek szerzése. A globális problémák, a túlnépesedés, a civilizációk eltérő fejlődése és 
értékbeállítódása, a vallások közötti átjárhatóság (ökumené), a geopolitikai irányváltások, a világ 
glóbuszközpontúvá válásából eredő problémák megismerése. A kommunikációs képesség fejlesztése a XX. 
századi történelmi témák kapcsán az erkölcsről, a szexualitásról, a munkavállalásról, a halálbüntetésről és egyéb 
társadalmi jelenségekről. Az Európai Unió fejlődéséről információk szerzése. A pozitív magyarságkép, az 
europier magatartás és pozitív Európa-kép kialakítása. Annak elérése, hogy alakuljon ki bennük a 
Magyarországon európainak lenni, Európában magyarnak lenni identitás. A polgári demokratikus 
államberendezkedésről szóló ismeretek birtokában a demokrácia, a humanizmus, a szociális és vallási felelősség, 
a jogtudat, a normakövető magatartás iránti beállítódás erősítése. A XX. század második felében a magyarság 
történelmének sorsfordulóinak (1956) és tragédiáinak (Voronyezs, Holocaust) felismerése. Az 1990 utáni 
rendszerváltozás értékelése, az intézményrendszer és a többpártrendszer, az önkormányzatiság, a szabad 
véleménynyilvánítás és szólásszabadság, a vállalkozás és cselekvés lehetőségek megismerése. Különbségek és 
egybeesések felismerése az egyetemes és a magyar történelmi események között. A történelmi események 
közötti okok és következmények felismerése. Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, a 
lényeges és lényegtelen közötti különbségek felismerése. Önálló kérdések megfogalmazása az okokról és 
következményekről. Aktuális jelenkortörténeti események történelmi előzményeinek bemutatása. A 
legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, képviseleti rendszer, szavazati jog, 
hatalommegosztás) megtanulása. Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása. A 
gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra közötti különbségek megismerése, a modern demokráciák 
működésének megismerése, politikai intézmények, eszmék, ideológiák áttekintése, a nemzetközi konfliktusok és 
együttműködések rendszerének megértése,  
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1. A második világháború 

hadtörténete 
 Ismeretek tanulása a második 

világháború hadtörténetéről, a 
hadi események, a fontosabb 
hadmozdulatok történelmi időben 
és térben való ábrázolása, 
térképről való leolvasása. A 
győzelmek és vereségek hatása 
egy-egy ország belpolitikai 
életére. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1939. szeptember 1., 
1941. június 22., 
1944. június 6., 
1945. május 9., 
augusztus 6., szeptember 
2. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
az európai államok, 
Sztálingrád, Normandia. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: faji háború, 
angliai csata, légiháború, 
gettó, haláltábor, zsidók, 
antifasiszta koalíció, 
normandiai partraszállás. 
Röviden be tudja 
mutatni a második 
világháború 
eseménytörténetét, a 
hadi sikerek és kudarcok 
egy-egy ország 
belpolitikájára gyakorolt 
hatását, a nagyhatalmak 
geopolitikai érdekeit, a 
háború okozta 
tömegpusztítást, a 
háború emberiség, és 
civilizációellenességét. 
Tudja, hogy a második 
világháború 
kirobbanását a szovjet 
német megegyezés és 
Lengyelország 
feldarabolása 
eredményezte.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz:  
1939. szeptember 1., 
1941. június 22., 
1944. június 6., 
1945. május 9., 
augusztus 6., szeptember 
2. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
az európai államok, 
Egyiptom, Japán, Pearl 
Halbor, Midway-
szigetek, Donyec 
medence, Kaukázus, 
Moszkva, Leningrád, 
Jugoszlávia, 
Görögország, Kurszk, 
Sztálingrád, El Alamein, 
Afrika, Varsó, Szicília,  
Normandia, Berlin, 
Hirosima, Nagasaki. 
Részleteiben is be tudja 
mutatni a második 
világháború 
eseménytörténetét, a 
hadi sikerek és kudarcok 
egy-egy ország 
belpolitikájára gyakorolt 
hatását, a nagyhatalmak 
geopolitikai érdekeit, a 
háború okozta 
tömegpusztítást, a 
háború emberiség, és 
civilizációellenességét. 
Tudja, hogy a második 
világháború 
kirobbanását a szovjet 
német megegyezés és 
Lengyelország 
feldarabolása 
eredményezte. Felismeri, 
hogy a második 
világháború a 
hadműveletek új 
vonásait eredményezte, 
és a polgári lakosság is 
súlyos veszteségeket 
szenvedett. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: Tito, 
Zsukov, Rommel, 
Montgomery. 
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       Ismeri és helyesen 

használja a következő 
fogalmakat: hadüzenet, 
baráti szerződés, 
fajelmélet, faji háború, 
háromhatalmi 
egyezmény, acél paktum, 
légiháború, angliai csata, 
radar, bécsi döntések, 
tengeri csata, afrikai 
hadszíntér, Africa Corps, 
katyni mészárlás, gettó, 
tankcsata, 
csigaoffenzíva, saloi 
köztársaság, 
koncentrációs tábor, 
zsidók, antifasiszta 
koalíció, Atlanti Charta, 
normandiai partraszállás, 
kapituláció, quisling-
kormány. Képes a 
témával kapcsolatban 
25-30 perces kiselőadás 
megtartására 

        
2. Békekötések  Ismeretek tanulása a 

békekötésekről, a háború 
mérlegéről. Annak tudatosulása, 
hogy a második világháború 
totális háború volt, a náci 
Németország részéről pedig faji 
háború. A háború mérlegelése 
kapcsán a háború 
emberiségellenességének és 
civilizációellenességének 
felismerése, a haláltáborok, a 
gettók, áldozatairól információk, 
filmanyagok, képanyagok 
gyűjtése. A teheráni, a jaltai és a 
potsdami békék döntéseinek és a 
hatalmi viszonyok 
átrendeződésének megismerése.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámokhoz: 
1943 november, 1945 
február, 1945 július, 
1947. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Teherán, Jalta, Potsdam. 
Helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
háborús bűnös, 
nürnbergi per. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: Roosevelt, 
Sztálin, Churchill.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1943 november, 1945 
február, 1945 július, 
1946. július – október, 
1947. február 10. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Teherán, 
Jalta, Potsdam, Párizs, 
Nürnberg. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kamikáze, háborús 
bűnös, nürnbergi per, 
ENSZ. Ismeri a nemzeti 
felszabadító harcok 
jelentőségét egy-egy 
ország függetlenné 
válásában, így különösen 
De Gaulle tábornok 
londoni rádióbeszédét, 
vagy Tito 
partizánháborúját. Ismeri 
az alábbi történelmi 
személyeket: Roosevelt, 
Churchill, Sztálin, De 
Gaulle, Truman.  
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II. MAGYARORSZÁG 

RÉSZVÉTELE A II. 
VILÁGHÁBORÚBAN 

 ISMERETEK TANULÁSA  
MAGYARORSZÁG II. 
VILÁGHÁBORÚS 
RÉSZVÉTELÉRŐL, A 
HORTHY RENDSZER 
BUKÁSÁRÓL, A NYILAS 
URALOMRÓL, ÉS A 
HOLOCAUSTRÓL.  

    

        
1. Magyarország a második 

világháborúban 
 Ismeretek tanulása a II. 

világháborús Magyarországról. 
A területi revíziós politika 
eseménytörténetének ismétlése, a 
jugoszláv válság, Teleki-féle 
külpolitika összeomlásának, a 
magyar miniszterelnök személyes 
sorsának, erkölcsi 
példamutatásának megismerése 
informáló szövegek és Teleki 
fennmaradt búcsúlevelének 
elemzése révén. Pályakép Teleki 
Pálról. A háborús kormányok 
megismerése. A Szovjetunió elleni 
hadbalépés történelmi 
körülményeinek, a kassai 
bombázásnak történethű 
bemutatása. Bárdossy László 
háborús szerepének és sorsának 
megismerése.  A doni 
katasztrófának, mint történelmi 
kataklizmának a feldolgozása, 
jelenkortörténeti aspektusainak 
felvázolása. A Kállay-féle 
hintapolitika megismerése. A 
történelmi események térben, 
időben való ábrázolása,a magyar 
események megismerése 
szinkronban a világeseményekkel.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1941. június 26., 
1943. január. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Kassa, 
Don, Voronyezs. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
örökbarátsági szerződés, 
hintapolitika, második 
magyar hadsereg. Ismeri 
az alábbi történelmi 
személyeket: Teleki Pál, 
Bárdossy László, Kállay 
Miklós.   

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1941. június 26., 
1943. január. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: 
Jugoszlávia, Kassa, Don, 
Voronyezs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
örökbarátsági szerződés, 
“A legpocsékabb 
nemzet”, Kassa 
bombázása, voronyezsi 
katasztrófa, 
hintapolitika, második 
magyar hadsereg. Ismeri 
az alábbi történelmi 
személyeket: Teleki Pál, 
Bárdossy László, Kállay 
Miklós.  

        
2. Magyarország német 

megszállása 
 Ismeretek tanulása és 

információk gyűjtése 
Magyarország német 
megszállásáról, Horthy sikertelen 
kiugrási kísérletéről. Az 
események időben és térben való 
ábrázolása. Horthy 
rádióbeszédének elemzése, 
következtetések meghatározása.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1944. március 19., 
1944. október 15. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmat: 
kiugrási kísérlet, német 
megszállás. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: Bajcsy-
Zsilinszky Endre, Sztójai 
Döme.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1944. március 19., 22., 
28., 29., április 26., 
május közepe, augusztus 
29.,  1944 október 
15. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmat: kiugrási 
kísérlet, proklamáció, 
rádióbeszéd, német 
megszállás. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: 
Veesenmayer, Sztójai 
Döme, Bajcsy-
Zsilinszky Endre.  
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3. Holocaust, népirtás; nyilas 

uralom, szovjet 
hadműveletek.  

 Ismeretek tanulása a 
holocaustról és Szálasi 
hatalomátvételéről, a nyilas 
megszállásról.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámhoz: 
1944. ,1945. április . 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Auschwitz. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
nyilas uralom, 
deportálás, Holocaust, 
népirtás, Dávid csillag.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1944. október 16., 26., 
november 9., december 
2., december 15-20., 
december 21., 22., 24., 
1945. január 20., 
március 17., április 13.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve  be 
tudja jelölni vaktérképen 
a következő történelmi 
helyszínt: Auschwitz., 
Dachau,   Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
deportálás, holocaust, 
nyilas uralom, fajvédők, 
népirtás, Dávid csillag, 
Magyar Front, Magyar 
Nemzeti Felkelés 
Felszabadító Bizottsága, 
szabotázsok. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: Lakatos 
Géza, Szálasi Ferenc. 
Részletes ismertetést tud 
adni az 1944-45. év 
eseményeiről, a hadi 
események alakulásáról, 
a belpolitikai hatásáról, a 
sikertelen kiugrási 
kísérletről, a szidók 
deportálásáról, a Szálasi-
féle nyilas rémuralomról. 

        
4 Önművelés  A magyar történelem egyik 

legtragikusabb jelenségéről a 
Holocaustról iskolai 
megemlékezés, ismerősökkel 
személyes beszélgetés során nyert 
információk megismerése.  

 Hajlandó megemlékezni 
a második világháború 
és a Holocaust 
áldozatairól. Fel tud 
sorolni a magyar kultúra 
és a magyar tudomány 
területéről legalább 
három képviselőt, akik a 
nácizmus áldozatai 
lettek.  

 Hajlandó megemlékezni 
a második világháború 
és a Holocaust 
áldozatairól. Fel tud 
sorolni a magyar kultúra 
és a magyar tudomány 
területéről legalább öt 
képviselőt, akik a 
nácizmus áldozatai 
lettek. 

        
III. A BIPOLÁRIS VILÁG 

KIALAKULÁSA, A 
JALTAI RENDSZER 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
BIPOLÁRIS VILÁG 
KIALAKULÁSÁRÓL, A 
HIDEGHÁBORÚRÓL, A 
HATALMI TÖMBÖK 
LÉTREJÖTTÉRŐL  

    

        
1. A megosztott világ  Ismeretek tanulása a megosztott 

világról, a jaltai rendszer 
jellemzőiről, a bipolaritásról, a 
globalitásról, a nukleáris 
fegyverkezésről, a szembenállás 
és együttműködés különleges 
együttéléséről, az ideológia 
megnövekedett szerepéről és a 
birodalmi gondolat győzelméről 
a nemzeti elv fölött.  
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2. Hatalmi tömbök, a 

bipolaritás 
 Ismeretek tanulása a bipoláris 

világ kialakulásához vezető útról, 
a NATO és a Varsói Szerződés 
kialakulásáról, a NATO és a 
Varsói Szerződés tagállamairól, a 
hatalmi tömbökről. A geopolitika 
fontosságának bemutatása, a 
hatalmi tömbök és a bipoláris 
világ kialakulásának 
sarkkörpólusú térképen való 
ábrázolása. Annak érzékeltetése, 
hogy a rakétarendszerek miatti 
geopolitikai irányváltás 
mennyiben változtatja meg egy-
egy ország hagyományos 
érdekviszonyait. A bipolaritás és 
a globalitás térszemlélete és a 
történelmi gondolkodás 
fejlesztése. Ok-okozati 
összefüggések meghatározása, a 
történelmi események közötti 
hatásösszefüggések felismerése.  
A jaltai rendszer bemutatása 
kapcsán a gazdaságtörténet 
fontosságának felismerése. A 
globalitással együtt járó 
képkultúra fejlesztése, rajzok, 
ábrák, karikatúrák megtekintése, 
elemzése, a metaforikus 
gondolkodás fejlesztése.  

 Ismeri az alábbi 
évszámokhoz 
kapcsolódó 
eseményeket: 1946, 
1947, 1949. Meg tudja 
mutatni térképen a 
Varsói Szerződés és a 
NATO tagállamait. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: vasfüggöny, 
Varsói Szerződés, 
KGST, NATO, hatalmi 
tömbök. 

 Ismeri az alábbi 
évszámokhoz 
kapcsolódó történelmi 
eseményeket és az 
események történelmi 
hátterét: 1946. március 
6., 1947. 1949. április 4., 
A hagyományos Európa 
központú térképek 
mellett poláris-artikus 
térképen (sarkkörpólusú 
térképen) is képes a 
történelmi eseményeket, 
a hatalmi tömbök 
létrejöttét ábrázolni. 
Meg tudja mutatni 
térképen és be tudja 
jelölni vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: London, 
Párizs, Izrael, 
Strassburg, az Európa 
Tanács tagállamai, 
NSZK, NDK, Észak-
Korea, Dél-Korea, az 
Kína, a Varsói Szerződés 
tagállamai, a NATO 
tagállamai. Ismeri az 
alábbi fogalmakat: 
vasfüggöny,  Varsói 
Szerződés, NATO, 
imperialista hatalmi 
tömb, kommunista 
hatalmi tömb, Marshall 
segély, KGST, Európai 
Tanács, Benelux 
államok. Ismertetni tudja 
a jaltai rendszer 
sajátosságait: a 
bipolaritást, a globalitást, 
a birodalmi gondolat 
győzelmét a nemzeti elv 
felett, az ideológia 
megnövekedett szerepét, 
és a szembenállás és 
együttműködés sajátos 
egymás mellett élését. A 
jaltai rendszerrel 
kapcsolatos karikatúrák, 
rajzok szimbolikus, 
metaforikus jelentését 
képes megfejteni.  
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3. Hideg- és forró háborúk   Ismeretek tanulása a hideg- és 

forró háborúkról; sarkkörpólusú 
térképen való ábrázolásuk, 
történelmi időben való 
elhelyezésük.  
A speciális történelmi szókincs 
elsajátítása, a történelmi 
eseményeket alakító tényezők, az 
ok-okozati és hatásösszefüggések 
feltárása. Karikatúrák és képek 
elemzése.  

 Tudja, mi történt 1952-
53-ban, 1955-ben, 1956-
ban, 1958-ban. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: NDK, 
Korea, Varsó, Kuba, 
Kína, Prága, Budapest. 
Ismeri a következő 
fogalmakat: 
hidegháború, 
hidrogénbomba, 
atombomba. 

 Tudja, mi történt 1950 
júniusában, 
1951. áprilisában 
1952. novemberében, 
1953-ban, 1954-ben, 
1955. májusában,1956. 
februárjában, 
júniusában, júliusában, 
októberében, 
1957. márciusában, 
1958-ban, 1960-ban,  
1961. augusztusában, 
1962. október – 
novemberében.  Meg 
tudja mutatni 
hagyományos és 
sarkkörpólusú térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: NDK, 
Korea, Vietnám, Varsó, 
Kuba, Poznan, Kína, 
Prága, Budapest. Ismeri 
a következő fogalmakat: 
hidegháború, 
hidrogénbomba, 
atombomba, katonai 
tömbök, koreai háború, 
vietnámi háború, 
fegyverkezési verseny, 
nukleáris háború. 

        
4. Leszerelés és enyhülés  Ismeretek tanulása a leszerelésről 

és az enyhülésről; hagyományos 
és sarkkörpólusú térképen való 
tájékozódás. A történelmi 
események kronologikus 
megismerése.  
A történelmi eseményeket alakító 
tényezők, az ok-okozati és a 
hatásösszefüggések felismerése. 
A képi kultúra fejlesztése, a 
metaforikus gondolkodás 
fejlesztése karikatúrák, rajzos 
ábrák elemzése révén.  

 Tudja, mi volt 1963-ban 
és 1975-ben. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Genf, 
Helsinki. Ismeri a 
következő fogalmakat: 
európai biztonság, 
európai együttműködés, 
enyhülés., leszerelés. 

 Tudja, milyen történelmi 
események kötődnek a 
következő évszámokhoz: 
1963. augusztus 5., 
1970., 1971., 1972., 
1973. január 27., 
1973. június 18-25., 
július 3-7., 1975. július 
15-24., 1978., 
1979. június 18., 
1985. november 
19-20. Meg tudja 
mutatni hagyományos és 
sarkkörpólusú térképen 
egyaránt, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Genf, Helsinki. Ismeri a 
következő fogalmakat: 
enyhülés, leszerelés, 
genfi csúcstalálkozó, 
űrrepülés, európai 
biztonság, európai 
együttműködés. 
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5. A jóléti állam kialakulása, 

az USA és Nyugat-Európa 
fejlődése 

 Ismeretek tanulása a jóléti állam 
kialakulásáról, az USA és 
Nyugat-Európa fejlődéséről.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1947, 1952, 1958, 1963, 
1975, 1985. Ismeri a 
következő fogalmakat: 
demokrácia, jóléti állam, 
jogegyenlőség, 
esélyegyenlőség. Ismeri 
az alábbi történelmi 
szereplőket: Eisenhower, 
Kennedy, Reagan, 
Adenauer, De Gaulle.   

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1947. március 12., június 
5., 1952., 1958. február 
1., 1962., 1963., 1965., 
1968., 1969., 1972., 
1975., 1978., 
1979. július 18., 1982., 
1985., 1987. Ismeri és 
helyesen használja a 
demokrácia, a jóléti 
állam, jogállam, 
jogegyenlőség, 
esélyegyenlőség és az 
emancipáció fogalmát. 
Ismeri az alábbi 
történelmi szereplőket: 
Eisenhower, Kennedy, 
Reagan, Adenauer, De 
Gaulle.   
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6. A kommunista diktatúrák 

Kelet-Európában és a 
világban 

 Ismeretek tanulása a kommunista 
diktatúrákról, különös tekintettel a 
szovjet kommunista diktatúráról, a 
kínai modellről, Mao Ce-tungról és a 
maoizmusról, Fidel Castro kubai 
diktatúrájáról, és Pol Pot kambodzsai 
uralmáról. A XX. század nagy 
hatalmi, társadalmi és 
értékkonfliktusainak bemutatása a 
kommunizmus történelmi jelensége 
kapcsán. A szovjet kommunizmus 
elleni közép- és kelet európai 
felkelések megismerése, 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc 
nemzetközi szemszögből való 
bemutatása, a prágai tavasz 
eseménytörténetének megismerése.  
A pszichológia és a történelem 
kapcsolódási pontját jelentő, a 
nemzet karakterológia kutatási 
területéhez kapcsolódó történelmi 
jelenségek, mint a proletármítosz, a 
kommunista embermítosz, vagy a 
sztahanovista mozgalom bemutatása. 
A bolsevik párt politikai 
monopóliumának kialakulása és az 
állampárt sajátosságainak 
megismerése. A kommunizmus 
pusztításainak reprezentálása: a 
gulágok, a kitelepítések és az 
éhinségek megismerése. Sztálin 
részletes pályaképének megismerése, 
Hruscsov , Brezsnyev, és Gorbacsov 
politikai rendszerének megismerése. 
Az erőszak szerepének felismerése a 
kommunizmus témájának 
megismerése során. A nemek 
szerepének változásai az 1945 előtti 
és az 1945 utáni Szovjetunióban. Az 
új típusú nő megjelenése és 
megismerése. Az osztálytudat 
jelenségének bemutatása, a 
konformizmus kontra 
individualizmus összevetése. Mao 
Ce-tung rendszerének és 
pályaképnek megismerése., a kínai 
kulturális forradalom árnyoldalainak 
bemutatása. Fidel Castro 
rendszerének és pályaképének 
megismerése. Pol Pot kambodzsai 
rezsimének megismerése, 
információk szerzése a vörös 
khmerek uralmáról, a népirtásról és 
az önnépirtásról. A kommunizmus és 
a demokrácia összehasonlítása, a 
kommunizmus és a nácizmus 
összehasonlítása az erőszak, a 
tragikum szemszögéből a 
szociálpszichológia ismereteinek 
felhasználásával.   

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1947., 1955., 1956., 
1968. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
a KGST tagállamai, a 
Varsói Szerződés 
tagállamai., Budapest, 
Prága, Kambodzsa, 
Kína, Szovjetunió, 
Kuba. Ismeri a 
következő fogalmakat: 
sztálini diktatúra, 
pártállam, gulág, 
kitelepítés.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947. szeptember  
22-27., 1949. január 25., 
1953., 1955. május 14., 
1959., 1961., 1956., 
1968., 1989. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: a KGST 
tagállamai, a Varsói 
Szerződés tagállamai, 
Budapest, Prága, 
Afganisztán, Kína, 
Kambodzsa, Kuba, 
Szovjetunió, Moszkva.. 
Ismeri a következő 
fogalmakat: sztálini 
diktatúra, pártállam, 
gulág, kitelepítés, 
éhinség, vörös khmerek, 
kínai kulturális 
forradalom, peresztrojka, 
glásznoszty. Ismeri az 
alábbi történelmi 
szereplőket: Sztálin, 
Hruscsov, Brezsnyev, 
Gorbacsov, Fidel Castro, 
Ma Ce-tung, Pol Pot.   

        
IV.  AZ EURÓPAI EGYSÉG 

GONDOLATA ÉS 
MEGVALÓSULÁSA 
RÓMÁTÓL 
MASTRICHTIG 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
EURÓPAI EGYSÉG 
SZÜLETÉSÉRŐL, A 
RÓMÁTÓL MASTRICHTIG AZ 
EGYESÍTÉS FONTOSABB 
ÁLLOMÁSAIRÓL  
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1.  Az Európa-gondolat 

fejlődése a XX. században, 
a kezdetektől az 1980-as 
évek közepéig  

 Ismeretek tanulása a Páneurópa-
gondolatról, Briand 
koncepciójáról, a II. világháború 
hatásáról, a Marshall tervről, az 
Európa Tanács és az Európai 
Szén- és Acélközösség 
létrejöttéről, az Európai 
Gazdasági Közösségről, az 
európai államok belépéséről és 
bővítéséről.  

 Röviden ismertetni tudja 
a Marshall terv lényegét, 
és az európai egyesülés 
folyamatának első 
lépéseit, valamint a 
csatlakozó tagállamokat 
az 1980-as évek 
közepéig.   

 Részletesen tud szóban 
és írásban kommunikálni 
a Páneurópa 
gondolatrtól, Briand 
francia miniszterelnök 
javaslatáról, a Marshall 
terv jelentőségéről, 
annak európai 
fogadtatásáról. Részletes 
pályaképet tud adni az 
alábbi, az Európa egység 
megvalósításában 
szerepet játszó 
személyekről: Konrad 
Adenauer, Winston S. 
Churchill, Alcide De 
Gasperi, Jean Monnet, 
Paul-Henri Spaak, 
Robert Schumann, 
Charles De Gaulle. 
Felismeri a francia-
német megbékélés 
jelentőségét.  

        
2.  A Delors-i éra  Információk gyűjtése a Delors-i 

éra kezdeteiről, az Európai Unió 
kialakulásáról, az integráció 
mélyüléséről és bővítéséről a 
mastrichti konferenciáig.  

 Tudja, hogy ki volt 
Delors. Fel tudja sorolni 
az Európai Unió négy 
alappillérét, az áruk, a 
tőke, az információ és a 
munkaerő szabad 
mozgásának lehetőségét. 

 Tudja, hogy ki volt 
Delors. Fel tudja sorolni 
az Európai Unió négy 
alappillérét, az áruk, a 
tőke, az információ és a 
munkaerő szabad 
mozgásának lehetőségét. 
Ismertetni tudja az  
1985-ben kiadott fehér 
könyv lényeges elemeit.  

        
V. A GYARMATI RENDSZER 

FELBOMLÁSA 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

GYARMATI RENDSZER 
FELBOMLÁSÁRÓL, AZ ÉSZAK-
DÉL KONFLIKTUSRÓL, A 
FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
HELYZETÉRŐL, A 
CIVILZÁCIÓK KÖZÖTTI 
KONFLIKTUSOKRÓL. 
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1. A "fejlődő országok" 
helyzete, az Észak-Dél 
konfliktus 

 Ismeretek tanulása és 
információgyűjtés a "fejlődő 
országok" helyzetéről, az afro-
ázsiai országokról, Koreáról, 
Vietnámról, Indokínáról, a 
szegénység kultúrájáról.   
A fejlődő országok elhelyezése 
történelmi időben és térben.   
A harmadik világ 
elmaradottságának és az 
elmaradottság globális hatásainak 
megismerése történelmi és 
antropológiai szempontból.  
A szegénység kulturájának, a 
demográfiai robbanásnak és 
korunk kihívásainak számba 
vétele az Észak-Dél konfliktus 
bemutatása kapcsán. Annak 
érzékeltetése, hogy a Földünk a 
20. század végére globális 
bárkává változott, és az éhinség 
aggasztó méreteket ölt. A 
történelmi eseményeket alakító 
tényezők feltárása az Észak-Dél 
konfliktus témájának 
feldolgozásával. Statisztikai 
adatok, demográfiai térképek, 
táblázatok leolvasása, 
következtetések megfogalmazása.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1947, 1950-53, 
1963. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
afroázsiai országok, 
Korea, Indokína, 
Vietnám, afrikai 
országok.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1947, 1950-53, 1955., 
1963. Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
az afroázsiai országok, 
Korea, Indokína, 
Vietnám, afrikai 
országok. 
Statisztikákból, 
demográfiai térképekből, 
táblázatokból 
következtetéseket tud 
leolvasni önállóan a 
túlnépesedésről és 
korunk globális 
problémáiról: a vallások, 
kultúrák egymás mellett 
éléséről, a társadalmi 
kihívásokról (migráció, 
éhezés).  

 
2. A közel-keleti konfliktusok, 

az arab-izraeli háborúk és 
Irak pánarab törekvései 

 Ismeretek tanulása és információk 
gyűjtése a közel-keleti 
konfliktusokról, az arab-izraeli 
háborúk történetéről és az iraki 
válságról. A történelmi 
események térben és időben való 
ábrázolása, a történelmi 
eseményeket alakító tényezők 
feltárása.  

 Tudja, mi történt 1948-
ban, 1956-ban, 1967-
ben. Meg tudja mutatni 
térképen és be tudja 
jelölni vaktérképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Izrael, 
Palesztina, Kuvait, Irak, 
Szovjetunió, Amerikai 
Egyesült Államok.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: arab-izraeli 
háborúk, iraki válság.  

 Tudja, mi volt 1948-ban, 
1956-ban, 1967-ben, 
1980-ban, 1990-ben. 
Ismeri az arab-izraeli 
háborúk vallási és 
politikai okait, az iraki 
expanzív törekvések 
mozgatórugóit, Szaddám 
Husszein pánarab 
törekvéseit, az első Öböl 
háború lényeges 
eseményeit, Kuvait 
lerohanását és a második 
Öböl háború történetét. 
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Izrael, Palesztína, 
Egyiptom, Irak, Irán, 
Kuvait, Szaud-Arábia, 
Amerikai Egyesült 
Államok, Szovjetunió. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: arab-izraeli 
konfliktus, arab-izraeli 
háború, Öböl háború.  

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3371 

 

3. A távol-keleti régió (Japán 
és Kína útja, az ázsiai 
kistigrisek) 

 Ismeretek tanulása és informáló 
szövegek olvasása  a távol-keleti 
régióról, Kínáról és Japánról, 
valamint az ázsiai kistigrisek 
felemelkedéséről. Történelmi 
időben és térben való 
tájékozódás. Az ázsiai régió 
fejlődésének okai.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1951., 1966. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Kína, 
Japán, Tokió, Peking, 
Hong Kong, Tajván. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: ázsiai út, 
ázsiai kistigrisek.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1950., 1951., 1959., 
1966., 1969., 1976., 
1978., 1989. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Kína, 
Japán, Peking, Tokió., 
Hong Kong, Tajván.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: ázsiai út, 
ázsiai kistigrisek.  

        
4.  Önművelés  Hazai és nemzetközi sajtóból 

információ gyűjtés az arab-
izraeli konfliktusról, valamint az 
iraki invázióról. Az 
aktuálpolitikai események 
történelmi hátterének 
bemutatása.  

 Képes hazai sajtóból 
információkat gyűjteni 
az arab-izraeli és az iraki 
invázió aktuálpolitikai 
események történelmi 
hátteréről. Két-három 
napilapból képes 
információkat gyűjteni.  

 Képes hazai és 
nemzetközi sajtóból 
információkat gyűjteni 
az arab-izraeli és az iraki 
invázió aktuálpolitikai 
események történelmi 
hátteréről. Két-három 
napilapból és hetilapból 
képes információkat 
gyűjteni. 

        
VI.  MAGYARORSZÁG A II. 

VILÁGHÁBORÚ UTÁN A 
RENDSZERVÁLTÁSIG 

 ISMERETEK TANULÁSA 
MAGYARORSZÁG A II. 
VILÁGHÁBORÚ UTÁNI 
TÖRTÉNELMÉRŐL A 
RENDSZERVÁLTÁSIG 

    

        
1. A háborús vereség utáni 

konszolidáció 
 Ismeretek tanulása a háborús 

vereség utáni konszolidációról, a 
háborús károk helyreállításáról., 
a szovjet felszabadításról és 
megszállásról.   

 Tudja, milyen történelmi 
esemény kapcsolódik a 
következő évszámhoz: 
1945. november. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
fegyverszünet, 
újjáépítés, felszabadulás. 
Nagyszülők elbeszélései 
alapján képes 
adatgyűjtésre a második 
világháború utáni 
közállapotok 
megismerése tárgyában.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1945. január 20., 
március 17., április 13., 
november 4., 15. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
fegyverszünet, 
földreform, 
nemzetgyűlési választás, 
újjáépítés. Nagyszülők 
elbeszélései alapján 
képes adatgyűjtésre a 
második világháború 
utáni közállapotok 
megismerése tárgyában. 
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2. A demokratikus közélet 
megteremtésének 
lehetőségei, a 
többpártrendszer kísérlete és 
kudarca Magyarországon 
1945 és 1947 között. 

 Ismeretek tanulása a 
demokratikus közélet 
megteremtésének lehetőségeiről 
és bukásáról, az 1945-ös és az 
1947-es választásokról, az 
újjászerveződő pártokról és 
programjairól.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1945, 1946., 
1947. február 10. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
köztársaság kikiáltása, 
koalíció, államosítás, 
Ideiglenes 
Nemzetgyűlés, 
Ideiglenes Nemzeti 
Kormány. Ismeri és 
röviden jellemezni tudja 
az alábbi pártokat és 
azok programját: MKP, 
FKGP, SZDP, NPP. 
Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Tildy Zoltán, Nagy 
Ferenc, Szakasits Árpád, 
Rákosi Mátyás, Veres 
Péter.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1946. február 1., 4., 
március 5., június 
26. augusztus 1., 
szeptember 7-9., 
november 28., 
1947. január 5., február 
10., 25., május 30 – 
június 2. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
köztársaság kikiáltása, 
államosítás, koalíció, 
SZEB, Ideiglenes 
Nemzetgyűlés, 
Ideiglenes Nemzeti 
Kormány, Baloldali 
Blokk. Ismeri és 
részletesen ismertetni 
tudja az alábbi pártok 
programját: MKP, 
FKGP, SZDP, NPP. 
Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Dálnoki Miklós Béla, 
Tildy Zoltán, Nagy 
Ferenc, Szakasits Árpád, 
Rákosi Mátyás, Veres 
Péter, Kéthly Anna, 
Mindszenty József, 
Barankovics István. 
Ismertetni tudja az  
1945-ös és az 1947-es 
választások menetét, az 
MKP szalámitaktikáját, 
és a párizsi 
békeszerződés döntéseit. 
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3. A pártállami rendszer 

kiépítése 
 Ismeretek tanulása a pártállami 

rendszer kiépítéséről, az ötvenes 
évek személyi kultuszáról, az 
államosítás folyamatáról, a 
kötelező beszolgáltatás 
rendszeréről, a tanácsrendszer 
kiépítéséről.  
 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1947. május 31., 
augusztus 31., 
1948. június 12-14., 
1949. 1953. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
államosítás, osztályharc, 
koncepciós perek, 
személyi kultusz, 
kolhozosítás, diktatúra, 
beszolgáltatás, ÁVH, 
kulák, reakciós, 
tanácsrendszer. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: Rákosi 
Mátyás, Rajk László, 
Révai József, Nagy Imre, 
Kádár János.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1947. május 31., 
augusztus 1., 31., 
november 21., 
1948. április 29., június 
12-14., június 16., 
szeptember 6., december 
10., 26., 1949. február 
1., május 15. 
1953. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: államosítás, 
osztályharc, koncepciós 
perek, kolhozosítás, 
diktatúra, beszolgáltatás, 
ÁVH, ÁVO, kulák, 
reakciós, tanácsrendszer, 
Rajk-per, Sztahanov-
mozgalom, Tito az 
imperialisták láncos 
kutyája. Ismertetni tudja 
Rákosi Mátyás 
pályaképét, rendszerét. 
Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Rajk László, Gerő Ernő, 
Farkas Mihály, Révai 
József, Nagy Imre, 
Kádár János.  
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4.  1956 Forradalom és 

szabadságharc története 
 Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc előzményeinek, 
eseménytörténetének bemutatása. 
1956 a magyar historiográfiában, 
1956 megítélésének változásai a 
Kádár-korszakban, az 1980-as 
évek végén és a rendszerváltás 
után. Megemlékezés 1956 
mártírjairól. 1956-nak, mint a 
magyar történelem fontos 
állomásának megismerése, 
jelenkortörténeti vonatkozásainak 
felismerése.  

 Rövid vázrajzot tud adni 
a forradalom 
kirobbanásának okairól, 
a reformerek és a 
sztálinisták küzdelméről, 
az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 
eseménytörténetéről. 
Tudja a forradalom és 
szabadságharc 
történetének 
legfontosabb évszámait, 
a történelmi dátumokhoz 
kapcsolódó történéseket. 
1956. október 23., 24., 
25., 28. 1956. október 30 
– november 3. Ismeri az 
alábbi történelmi 
személyeket: Nagy Imre, 
Maléter Pál, Kádár 
János.  

 Részletes vázrajzot tud 
adni a forradalom 
kirobbanásának okairól, 
a reformerek és a 
sztálinisták küzdelméről, 
a politikai terrorról, az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc 
eseménytörténetéről. 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak az alábbi 
évszámokhoz: 
1949. június 19., 
augusztus 18., december 
28., 1950. január 1., 
május 11., augusztus 30., 
1951. május 18., június 
17., 1952. február 17., 
augusztus 14., 
1953. június 13-
14. 1953. július 4., 25., 
26., 1954. október 23-
24., 1955. április 14., 
18., december 14., 
1956. március 17., július 
18-21., október 6., 16.  
1956. október 23., 24., 
25., 28. 1956. október 
30–november 3. 
1956. november 4., 14., 
22., 29. 1956. december 
9., 11., 1957. január 13., 
február 19., 1958. június 
16.  Ismeri az alábbi 
történelmi személyeket: 
Nagy Imre, Maléter Pál, 
Kádár János. Budapest 
várostérképén képes 
nyomon követni és 
bemutatni a forradalom 
és szabadságharc 
eseménytörténetét. Hazai 
és nemzetközi 
szakirodalomra 
alapozva, korabeli 
újságcikkeket is olvasva 
átéli 1956 szellemiségét, 
és Magyarországnak a 
világpolitikában betöltött 
szerepét. Ismeri 1956 
megítélésének 
változásait napjainkig. 
Felismeri 1956 
jelenkortörténeti 
vonatkozásait.  
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5. A Kádár-rendszer   Ismeretek tanulása a Kádár-

rendszerről, az 1956 utáni 
megtorlásról, az 1964 és 1972 
közötti reformok évtizedéről, a 
megtorpanásról és a rendszer 
válságáról az 1980-as évek 
közepén. Az oktatáspolitika 
alakulása a Kádár-rendszerben, az 
1962-es tanterv, az 1978-as 
tanterv és az 1985-ös törvény.  

 Rövid ismertetést tud 
adni a forradalom utáni 
megtorlásról, az 1964 és 
1972 közötti reformok 
évtizedéről, valamint a 
megtorpanás és válság 
időszakáról. Tudja, 
milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1958., 1961., 
1968. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: gazdasági 
mechanizmus reformja, 
gazdaságirányítási 
reform, fogyasztói 
árrendszer, "fordulat és 
reform". 

 Részletes ismertetést tud 
adni a forradalom utáni 
megtorlásról, az 1964 és 
1972 közötti reformok 
évtizedéről, valamint a 
megtorpanás és válság 
időszakáról. Objektíven 
képes szóban és írásban 
is bemutatni a rendszer 
előnyeit és árnyoldalait. 
Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1958. november 16., 
1960. április 1., 
1961. szeptember 13., 
1966. május 25-27., 
1968. január 1., 
1986. október, 
1987. június 25., 
1988. Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: gazdasági 
mechanizmus reformja, 
gazdaságirányítási 
reform, fogyasztói 
árrendszer, "fordulat és 
reform". Ismertetni tudja 
az oktatáspolitika 
alakulását az 1960-as 
évek elejétől 1985-ig.  

        
6.  Társadalmi válságtünetek  Ismeretek tanulása a társadalmi 

válságtünetekről 
 Tudja, milyen történelmi 

események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1987. szeptember 27. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1986. október, november 
29-30., 
1987. szeptember 27. 

        
VII.  A RENDSZERVÁLTÁS 

MAGYARORSZÁGON 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

RENDSZERVÁLTÁSRÓL  
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1.  Békés rendszerváltás  Ismeretek tanulása és forrás 

elemzés a rendszerváltás 
történelméről, az új pártok 
megalakulásáról és a nemzeti 
kerek asztal egyeztetésekről.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1988., 1989. október 23.  
Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Lakitelek. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
FIDESZ, MSZMP, 
Történelmi Igazságtétel 
Bizottság, MDF, 
SZDSZ, FKgP, 
többpártrendszer, 
pluralizmus, jogállam, 
nemzeti kerekasztal, 
MSZP, KDNP, 
országgyűlési 
választások, Antall-
kormány. Képes az adott 
témában 10-15 perces 
kiselőadás megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1988. március 30., május 
20-22., június 16., 
szeptember 3., november 
13., 18., 24., 
1989. január 28., február 
10-11., március 22., 
április 2., június 13., 16., 
szeptember 10., 18., 
október 5-7., 23., 
november 26., 1990.  
március 25., április 8., 
május 23., augusztus 3.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Lakitelek. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
FIDESZ, MSZMP, 
Történelmi Igazságtétel 
Bizottság, MDF, 
SZDSZ, FKgP, 
többpártrendszer, 
pluralizmus, jogállam, 
nemzeti kerekasztal, 
MSZP, KDNP, 
országgyűlési 
választások, Antall-
kormány. Képes az adott 
témában 20-25 perces 
kiselőadás megtartására 

        
VIII. A MAI MAGYAR 

TÁRSADALOM ÉS 
LETMÓD  

 ISMERETEK TANULÁSA A 
MAI MAGYAR 
TÁRSADALOMRÓL ÉS 
ÉLETMÓDRÓL  

    

        
1.  Emberi és állampolgári 

jogok, kötelességek 
 Ismeretek tanulása az alapvető 

emberi és állampolgári jogokról 
és kötelességekről.  

 Fel tud sorolni alapvető 
emberi és állampolgári 
jogokat.  

 Ismertetni tudja az 
emberi jogokat és a 
jogegyenlőség elvét. 
Ismeri az állampolgári 
jogok és kötelességek 
rendszerét.  

        
2.  Etnikumok, nemzetiségek a 

magyar társadalomban, a 
magyarországi romák 
helyzete 

 Ismeretek tanulása az 
etnikumokról, a nemzetiségekről 
a magyar társadalomban, és a 
magyarországi romák helyzetéről 

 Fel tud sorolni 
magyarországi 
nemzetiségeket. Röviden 
jellemezni tudja a 
magyarországi romák 
életkörülményeit.  

 Részletesen tud beszélni 
a magyarországi 
nemzetiségekről, 
számukról, arányukról, 
helyzetükről. Tudja mit 
jelent a diszkrimináció 
fogalma. Ismertetni tudja 
a magyarországi romák 
helyzetét.  
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Év végi követelmények 

 
a) Tudjanak statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tartalmára 

vonatkozó állításokat megfogalmazni, következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifejtést igénylő 
kérdésekre válaszolni  

b) Tudjanak válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó kérdésekre.  
c) Tudják értelmezni a magyar és az egyetemes történelem fontosabb szöveges forrásait, és megadott 

szempontok szerint tudjanak a forrás alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni.  
d) Legyenek képesek dokumentumokból, megadott szempontok alapján korabeli társadalmi és politikai 

viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni.  
e) Legyenek képesek másodlagos és elsődleges források tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és 

eltérések megállapítására.  
f) Legyenek képesek tényekre és feltételezésekre példát hozni – megadott szempontok alapján – 

egyszerűbb forrásokból és ismeretterjesztő szövegekből.  
g) Ismerjék fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt eseményeiből azokat, amelyek időbeli 

közelség vagy valamilyen összefüggés alapján egymáshoz kapcsolhatók.  
h) Tudjanak kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségeket, akik egymással 

kapcsolatban álltak.  
i) Tudjanak egy történelmi eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével 

kérdések alapján vagy önállóan bemutatni.  
j) Legyenek képesek a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy 

területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni.  
k) Tudjanak atlasz segítségével egyszerű történelmi térképvázlatot készíteni.  
l) Legyenek képesek a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állítani, évszámokkal, nevekkel és 

helyekkel összekapcsolni, megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla, forrás) konkrét 
eseménysorokat bemutatni. 

m) Legyenek képesek egy-egy kiemelkedő történelmi személy életútját bemutatni, közösségformáló, 
társadalomalakító tevékenységét felismerni.  

n) Legyenek képesek a helyi társadalom főbb jellemzőit főbb vonalakban bemutatni.  
o) Képesek példát gyűjteni arra, hogy különböző történelmi régiók fejlődése eltérő ütemű lehet.  
p) Források segítségével ismerjék fel a nagyobb történelmi régiók közötti fontosabb különbségeket  
q) A Jugoszlávia elleni támadás során képesek legyenek megítélni Teleki Pál szerepét, öngyilkossága 

kapcsán értsék meg, hogy vannak olyan kiélezett élethelyzetek és konfliktusok, amelyek rávilágítanak 
az erkölcsi értékminőségek és az emberi helytállás jelentőségére.  

r) Magyarország második világháborús részvétele kapcsán legyenek képesek megítélni azt, hogy 
haladhat-e egy ország kényszerpályán, és egy kis országnak mekkora lehet a politizálási mozgástere.  

s) Szerezzenek bővebb ismereteket a határon túli magyarság történetéről és kultúrájáról, a magyarországi 
nemzetiségek, köztük a romák életéről, életkörülményeiről.  

t) Legyenek kellően informálva a magyarországi zsidóság XX. századi tragédiájáról, a zsidóüldözésről, a 
Holocaustról és a népirtásról.  

u) A XX. század nagy hatalmi és értékkonfliktusai között ismeretekkel rendelkezzenek a kitelepítésekről 
és a kommunizmus okozta károkról, az ember csinálta éhínségekről, a gulágokról, a munkatáborokról.  

v) Kellő információkkal rendelkezzenek a XX. századi magyar társadalmi fejlődésről és a polgárosodás 
útjairól, buktatóiról, a vállalkozásokról, az intézményrendszerek létrejöttéről és a cselekvő polgár 
lehetőségeiről. 

w) Képesek legyenek elemezni a globális problémákat, a túlnépesedésből, a civilizációk eltérő fejlődéséből 
és értékbeállítódásából, a vallások közötti átjárhatóságból (ökumené), a geopolitikai irányváltásokból, a 
világ glóbuszközpontúvá válásából eredő problémákat.  

x) Legyenek képesek kommunikálni XX. századi történelmi témák kapcsán az erkölcsről, a szexualitásról, 
a munkavállalásról, a halálbüntetésről és egyéb társadalmi jelenségekről.  

y) Az Európai Unió fejlődéséről kellő információkkal rendelkezzenek.  
z) A pozitív magyarságkép mellett alakuljon ki a tanulókban az europier magatartás és pozitív Európa-

kép.  
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aa) Alakuljon ki bennük a Magyarországon európainak lenni, Európában magyarnak lenni identitás.  
bb) A polgári demokratikus államberendezkedésről szóló ismeretek birtokában elkötelezettek legyenek a 

demokrácia, a humanizmus, a szociális és vallási felelősség, a jogtudat, a normakövető magatartás iránt.  
cc) Ismerjék fel a XX. század második felében a magyarság történelmének sorsfordulóit (1956) és 

tragédiáit (Voronyezs, Holocaust).  
dd) Reálisan tudják értékelni az 1990 utáni rendszerváltozást Magyarországon, az intézményrendszer és a 

többpártrendszer, az önkormányzatiság, a szabad véleménynyilvánítás és szólásszabadság, a vállalkozás 
és cselekvés lehetőségeinek létrejöttét.   

ee) Ismerjék fel a termelés új szervezeti formáinak és társadalomformáló hatásának kölcsönhatását.  
ff) Példákkal bizonyítsák a gazdaság, a gazdálkodás és a környezet viszonyának alakulását a XX. 

században.  
gg) Legyenek képesek bemutatni a parlamenti rendszerek működését és felépítését.  
hh) Tudják bemutatni az általános, az egyenlő és a titkos választójogért folyó küzdelem problémakörét egy 

XX. századi példán keresztül.  
ii) Tudják bemutatni a polgári demokratikus és totális rendszerek közötti különbséget.  
jj) Legyenek képesek bemutatni egy-egy politikai-szövetségi rendszer kialakulását, célkitűzését. 
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GAZDÁLKODÁSI 
ISMERETEK 

 
8. évfolyam 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskola, Művészeti 
Iskola és Gimnázium fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a NAT 
2003-hoz igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
(ÉKP) 1–12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte. Az alábbiakban a 8. évfolyamra szóló 
Gazdálkodási ismeretek tantervet közöljük. 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Gazdálkodási ismeretek tanterve a NAT Ember és társadalom műveltségi területére terjed ki. A tanterv 
a NAT műveltségi területek kiemelt fejlesztési feladatok tartalmának feldolgozására készült kereszttantervek 
közül a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire, EU és kultúra, Értékvédelem és fogyasztóvédelem, Jövő, 
jövőkép, jövőstratégia követelményeinek teljesítését teszi lehetővé. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret, 
továbbá a Énkép, önismeret követelményeinek teljesítését. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

  
0,5 

  
0,5 

  

 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Gazdálkodási ismeretek tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy 
az adott évfolyam végén megfelelt (minimális) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) 
tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Gazdálkodási ismeretek tantervet a tanulásra nyitott, a gazdasági felsőoktatásban szerzett diplomával 
rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. Előnyös a közoktatásban akkreditált KÉK program 
továbbképzésének elvégzése. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő 
tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a 
program kivitelezéséhez szükséges eszközöket. 
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A Gazdálkodási ismeretek tanulásának céljai a 8. évfolyamon 
 
A Gazdálkodási ismeretek tanulása révén a tanulók számára személyessé, élményszerűvé vélik a gazdálkodás, 
mint alapvető emberi tevékenység. A tanulók képessé válnak szükségleteik tudatos rangsorolására, 
változékonyságának felismerésére; a környezetükben tapasztalt gazdasági jelenségek és ismeret-elemek 
értelmezésére és rendszerezésére, továbbá a háztartás gazdálkodási feladatainak átlátására, az abban való tudatos 
részvételre.  
A tanterv tanulása révén megismerkedhetnek a szűkösség problémájával és következményeivel; piac és a 
cserekapcsolatok különféle formáival, a pénz lényegével és szerepeivel; valamint a háztartás erőforrásaival, az 
azokkal való gazdálkodással. Elsajátítják az egyéni pénzügyi menedzsment képességét. 
A tanulók gazdálkodói érzéke és képessége megalapozást nyer a feladatok, szituációk nyújtotta gyakorlási 
lehetőségek során. Erre az alapra épül majd a Gazdálkodási ismeretek tantárgy későbbi folytatása, amikor is már 
majd vállalkozói és nemzetgazdasági kérdések is szóba kerülnek.  
A gazdálkodási ismeretek tanulásának nyolcadik osztályos céljai részletesen a tanterv következő oldalán 
olvashatók. 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 8. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszöveg néma értő olvasása, 
megadott szempontok szerinti 
feldolgozása (adatkeresés, 
lényegkiemelés, kérdés 
megfogalmazása stb.) 
 Ábrák elemzése, készítése 
 Táblázatok adatsorainak 

értelmezése, készítése 
 Témaspecifikus folyóiratcikkek 

jegyzetelése  
 Definíció alkotás és értelmezés 
 Modellek magyarázata 
 Szituációs játék 
 Videofilm megtekintése, 

kiértékelése 
 Internet, CD ROM keresési 

feltételek szerinti használata 
 Adatgyűjtés, interjúkészítés az 

adott gazdasági, társadalmi 
környezetben 
 Egy szabadon választott téma 

komplex feldolgozása és 
bemutatása (kiselőadás, tabló, 
írásbeli beszámoló) 
 Szakszavak szótár segítségével 

történő magyarázata 
 Statisztikai elemzések végzése 
 Intézmények meglátogatása 

adott szempontok alapján 
 Szakértők, előadók meghívása, 

vele beszélgetés folytatása 

 Eredmények kiszámításának 
levezetése 
 Alkotások kiállítása 
 Rövid szóbeli értékelés 

megtartása egy adott témában 
 A tanuló által végzett 

vizsgálatok módszereinek és 
eredményeinek kiértékelése 
 Munkalapok, tesztek 

megoldása, diagnosztikus mérés
 Szituációs játékban való 

részvétel sikeressége 
 Szóbeli felelet  
 Egyéni és csoportos 

megbeszélés 
 Játékos vetélkedő 
 Gyűjtőmunka feldolgozása 

tablón vagy dossziéban, 
albumban adott határidőre 

 Tanulói értékelés (elemző 
önértékelés, diáktárs elemzése) 
 Tanári értékelés (formatív és 

szummatív) 
 Zsűrizés (alkotások esetén) 
 Külső szakértő bevonása 
 Gyűjtőmunka, tabló, fényképek, 

adatok feldolgozásának 
elemzése és értékelése 
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Saját fejlesztésű taneszköz 

 
 

Évfolyam Cím 
8. Hollóné Kacsó Erzsébet – Kádek István: AGORA (Alapozó Gazdaságtan Oktató Rendszerező 

Anyag)  
EKF Líceum Kiadó 2002  
(I., II.2., 3., III. fejezetek) 
 

 
 

Saját fejlesztésű tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Cím 
8. Hollóné Kacsó Erzsébet – Kádek István: Út az  “AGORA”-ra  (Tanári útmutató az “Alapozó 

Gazdaságtan ..” könyvhöz) 
EKF Líceum Kiadó 2002. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

8. évfolyam 
 
 

A Gazdálkodási ismeretek tanulásának céljai a 8. évfolyamon 
 
A tantárgy oktatásának alapvető célja a gazdálkodói érzék és képesség megalapozása, valamint gazdasági 
alapfogalmak és összefüggések megismertetése és megtanítása. Mindez nem előzmény nélküli. A tanulókat mind 
családi környezetükben, mind a hétköznapi élet tevékenységei során, mind a tömegkommunikációs csatornákon 
keresztül rengeteg hatás éri, melyek gazdasági tartalmakat is hordoznak. Korábbi tanulmányaik során is 
megismerkedtek már gazdasági fogalmakkal, gazdaságtörténeti tényekkel. A feladat ezért nem annyira új 
ismeretek közvetítése, hanem a meglévők rendszerezése, és azoknak a gazdálkodói képességeknek a 
megalapozása, melyek majd felnőtt mindennapjaik során sikeres egyéni életvezetésükhöz nélkülözhetetlenek.  
 
A gazdálkodási ismeretek tantárgy keretében a 8. évfolyamon a kiemelt fejlesztési feladatok közül az alábbiak 
kapnak igen nagy hangsúlyt: 

– a tanulók énképének, önismeretének fejlesztése (saját erősségeik és gyengeségeik tisztázása, 
gazdasági szerepük értelmezése során) 

– a környezettudatos magatartásra nevelés (a gazdálkodás környezeti hatásainak elemzése, valamint 
a háztartási tevékenységek vizsgálata során) 

– információs és kommunikációs kultúrájuk fejlesztése (a gazdasági jelenségek megfigyeltetése, az 
azokkal kapcsolatos információgyűjtés, valamint a gazdasági történésekről való beszélgetések, viták alkalmával) 

– tanulási módszereik fejlesztése (a kooperatív csoport-tevékenységek alkalmával, a helyszíni 
megfigyelések során, az ajánlott elektronikus oktatóanyag használata közben) 

– a harmonikus élet, a testi és lelki egészség fontosságának tudatosítása (főként a családi 
munkamegosztás, a család szabadidős tevékenységeinek áttekintése, megtervezése során) 

– a gazdasági szituációk megismerése, megértése és eljátszása a felnőtt lét szerepeire való felkészülést 
is hatékonyan segítheti. 
 
A gazdálkodási ismeretek tanulása révén a tanulók számára személyessé, élményszerűvé válik a gazdálkodás, 
mint alapvető emberi tevékenység. Képessé válhatnak szükségleteik tudatos rendszerezésére és 
rangsorolására, szükségleteik változékonyságának a felismerésére, e változások okainak értelmezésére és 
elemzésére. Érthetővé válhat a tanulók számára az a tény, hogy a szükséglet-kielégítés tárgyaihoz (a különböző 
anyagi javakhoz és szolgáltatásokhoz) eltérő módon és mértékben juthatnak hozzá a gazdasági élet szereplői. A 
tanterv tisztázza, hogy a szükséglet-kielégítés tárgyai sokfélék; a javak egy része igen messziről, más 
országokból kerül hozzánk, ennél fogva a nemzetközi munkamegosztás és a külkereskedelem napjainkban 
nélkülözhetetlen tényező. A tanterv tanulása során megismerkedhetnek a tanulók a piaccal, a pénz történetével, 
a pénz piaci szerepköreivel, a gazdálkodás lényegével és a háztartásgazdálkodás alapvető kérdéseivel. 
 
A tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott tevékenységek az ismeretszerzés, a kritikai gondolkodás és a 
kommunikációs képesség fejlesztésének igen jó lehetőségét nyújtják. A tanulók ismereteket szereznek majd 
hallott és olvasott szövegekből, videó-anyagokból, multimédiás-számítógépes ismerethordozókból. Ismereteket 
gyűjtenek majd könyvtárakban, helyszíni megfigyelésekkel (piacon, áruházban, gyárlátogatás alkalmával), 
valamint az internetről. Családi döntési szituációkat jelenítenek meg, élnek át szerepjátékok során. Sokszor kerül 
majd sor beszélgetésekre, vitákra, ahol saját véleményüket érthetően kell megfogalmazniuk. Tapasztalataikról, 
megfigyeléseikről szóban kell majd beszámolniuk. Esetenként egyszerű rajzokkal kell majd szemléltetniük, 
megjeleníteniük a gazdasági összefüggéseket. 
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TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TEVÉKENYSÉGEK  

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A GAZDÁLKODÁS 

SZÜKSÉGESSÉGE  
 ISMERETEK TANULÁSA, 

TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A GAZDÁLKODÁS 
LÉNYEGÉRŐL  

    

        
1. A szükségletek (igények) és 

kielégítésük lehetőségei 
 A szükségletek (igények) és 

kielégítésük lehetőségeinek 
számbavétele 

    FOGY 
ÉLET 
ÖNI 

        
1.1. A szükségletek rangsorolása  

(szükséglet-piramis) 
 Problémafelvetés (beszélgetés): 

“édenkert” és a valóságos 
környezet összehasonlítása 
Csoportmunka: igények, vágyak 
és kielégítésükhöz szükséges 
dolgok felsorolása, osztályozása a 
következő szempontok szerint: 

– gazdaságilag 
értelmezhető dolgok – 
gazdaságon kívül eső 
dolgok 

– anyagi javak (“kézzel 
fogható dolgok”) – 
szolgáltatások (“nem 
kézzel fogható elemek” 

A „szükségleti piramis” ábra 
értelmezése, a szükségletek 
fontossági rangsora 
 

 Fel tud sorolni két-
három szükségletfajtát, 
és kielégítésének az 
eszközét. 
Képes a szükségletek 
kielégítésének eszközeit 
előre megadott 
szempontok szerint 
csoportosítani. 
Képes a lét- és nem 
létszükséglet 
(„magasabb rendű 
szükséglet”) kategóriák 
példákkal való 
megkülönböztetésére.  

 Szükségleteket 
értelmezni, és 
kielégítésük eszközeit 
saját példákkal 
illusztrálni tudja. 
 
Képes a szükséglet-
kielégítésre alkalmas 
„jószágok” halmazát 
különböző szempontok 
szerint önállóan 
csoportosítani.  
 
Ismeri az anyagi javak 
és szolgáltatások 
eltéréseit. 
 
Képes a szükségletek 
rendezésére fontossági 
rangsor szerint. Saját 
szavaival érzékeltetni 
tudja az egyéni 
preferenciák eltérésének 
okait.  

 

        
1.2. A szükségletek 

kielégíthetősége; a javak 
sokfélesége: 

– vásárolható és 
nem vásárolható 
javak/szolgálta- 
tások 

– szabad javak – 
gazdasági javak 

 Beszélgetés: a szükségletek 
kielégíthetőségének tisztázása 
Feladatlap kitöltése:  

– a vásárolható és nem 
vásárolható javak és 
szolgáltatások 
megkülönböztetése; 

– munkával létrehozott 
illetve a szabad javak 
megkülönböztetése;  

Rendszerező ábra készítése: a 
szükségletek és kielégíthetőségük 
kapcsolatrendszeréről. 

 Tud különbséget tenni a 
munkával előállított 
javak és a szabad javak 
között. 
Ezekre egy-két példát 
tud mondani. 

 Tudja, hogy mi  a 
termék/szolgáltatás és 
hogy mit jelentenek a 
szabad javak. 
 
Képes a szükségletek és 
a kielégítésükre szolgáló 
javak rendszerezésére 
 
Felismeri a 
környezetszennyezés 
szabad javakat pusztító 
hatását. Erre szemléletes 
példákat tud mondani. 
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1.3.    
 

A szükségletek 
kielégíthetőségének 
korlátai: 

– egyén, háztartások 
szintjén: 
jövedelemkorlát 

– makroszinten: a 
termelési 
lehetőségek határa 

Alapprobléma: szűkösség    
a gazdálkodás 
szükségessége  
 

 
Információgyűjtés, feldolgozás: a 
szülők és/vagy nagyszülők vagy 
más ismeretségi körbe tartozó 
felnőtt megkérdezése arról, hogy 

– iskolás korukban 
milyen dolgokkal nem 
rendelkeztek azok 
közül, melyek a “mai 
diák” megjelenésének, 
tanulásának, 
szórakozásának 
“természetes” 
eszközei? 

– Miért nem lehettek a 
ma megszokott dolgok 
20-40 évvel ezelőtt a 
szükséglet-kielégítés 
eszközei.? 
(Előállították 
akkoriban? Ha igen, 
megtudták venni? 

Beszélgetés a szükséglet-
kielégítés problémáiról: 

– vágyak, elképzelések és 
reális lehetőségek 
szétválasztása,  

– a szükséglet-kielégítés 
korlátai egyén, háztarás 
szintjén, 
nemzetgazdasági 
szinten  

Önismereti teszt kitöltése: a saját 
erőforrások ismerete 
Szituációs játék ("túlélési" 
gyakorlat) keretében az ember és 
az őt körülvevő "civilizáció" 
összefüggéseinek tisztázása 
 

 
Azonosítani tudja a 
szükséglet-kielégítés 
korlátait.  
 
Felsorolásszerűen ismeri 
a termelési tényezőket.  
 
A gazdálkodás 
lényegének 
megfogalmazására 
képes. 
 
Ismeri saját erősségeit, 
gyengeségeit. 

 
Ismeri és mikro-, 
makroszinten értelmezni 
tudja a szűkösség 
fogalmát. 
 
Képes logikailag 
levezetni és indokolni a 
gazdálkodás 
szükségességét! 
 
Indokolni tudja a 
gazdálkodás 
szükségességét. Tudja, 
mi a különbség a 
korlátlanul rendelkezésre 
álló, illetve a szűkös 
javak között. Példákat  
tud gyűjteni a szűkösen 
rendelkezésre álló 
javakkal és 
lehetőségekkel való 
takarékosságra. 
 
Ismeri saját erősségeit, 
gyengeségeit, ismeri 
illetve felismeri az 
erősségei 
kihasználásának, a 
gyengeségei javításának 
módjait.  
 
Felismeri, hogy 
rendkívüli helyzetekben 
fontos a szükségletek és 
lehetőségek 
összehangolása, a 
valamilyen szinten 
szabályozott, 
összehangolt működés  
 

        
2.  Gazdasági rendszerek   Ismeretszerzés a tervgazdaságról 

és a piacgazdaságról 
    

        
 A gazdaság működésének 

lehetséges módjai 
(Gazdasági rendszerek: a 
tervgazdaság, a 
piacgazdaság) 

 Példák gyűjtése és összehasonlító 
elemzés a történelem-
tanulmányokból: milyen volt a 
gazdálkodás rendszere a II. 
világháborút követően , a 80-as 
évek végéig a Szovjetunióban és 
a többi közép-kelet-európai 
országban? Miben tér el a 
gazdálkodás mai rendszere?   
Összehasonlító elemzés: a XIX. 
századi és a mai piacgazdaság 
közös és eltérő vonásai. 

 Tudja, hogy mi a 
piacgazdaság kifejezés 
tartalma.  

 Képes a tervgazdaság és 
a piacgazdaság fő 
jellemzőit a 
történelemből vett 
példák alapján kiemelni. 
 
Tudja értelmezni a 
piacgazdaság, vegyes 
gazdaság kategóriákat.  
 

        
II. A PIAC  TAPASZTALATOK 

SZERZÉSE, ISMERETEK 
TANULÁSA A PIACRÓL 

    

        
1. A piac fogalma, sokfélesége  A piac fogalmának tisztázása, 

tapasztalatok szerzése a piacról 
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1.1. A piac hétköznapi 

értelemben: vásárcsarnok 
(zöldség-gyümölcspiac) 
Jellemzők:  

– hiány-túltermelés 
– azonos termékek 

– különböző árak; 
– a kereslet és 

kínálat eltérései; 
– vásárlói, vásárlási 

szokások; 
– termékmennyiség 

és ár; 
– a vásárlás  

pénzügyi korlátai 
 

 Előzetes információszerzés a 
zöldség-gyümölcs piacról: 

– annak tisztázása, hogy 
milyenek a főbb 
termékek árai az egyes 
nagyvárosok piacán (pl. 
a napilapok információi 
alapján); 

– annak megfigyelése, 
hogy adott időszakban 
milyen mezőgazdasági 
termékből van 
túltermelés illetve 
hiány (gazdasági 
folyóiratok és egyéb 
hírforrások 
tanulmányozása 
alapján) 

 Fel tud sorolni néhány 
olyan zöldség- és 
gyümölcsféleséget, 
amelyet a család 
rendszeresen a piacról 
szokott beszerezni.  

 Képes megfigyelni és 
arról tájékoztatni 
másokat, hogy adott 
időszakban milyen 
mezőgazdasági 
termékből van 
túltermelés illetve hiány 
Magyarországon. Tud 
beszélni a túltermelés, 
illetve a hiány okairól is. 

        
1.2.    
 

Piaci szereplők viselkedése 
 

Látogatás a helyi zöldség-
gyümölcs piacon: 

– különbségek 
felismerése a hasonló 
termékeket piacra hozó 
árusok árai között; 

– a kereslet-kínálat 
eltérésének 
megtapasztalása (miből 
van nagy kínálat és 
milyen termékekből  
láthatunk kevesebbet?); 

– vásárlók megfigyelése 
(annak megtudakolása, 
hogy miért éppen annál 
az árusnál vásároltak); 

Vásárlási tapasztalatok szerzése.  
– egy elképzelt 

pénzösszeg (pl. 1000 
Ft) elköltése; 

– annak tisztázása, hogy  
miért vagyunk 
hajlamosak és képesek 
adott termékeket 
megvásárolni; 

– vásárlásaink pénzügyi 
korlátjának 
érzékeltetése (miért 
nem tehetjük meg, 
hogy bármit 
megvásároljunk, amit 
szeretnénk?) 

 
Fel tud sorolni két-
három olyan terméket, 
amelyből túlkínálat volt, 
illetve, amelyből hiány 
volt a meglátogatott 
zöldség-gyümölcs 
piacon. 
 
Ismeri és meg tudja 
nevezni a piac 
szereplőit, az eladókat és 
a vásárlókat, és azokat a 
tényezőket, melyek egy 
vásárlási döntésben 
szerepet játszanak.  
 
 

 
Tisztában van azzal, 
hogy miért vagyunk 
hajlamosak és képesek 
adott termékeket 
megvásárolni. 
 
Konkrét példákkal tudja 
érzékeltetni vásárlásaink 
pénzügyi korlátait. 

        
1.3. Az árupiac működése 

(kereslet – kínálat – ár 
kapcsolata) 

 Beszélgetés a vásárlás során 
szerzett tapasztalatokról az 
árupiac működése szempontjából; 
a kereslet – kínálat – ár 
kapcsolatának tisztázása 

 Két-három példával 
bizonyítani tudja, hogy 
érti a kereslet, a kínálat 
és az ár fogalmak 
jelentését. 

 Érti és másoknak el 
tudja magyarázni az 
árupiac működését, a 
kereslet, kínálat és ár 
kapcsolatát. 

        
2. A piaci értékelés  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a piaci értékelésről 
    FOGY 
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2.1. A fogyasztó értékelési 

szempontjai (motívumai): 
eladás és vásárlás; vásárlási 
szokások; 
fogyasztói döntéseket 
befolyásoló tényezők 
(hasznosság, ár, 
helyettesíthetőség) 

 Szituációs játék: elképzelt vagy 
megtörtént eladási és vásárlási 
helyzetek alapján; 
teszt kitöltése vásárlási 
szokásainkról    
(ajánlott szempontok:  
- mikor szánjuk rá magunkat 

a vásárlásra? 
- mit figyelünk meg először a 

terméken? 
- tekintettel vagyunk-e mások 

tanácsaira vásárlásaink 
során? 

- szoktunk-e alkudni? 
- megvizsgáljuk-e a terméket, 

amikor elhozzuk az 
üzletből?) 

Beszélgetés: a fogyasztói 
döntéseket befolyásoló tényezők 
(hasznosság, ár, 
helyettesíthetőség) tisztázása 

 Példákat tud mondani 
arra, hogy milyen 
szempontokat vesz 
figyelembe mielőtt 
megvásárol egy-egy 
konkrét terméket. 
 
Tisztában van az 
alapvető napi szükségleti 
cikkek áraival. 

 Képes ésszerű vásárlói 
döntéseket hozni: 
(különböző 
választékokat, 
hasznosságot és árat 
egybevetve, ésszerű 
helyettesítőket találva).  

 

        
2.2.    
 

Az eladó (a termelő) 
motívumai   
(termelési tényezők, 
tényező-kombinációk, 
ráfordítások) 

 
Interjúkészítés egy vállalkozóval 
/közvetlen termelővel, 
kereskedővel  vagy 
szolgáltatóval/ 
(ajánlott szempontok az 
interjúhoz: 
- mióta vállalkozik?  
- hogyan kezdte el? 
- milyen feltételeket kellett 
megteremtenie? 
- kik alkotják a vevőkörét? 
- mik a tervei, a problémái?); 
az interjúk ismertetése, 
értékelése; 
a termelői motivációk 
összegyűjtése 

 
Tapasztalatai alapján fel 
tud sorolni egy-két 
alapvető eladói 
(termelői) érdeket. 

 
Ismeri az eladó 
magatartását befolyásoló 
főbb szempontokat  
(az árbevétel és 
költségek, valamint az 
elérhető nyereség 
szempontjait). 

        
2.3. A termék jelentősége a 

fogyasztó és a termelő 
szempontjából 

 Logikai  összefüggések 
felismerése a termék jelentősége 
a fogyasztó és a termelő 
szempontjai között ábrák 
segítségével 

 Példát tud mondani  egy-
két konkrét termék 
piacképességére. 

 Fel tudja sorolni a piaci 
döntések fő ismérveit  
(a jövedelmezőséget, 
illetve a hasznosság-
maximalizálást).  
Képes egyszerű 
vállalkozási ötletek 
piacképességéről 
véleményt formálni. 

        
III. A CSEREKAPCSOLATOK 

SOKFÉLESÉGE 
PIACI ÉS NEM PIACI 
SZEMPONTOK  

 A CSEREKAPCSOLATOK 
SOKFÉLESÉGÉNEK 
FELISMERÉSE, A  PIACI ÉS 
PIACON KÍVÜLI 
ÉRTÉKÍTÉLETEK 
SZÁMBAVÉTELE  

    FOGY 
EU 

        
1. Rokoni, baráti körben 

szokásszerűen előforduló 
cserekapcsolatok 

 Rokoni, baráti körben 
szokásszerűen előforduló 
cserekapcsolatok jellemzőinek 
összegyűjtése 

    

        
1.1. A cseretárgyak sokfélesége  Példák gyűjtése saját 

tapasztalatok alapján a lehetséges 
cseretárgyakról; 
a cseretárgyak csoportokba 
rendezése az alábbi  szempontok 
alapján: 
- dolgok, 
- tevékenységek (szolgáltatások) 

 Saját tapasztalatai 
alapján meg tud nevezni 
egy-két konkrét 
cseretárgyat. 

 Képes csoportosítani a 
cseretárgyakat többféle 
szempontból is. 
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1.2. A csere indítékai  Ötletek, példák gyűjtése 

tapasztalt, vagy ismert cserék 
okairól; 
példák kiemelése, társítása a 
következő indítékokhoz: 
- szokás, hagyomány, 
- szeretet, hála, 
- más tárgyakhoz való hozzájutás 

 Fel tud sorolni egy-két 
példát a személyes 
életéből, amikor  valamit 
valamire elcserélt. 

 Ismeri a csere 
motívumait.   
Példákat tud sorolni a 
csere indítékaira. 

        
1.3.    
 

Az ajándékozás; 
mérlegelés (nem 
mérlegelés) a cserénél; 
közvetlen csere országok 
közötti kapcsolatokban: a 
barter 

 
Beszélgetés ajándékozási 
szokásainkról;  
- az ajándékcsere és a csere 

eltérő vonásainak tisztázása;
- a közvetlen csere (pénz 

nélkül megvalósult csere) 
előnyeinek, hátrányainak 
mérlegelése; 

- konkrét példák gyűjtése a 
barter okairól 

 
Meg tudja fogalmazni az 
adásvétel és az 
ajándékozás közti 
lényeges különbségeket. 

 
Tisztában van az 
ajándékozási 
szokásokkal és 
illendőségekkel.  
 
Képes csereügyleteket 
értékelni, előnyeiket, 
hátrányaikat mérlegelni. 
 
Említeni tud olyan 
tömegkommunikációs 
lehetőségeket, ahol 
csereajánlatok tehetők.  
 
Ismeri a barter fogalmát, 
példákat tudja mondani a 
barterre. 

        
2. Modern életünk 

leggyakoribb csereformája: 
a pénz által közvetített csere 

 Modern életünk leggyakoribb 
csereformájának – a pénz által 
közvetített cserének – elemzése 

    EU 
JÖVŐ 
HON 

        
2.1. A közvetett csere  

(az adásvétel)  
szükségessége 

 Szemelvények feldolgozása  
- a cserekereskedelem 

természetéről, 
nehézkességéről; 

- a közvetlen és közvetett 
csere eltérő vonásainak 
kiemelése 

 Egy-két példát tud 
mondani a közvetlen és 
a közvetett cserére. 

 Ismertetni tudja a 
közvetlen és a közvetett 
csere főbb jellemzőit. 
Indokolni tudja a 
közvetett csere 
szükségességét. 

        
2.2. Az univerzális 

közvetítőeszköz, a pénz 
formai változása 
(pénztörténet: árupénzek - 
a legelső pénz, különös 
pénzek -; nemesfémpénzek); 
a mai pénz; bankjegy, érme; 
számlapénz; 
országok és pénzek; 
valuták; 
a jövő pénze (a „láthatatlan 
pénz”) 

 Gyűjtőmunka: történelem és 
irodalom tanulmányok alapján és 
az univerzális közvetítőeszköz – 
a pénz – formai változásának 
áttekintése: 
Szemelvények feldolgozása:  
- árupénzek (a legelső pénz, 

különös pénzek); 
nemesfémpénzek témákról; 

- a mai pénzek (bankjegy, 
érme, számlapénz) 
áttekintése; 

- más országok 
pénznemeinek felismerése, 
bemutatása; 

Szemelvény-feldolgozása a 
"láthatatlan pénz"-ről 
Információszerzés, adatgyűjtés az 
Euró bevezetéséről, a közös pénz 
szerepéről 

 Felismer és meg tud 
nevezni két-három régi 
és mai pénzt.  
 
Tudja, hogy mi a 
különbség az érme, a 
bankjegy és a 
számlapénz között. 

 Fel tudja sorolni a pénz 
fejlődésének főbb 
állomásait.  
 
Ismertetni tudja a 
magyar pénztörténet 
„érdekességeit” (pl. 
Károly Róbert 
aranyforintja, 
Körmöcbánya, Kossuth-
bankó, pengőinfláció, 
pénzstabilizáció, forint 
bevezetése)  
 
Ismeri a valutaváltás 
főbb szabályait.  
 
Ismeri és be tudja 
mutatni az Eurót.. 
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2.3. A pénzszerepek: 

a pénz a csere eszköze, de a 
csere tárgya is lehet;  
vásárlás – valutavásárlás – 
valutával való vásárlás;  
a pénz ára: az árfolyam; 
a konvertibilitás; 
a pénz  mint árat kifejező 
eszköz; 
áremelkedés – infláció; 
a pénz  mint a  megtakarítás, 
befektetés eszköze; 
a pénz mint a halasztott 
fizetés, az adósságok 
törlesztésének eszköze 

 Szemelvény feldolgozása alapján 
a pénzszerepek felismerése 
Árfolyamtáblázatok elemzése;  
az átváltási arány okainak 
kutatása;  
A valutával való vásárlás okainak 
elemzése;  
Filmvetítés –elemzés: a 
konvertibilitás szükségességének, 
lehetőségének felismerése, 
indoklása; 
Adatgyűjtés, elemzés: az 
áralakulás megfigyelése: néhány 
termék árának összevetése a 
megelőző év hasonló időszakának 
áraival;  
 (beszélgetés arról, hogy miért 
nem azonos fogalmak az 
áremelkedés és az infláció); 
"közvéleménykutatás" ismerősök 
körében az infláció 
értelmezéséről; 
beszélgetés arról, hogy mikor 
lehet, miért kell, mikor érdemes 
pénzt megtakarítani; 
néhány példa gyűjtése a 
megtakarítások hasznosítására; 
beszélgetés a hitelfelvétel, a 
negatív megtakarítás 
szükségességéről, célszerűségéről

 El tudja mondani, hogy 
melyek a pénz alapvető 
funkciói. 
 
Ismerje a konvertibilitás 
jelentését  
 
Ismerje az infláció 
jelentését 

 Ismeri a pénz 
szerepköreit. 
 
Fel tudja sorolni a főbb 
megtakarítási formákat.  
 
Tudja, hogy mi az 
infláció és milyen 
hatásai vannak 
(elsősorban a saját 
háztartásra). 
  
Meg tudja különböztetni 
az inflációt az 
áremelkedés nem-
inflációs típusaitól.  

        
IV. GAZDÁLKODÁS A 

HÁZTARTÁSBAN. 
A HÁZTARTÁSOK 
GAZDÁLKODÁSI 
STRATÉGIÁINAK 
KIALAKÍTÁSÁT 
BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐK 

 A HÁZTARTÁSOK 
GAZDÁLKODÁSÁNAK 
SAJÁTOSSÁGAI 
A HÁZTARTÁSOK 
GAZDÁLKODÁSI 
STRATÉGIÁINAK 
KIALAKÍTÁSÁT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
FELTÁRÁSA 

    ÉLET 
FOGY 
EU 

        
1. Jelenbeni és jövőbeni  

társadalmi és családi 
szerepek 

 Jelenbeni és jövőbeni társadalmi 
és családi szerepek számbavétele 

    JÖVŐ 
 

        
1.1. A háztartás – család 

 
 Példák gyűjtése a felsorolt 

lehetőségekre: (a gazdálkodó 
egység behatárolása, a saját 
háztartás határainak feltárása) 

– háztartás = család;   
– háztartás > család;   
– háztartás < család), 

 

 Be tudja határolni saját 
háztartását, illetve a 
szereplőit. 
Fel tudja sorolni a 
háztartás funkcióit. 

 Rendszerezni tudja a 
család funkcióit. 
 
Össze tudja hasonlítani 
elmúlt korok családjai és 
a mai család tipikus 
életmódját, 
szokásrendszerét. 

        
1.2..    
 

A tanuló tervezett 
(elképzelt) helye a 
társadalmi 
tevékenységrendszerben és 
a családi 
munkamegosztásban 

 
Beszélgetés:  
- a kiválasztott foglalkozás, 

munka(kör) indokolása;  
- az egyéni képesség és a 

választott pálya 
összefüggései;  

- az érvényesülés feltételei – 
a munkapiacon – a 
vállalkozói szférában; 

- az elképzelt jövőbeni 
tevékenység háztartási 
munka végzésére gyakorolt 
hatásának számbavétele; 

Adatgyűjtés, elemzés : 
a foglalkozások, szakmák, 
jövőbeni arányainak alakulása. 
 

 
El tudja mondani és meg 
tudja indokolni, hogy 
mivel szeretne 
foglalkozni felnőtt 
korában. 

 
Reálisan meg tudja 
ítélni, hogy az általa 
választandó munkanem 
hogyan fogja 
befolyásolni szabadideje 
alakulását.  
Határozott elképzelése 
van arról, hogy saját 
háztartását hogyan fogja 
megszervezni és vezetni. 
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2. A háztartás szűkös 

erőforrásai 
 A háztartás szűkös 

erőforrásainak számbavétele 
    

        
2.1. A háztartás vagyona, 

jövedelemforrásai 
 Szemelvény feldolgozása 

alapján: 
– a háztartási vagyon 

összetevőinek 
számbavétele; 

– a háztartás jellegzetes 
jövedelmeinek 
tisztázása; 

– a vagyon és jövedelem 
kapcsolatának 
értelmezése (hogyan 
lesz a jövedelemből 
vagyon, a vagyonból 
jövedelem?); 

Példák gyűjtése: 
jövedelemformákról, 
vagyontárgyakról 
 

 Ismeri és érti a 
jövedelem és a vagyon 
közti különbséget.  
 
Fel tud sorolni egy-két 
vagyontartási formát.  
 
 

 Ismeri és érti a 
jövedelem és a vagyon 
közti különbséget 
 
Össze tudja hasonlítani – 
előnyeiket, hátrányaikat 
mérlegelve – a 
különböző vagyontartási 
formákat.  
 
 

        
2.2. Egyéb erőforrások: 

szakértelem, 
emberi kapcsolatok 
(baráti, munkatársi 
együttműködés) jelentősége, 
idő (munka- és szabadidő) 

 Példák gyűjtése egyéb 
erőforrásokra,  
Az egyéb erőforrások, 
számbavétele, rendszerezése, 
jövedelemszerző szerepük 
tisztázása 

 Fel tud sorolni egy-két 
nem vagyoni jellegű 
háztartási erőforrást. 

 Meg tud nevezni nem 
vagyoni jellegű 
háztartási erőforrásokat, 
ismeri azok 
jövedelemszerző 
szerepét. 
Tudja, hogy manapság a 
munkaerőpiac milyen 
képességeket, 
ismereteket értékel 
elsősorban.  

        
3. Gazdálkodás a 

jövedelmekkel 
 A  háztartási javakkal, 

jövedelmekkel való gazdálkodás 
lehetőségeinek számbavétele 

    

        
3.1. A jövedelmek beosztása, 

preferenciák a kiadásokban; 
a különböző háztartások 
preferenciarendszerének 
eltérései 

 Preferenciarendezés (a 
jövedelmek beosztása) 
– feltétlenül szükséges 

kiadások, 
– szükséges, de halasztható 

kiadások, 
– nagyobb összegű, ritkább 

beszerzések, 
saját háztartásból vett példák 
gyűjtése a megfelelő kiadási 
tételekhez 
 
szemelvényelemzés: a családi 
jövedelmek és a szükségleti 
rangsor kapcsolatáról 

 Fel tudja sorolni családja 
feltétlenül szükséges 
kiadásait. 

 Csoportosítani képes a 
kiadásokat a 
jelentkezésük 
gyakorisága és 
fontosságuk szerint 
 
Össze tudja állítani a 
családi szükségletek 
kielégítési sorrendjét. 

        
3.2. A háztartás mérlege: a 

költségvetés; 
a bevételek és kiadások 
nagyságrendi, összegszerű 
egyeztetésének fontossága 

 A saját háztartás 
költségvetésének elkészítése 
(nem konkrét összegekkel, csak 
megközelítő arányszámokkal)  
A bemutatott költségvetések 
értékelése a jövedelemforrások 
eltéréseit, a jövedelem-
felhasználás különbségeit 
illetően; 
statisztikai elemzés: az "átlagos" 
magyar háztartás 
költségvetésének és a saját 
háztartás költségvetésének 
eltérései;  
az átlag értelmezése 

 Ismeri saját családja 
jövedelemforrásait és 
főbb kiadási tételeit. 

 Családi költségvetést tud 
készíteni.  
 
A családi költségvetést 
képes átalakítani 
módosuló 
feltételrendszer esetén. 
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3.3. A jövedelemáramlás  Megfigyelés: a saját háztartásban 
a bevételek beáramlási ütemének, 
nagyságrendjének, valamint a 
"határidős kiadások" és napi 
kiadások időbeli eltérésének 
figyelemmel kísérése és 
feljegyzése; 
Gyűjtőmunka, rendszerezés: az 
"időzíthető" jövedelmek és 
kiadások összegyűjtése 

 Képes összegyűjteni 
saját családja 
"időzíthető" jövedelmeit 
és kiadásait. 

 Meg tudja indokolni, 
hogy miért fontos a 
háztartás 
gazdálkodásában a 
bevételek és kiadások 
időbeni egyeztetése. 

        
3.4. Megtakarítás, befektetés  Információszerzés családi, 

ismeretségi körben az előforduló 
megtakarítási formákról 
Az információk rendszerezése, 
ábrák készítése: 
– a takarékbetétek és 

értékpapírok 
különbségeinek feltárása 

– a betétek csoportosítása 
– a kötvények és részvények 

összehasonlítás 
Aktuális adatok gyűjtése és 
elemzése a megtakarítási formák 
arányairól a magyar háztartások 
körében 
Beszélgetés: a befektetők döntési 
szempontjairól  

 Ismerje a főbb 
megtakarítási formákat 
 
Tudja a betétek, 
kötvények, a részvények 
főbb jellemzőit 

 Képes legyen egy-egy 
megtakarítási forma 
rövid jellemzésére 
 
Ismerje a főbb 
megtakarítási formák 
hozam –kockázati és 
likviditási jellemzőit  
 
Képes legyen 
meghatározott 
szempontok szerint  
rangsor felállítására 
 

        
4. Gazdálkodás a jövedelmen 

kívüli tényezőkkel  
 

 Ismeretszerzés a háztartásban 
élők képességével és az idővel 
való gazdálkodásról  

    ÉLET 
ÖNI 

        
4.1. A családi munkamegosztás 

(aktuális szerepek a családi 
munkamegosztásban) 

 Felmérés saját háztartásban a 
jellegzetes háztartási feladatokról 
és a családi szerepekről, a saját 
szerep megítélése  
 
Statisztikai adatok elemzése és a 
saját háztartás megfelelő 
adatainak összehasonlítása 
 
Vita: 
– a családi munkamegosztás 

célszerű módjairól  
– a házimunka vásárolt 

javakkal, szolgáltatásokkal 
való felváltásáról  

 Ismeri szerepét a családi 
munkamegosztásban 
 
Ismeri a családi 
munkamegosztás és 
együttműködés 
fontosságát és 
szükségességét. 
 
 

 Meg tudja ítélni jelenlegi 
szerepét a családi 
munkamegosztásban.  
 
Van elképzelése arról, 
hogy a családja 
tevékenységrendszerébe 
hogyan tudna az 
eddiginél 
eredményesebben 
bekapcsolódni. 
 
Képes reálisan értékelni 
családja közös, 
szabadidős programjait, 
ilyen programokat képes 
kezdeményezni is. 
 
Képes önállóan 
megtervezni és 
családtagjaival 
együttműködve 
megszervezni a családi 
ünnepeket. 
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4.2. Gazdálkodás az idővel  Heti időmérleg készítése, az 

iskolai tevékenység, a 
háztartásban végzett munka és a 
szabadidő arányának kimutatása, 
a kapott eredmény értékelése; 
Statisztikai adatok keresése és 
elemzés az egyes napi 
tevékenységekre fordított 
időtartamokról  
Vita: Háztartási munka vagy 
szabadidő?  
Beszélgetés: a családi 
munkamegosztás és szabadidő 
kapcsolata 
Megbeszélés, értelmezés: hogyan 
értelmezhető “az idő pénz” 
megállapítás. 

 Képes a saját 
időmérlegét elkészíteni.  
Ismeri a rendszeres 
“kötött” 
tevékenységekre 
fordított átlagos idejét. 
 
Meg tudja ítélni, hogy 
hol kellene változtatni. 

 Tudja és érti az 
időmérleg szerepét. 
Képes a saját 
időmérlegét elkészíteni 
és a családtagokéval 
összehasonlítani. 
Képes reálisan értékelni 
családja közös, 
szabadidős programjait, 
ilyen programokat képes 
kezdeményezni is.  

        
5. Döntéshozatal és 

kockázatmegosztás a 
családban 

 Ismeretek tanulása, tapasztalatok 
számbavétele a családi 
döntésekről és 
kockázatvállalásokról 

    

        
5.1. Jellegzetes döntési típusok  a döntési típusok összegyűjtése; 

a kezdeményező és a döntéshozó 
szerepkörök megkülönböztetése; 
példák gyűjtése saját "döntési 
jogkörökről" a családban 

 Fel tud idézni olyan 
esetet, amikor családi 
döntést tudott 
befolyásolni. 

 Határozott elképzelése 
van arról, hogy majdani 
családjában milyen 
döntési típust kíván 
megvalósítani. 

        
5.2. A döntések kockázatának 

csökkentése 
 a döntést megalapozó 

információk fontosságának 
felismerése, indoklása; 
a kollektív döntés jelentőségének 
tisztázása 

 Egy-két konkrét példán 
be tudja mutatni, hogy 
miért fontos előzetes 
információkat 
mérlegelve megalapozni 
a családi döntéseket. 

 Fel tudja sorolni a 
jellegzetes döntési 
típusokat 
Bemutatja példákkal a 
kollektív döntések 
hasznosságát a 
családban. 

        
6. A háztartás alkalmazkodási 

lehetőségei a változó 
feltételekhez 

 A háztartás változó feltételekhez 
történő alkalmazkodási 
lehetőségeinek számbavétele 

    

        
6.1. A család jövedelmi 

keretének bővítési 
lehetőségei 

 Esetpéldák elemzése, 
megvitatása:  
- a pluszmunka-vállalás 

ésszerű mértéke 
- a hitelfelvétel előnyeinek, 

hátrányainak mérlegelése; 
beszélgetés a megtakarítások 
felélésének, vagyontárgyak 
eladásának szükségességéről, 
célszerűségéről 

 Fel tud sorolni egy-két 
olyan lehetőséget, 
amellyel bővíthető a 
családi jövedelem. 

 Ismeri a jövedelmi 
keretek bővítésének 
pozitív és negatív 
hatásait.  
Képes mérlegelni a 
hitelfelvétel előnyeit és 
hátrányait. 
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6.2. A kiadások csökkentésének 

lehetőségei 
 Példák gyűjtése az ésszerű 

takarékoskodás lehetőségeire; 
Beszélgetés: 
- az „olcsóbb a drágább” 

értelmezése; 
- annak tisztázása, hogy 

hogyan lehet a vásárlást 
saját munkával és egyéb 
fortélyokkal kiváltani 

Lista készítése: olyan 
odafigyelést, némi kézügyességet 
igénylő tevékenységek 
felsorolása, amelyekkel költségek 
takaríthatók meg) 

 Meg tudja különböztetni 
az ésszerű 
takarékosságot a 
zsugoriságtól. 

 Fel tudja sorolni az 
ésszerű takarékoskodás 
néhány fontosabb 
lehetőségét.  
Képes a háztartással 
kapcsolatos alapvető 
ügyek intézésére.  
Javaslatot tud készíteni a 
családi pénzgazdálkodás 
ésszerűsítésére. 

        
6.3. A háztartás cselekvési 

terének tágítása, 
„manőverező 
képességének” növelése: 

 Tapasztalatok példák gyűjtése, 
elmondása:  
vita arról, hogy célszerű-e több 
dologba egyszerre befektetni 

 Egy két példa elmondása 
a változó 
körülményekhez való 
alkalmazkodásra. 

 Az alkalmazkodás 
lehetőségeinek és 
korlátainak önálló értő 
kifejtése példákkal.  

 
 
 

Év végi követelmények 
 
 

a) A tanulók ismerik a piacgazdasági alapfogalmakat. 
b) A tanulók képesek saját pénzáramlásuk elemzésére és regisztrálására; háztartási költségvetést tudnak 

összeállítani. 
c) Ismernek bankszolgáltatásokat, valamint készpénzkímélő fizetési lehetőségeket. 
d) Különbséget tudnak tenni a megtakarítás és a befektetés között. 
e) Értik, hogy minden szűkös lehetőséggel gazdálkodni kell. 
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GAZDÁLKODÁSI 
ISMERETEK 

 
10. évfolyam 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskola, Művészeti 
Iskola és Gimnázium fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a NAT 
2003-hoz igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
(ÉKP) 1–12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte. Az alábbiakban a 10. évfolyamra szóló 
Gazdálkodási ismeretek tantervet közöljük 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Gazdálkodási ismeretek tanterve a NAT Ember és társadalom műveltségi területére terjed ki. A tanterv 
a Gazdálkodási ismeretek műveltségi részterület követelményeinek teljes mértékben megfelel. 
A Gazdálkodási ismeretek tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának kiemelt fejlesztési feladatai közül a 
Környezettudatos magatartás és az EU és kultúra elnevezésű kereszttantervek követelményeinek teljesítését 
teszi lehetővé. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret, továbbá a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
elnevezésűek követelményeinek teljesítését is. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

  
0,5 

  
0,5 

  

 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Gazdálkodási ismeretek tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy 
az adott évfolyam végén megfelelt (minimális) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) 
tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Gazdálkodási ismeretek tantervet a tanulásra nyitott, a gazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi szintű 
diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. Előnyös a közoktatásban akkreditált ÉKP program 
továbbképzésének – még jobb az ÉKP szakirányú továbbképzés – elvégzése. A tanterv különösebb tér- és 
időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. 
Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges eszközöket. 
 



 
 
 
 
3396 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

A Gazdálkodási ismeretek tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 

A Gazdálkodási ismeretek tantárgy tanulása a 10. évfolyamon folytatja a 8. osztályban megkezdett 
tanulási-képességfejlesztési folyamatot. A tantárgy tanulása révén a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése a 
fő cél, különösen annak megmutatása, hogy piacgazdasági világunkban nem csak az alkalmazotti létforma a 
lehetséges életstratégia, hanem a vállalkozói lét is. Nagy hangsúly helyeződik a tanulók makroszemléletének 
megalapozására, érzékennyé tételükre a társadalmi-szociális kérdések iránt.  
A képességfejlesztési és ismeretszerzési célokat öt nagy témakör tananyaga, feladatai, sokrétű 
tevékenységrendszere realizálja. Megismerkednek a vállalkozások világával, a vállalkozások alapítását és 
folyamatos működtetését eredményező tevékenységekkel. Megtanulják kritikusan szemlélni saját vállalkozási 
ötleteiket. Áttekintik a gazdasági élet főszereplőit, megismerkednek az alapvető makrogazdasági 
összefüggésekkel, valamint a legfontosabb makrogazdasági problémákkal és ezek kezelési lehetőségeivel. 
Nemzetközi gazdasági és integrációs kérdések áttekintése után korunk fő kérdéseiről vitatkozhatnak majd. 
Mindeközben fejlődik a tanulók kritikai gondolkodása, megalapozást nyer nyitottságuk és érdeklődésük a 
gazdaságpolitika kérdései iránt. 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
10. évfolyam 

 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszöveg néma értő olvasása, 
megadott szempontok szerinti 
feldolgozása (adatkeresés, 
lényegkiemelés, kérdés 
megfogalmazása stb.) 
 Ábrák elemzése, készítése 
 Táblázatok adatsorainak 

értelmezése, készítése 
 Témaspecifikus folyóiratcikkek 

jegyzetelése, adatgyűjtés 
 Definíció alkotás és értelmezés 
 Modellek magyarázata 
 Szituációs játék 
 Videofilm-megtekintés, 

értékelés 
 Internet, CD ROM keresési 

feltételek szerinti használata 
 Interjúkészítés a gazdasági, 

társadalmi környezetben 
 Egy szabadon választott téma 

komplex feldolgozása és 
bemutatása (kiselőadás, tabló, 
írásbeli beszámoló) 
 Terminus technicusok szótár 

segítségével történő 
magyarázata 
 Statisztikai elemzések végzése 
 Intézmények meglátogatása 
 Szakértők, előadók meghívása 

 Eredmények kiszámításának 
levezetése 
 Alkotások kiállítása 
 Rövid szóbeli értékelés 

megtartása egy adott témában 
 A tanuló által végzett 

vizsgálatok módszereinek és 
eredményeinek kiértékelése 
 Munkalapok, tesztek 

megoldása, diagnosztikus mérés
 Szituációs játékban való 

részvétel sikeressége 
 Szóbeli felelet  
 Egyéni és csoportos 

megbeszélés 
 Játékos vetélkedő 
 Gyűjtőmunka feldolgozása 

tablón vagy dossziéban, 
albumban adott határidőre 

 Tanulói értékelés (elemző 
önértékelés, diáktárs elemzése) 
 Tanári értékelés (formatív és 

szummatív) 
 Zsűrizés (alkotások esetén) 
 Külső szakértő bevonása 
 Gyűjtőmunka, tabló, fényképek, 

adatok feldolgozásának 
elemzése és értékelése 
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Taneszköz 

 
 

Évfolyam Cím 
10. Hollóné Kacsó Erzsébet – Kádek István: AGORA (Alapozó Gazdaságtan Oktató Rendszerező 

Anyag)  
EKF Líceum Kiadó 2002. 
(II.1., IV., VI, VII., VIII, fejezetek)  
Átdolgozandó!!! 

 
 

Saját fejlesztésű tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Cím 
10. Hollóné Kacsó Erzsébet – Kádek István: Út az  „AGORA”-ra  (Tanári útmutató az „Alapozó 

Gazdaságtan ..” könyvhöz) 
EKF Líceum Kiadó 2002. 
Átdolgozandó!!! 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

A Gazdálkodási ismeretek tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
A 10. évfolyamon a gazdálkodási ismeretek tanulásának alapvető célja az, hogy a tanulóknak a munka, a 
jövedelemszerzés világában való sikerességhez szükséges kulcskompetenciáik, valamint az egyéni 
életvezetés kiegyensúlyozottságát lehetővé tevő kompetenciáik fejlődjenek. Különösen nagy hangsúly 
helyeződik annak megmutatására, hogy piacgazdasági világunkban nem csak alkalmazottként, hanem 
vállalkozóként is megalapozható az egyéni egzisztencia.  
Mindezeket a célokat a 8. évfolyamon már elsajátított ismeretek és képességek továbbfejlesztésével, az 
időközben gazdagodó tapasztalatok rendszerezésével és újabb ismeretek és képességek elsajátításával, 
fejlesztésével kívánja a tanterv megvalósítani.  
A tanulók életkori sajátosságai, fejlettebb kognitív képességei lehetővé teszik, hogy a mikro-szemléletből 
kilépve, makrogazdasági összefüggések is megismerhetőkké váljanak. Az eddigi tanulmányokra és iskolán 
kívüli forrásokból származó tapasztalataikra alapozva korunk folyamatai, kihívásai is elemezhetőkké válnak már.  
 
A gazdálkodási ismeretek tantárgy keretében a 10. évfolyamon a kiemelt fejlesztési területek mindegyike 
erősíthető: 
 – lehetővé válik a tanulók énképének, önismeretének fejlesztése (különösen jó alkalom erre az a 
foglalkozás, melynek keretében a tanulók azt vizsgálják, milyen mértékben rendelkeznek a sikeres vállalkozás-
menedzseléshez szükséges személyiségjegyekkel); 
 – a honismeret erősítéséhez járul hozzá a magyar gazdaság helyzetének, perspektíváinak áttekintése; 
 – az európai integráció kérdései a tananyagban tételesen is előkerülnek, ez az európai 
azonosságtudatot erősítheti; 
 – megvalósul a környezettudatos magatartásra nevelés (a Földünket fenyegető veszélyek elemzése, 
a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatása segítheti elő ezt); 
 – a tanulók információs és kommunikációs kultúrájának fejlesztését az alkalmazott munkaformák, 
tevékenységek segítik elő; 
 – a tanulási módszerek fejlesztése itt új elemmel gazdagodik: a tanulók képessé válnak statisztikai 
adatsorok, grafikonok szakszerű elemzésére, az abszolút adatok és a változást jelző indexek értelmezésére, és 
fejlődik kalibráló, nagyságrendeket megsaccoló képességük; 
 – a testi és lelki egészség fontosságának tudatosítását a humán tőke fogalmának értelmezésével, és 
nemzetgazdasági jelentőségének bemutatásával erősíti a tananyag; 
 – a vállalkozói létforma, mint választható életstratégia megmutatásával, továbbá a gazdasági, 
gazdaságpolitikai híranyagok értelmezési képességének kialakításával a felnőtt lét szerepeire való felkészülést 
is hatékonyan segítheti a tanterv tanulása.  
 
Fontos képzési-oktatási cél a vállalkozások alapvető jellegzetességeinek megismertetése. Emellett lehetőség 
nyílik a tanulók makro-ökonómiai szemléletének magalapozására is. A gazdálkodási ismeretek tanulása révén 
képessé válhatnak a tanulók a közgazdaságtudomány absztrakciós módszereinek, modelljeinek átlátására, 
a modern kormányzat gazdasági feladatainak értelmezésére, az állami költségvetés összetevőinek, működésének 
megértésére. Felfigyelhetnek az állam történelmileg változó gazdasági szerepvállalására. A tanulók 
megismerhetik a nemzetközi munkamegosztás főbb előnyeit, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fontosabb 
színtereit. A nemzetközi gazdasági integráció tanulmányozása kapcsán megismerhetik az Európai Unió 
keretében megvalósuló gazdasági együttműködést, ennek színtereit és szabályozó intézményeit. Elemezhetik 
az unióhoz csatlakozó magyar gazdaság jelenlegi helyzetét és perspektíváit. Felismerhetik saját, személyes 
kitáguló lehetőségeiket. Bepillantást nyerhetnek az új világgazdasági jelenségek világába, a világgazdaság 
globális problémáiba, és a kezelésükre hivatott intézmények működésébe. A tananyagban előforduló 
elmélettörténeti utalások révén megismerkedhetnek néhány kiemelkedő közgazdász életútjával, 
tevékenységével, alkotásának tudománytörténeti jelentőségével. 
 
A tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott tevékenységek az ismeretszerzés, a kritikai gondolkodás és a 
kommunikációs képesség fejlesztésének igen jó lehetőségét nyújtják. A tanulók a már korábban is rendszeresen 
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használt források mellett ismereteket szereznek statisztikai táblázatokból, grafikonokból; friss, naprakész 
információkat érhetnek el az interneten. Találkozhatnak meghívott előadókkal, de ők maguk is készülnek 
kiselőadásokra, prezentációkra. Gazdasági problémák (munkanélküliség, szegénység) komplex vizsgálata során 
fejlődik elemzőkészségük, lényeglátásuk, problémaérzékenységük. A beszélgetések és viták kapcsán fejlődik 
előadásmódjuk és argumentációs képességük. Fejlődő absztrakt gondolkodásuk alapján képessé válnak bonyolult 
gazdasági összefüggések átlátható, modellszerű ábrázolására is. Megismerik, és tájékozódási pontként használják 
majd a gazdaságtörténet néhány fontosabb évszámát. Jártasságot szereznek a napisajtó híranyagainak 
elemzésében. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

 

TEVÉKENYSÉG 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VÁLLALKOZÁS 

ALAPVETŐ 
JELLEGZETESSÉGEI 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLLALKOZÁS ALAPVETŐ 
JELLEGZETESSÉGEIRŐL 

    

        
1. A vállalkozásba történő 

befektetés sajátosságai 
 A vállalkozásba történő 

befektetés sajátosságainak 
számbavétele, a vállalkozás –mint 
gazdasági szereplő jellemzése  

    

 
1.1. A megtakarítások 

hasznosítási lehetőségei 
 Ismétlés, rendszerezés: a 

megtakarítások hasznosítási 
lehetőségeinek áttekintése az 
előző évfolyamon tanultak 
felidézésével és tapasztalatok 
alapján 

 Fel tudja sorolni a 
megtakarítások egy-két 
hasznosítási lehetőségét. 

 Meg tudja nevezni és 
értékelni tudja a 
megtakarítások tanult 
hasznosítási lehetőségeit 
a hozam, a biztonság és 
az ésszerűség 
szempontjából. 

        
1.2. A vállalkozásba való 

befektetést ösztönző 
tényezők (önállóság igénye, 
meggazdagodás vágya, 
munkanélküliség, 
munkanélküliségtől való 
félelem stb.) 

 Információgyűjtés: családi, 
ismeretségi körben arról, hogy 
miért érdemes vállalkozásba 
pénzt befektetni,  
Beszélgetés: a vállalkozásba való 
befektetést ösztönző tényezők 
sokfélesége, jellemzése 

 Meg tud nevezni 
legalább két olyan 
tényezőt, amely 
vállalkozásba történő 
befektetésre ösztönzi az 
embereket 

 Fel tudja sorolni  és 
képes jellemezni a 
vállalkozásba való 
befektetés ösztönző 
tényezőit 

        
1.3. A vállalkozás mint 

gazdasági szereplő 
jellemzése 

 Beszélgetés, logikai rendezés: 
milyen tényezőket mérlegel a 
háztartás, amikor úgy dönt, hogy 
a megtakarított pénzét 
vállalkozásba fekteti? 
Összehasonlító elemzés: a 
háztartás és a vállalkozás 
gazdálkodásának közös és eltérő 
vonásai. 

 Ismerje a vállalkozási 
döntés alapvető 
mérlegelési 
szempontjait. 
 
Meg tudja nevezni a 
vállalkozás fő jellemzőit 

 Ismerje és logikailag 
rendezze a vállalkozási 
döntés alapvető 
mérlegelési 
szempontjait. 
 
A vállalkozás fő 
jellemzőinek 
ismeretében képes 
legyen a vállalkozást 
definiálni 

        
1.4. A vállalkozások formái  Példák kapcsán a különböző 

vállalkozási formák (egyéni 
vállalkozás. Bt., Kkt., Kft, Rt.,) 
sajátosságainak megismerése, a 
korlátlan és a korlátolt felelősség 
megkülönböztetése. 
 

 Tudja  felsorolni, és 
legalább két szempont 
szerint (méret-nagyság,  
felelősség) rendszerezni  
a megismert vállalkozási 
formákat 

 Képes legyen a 
vállalkozások 
osztályozására több 
szempont szerint, tudja 
az egyéni, és a 
megismert társas 
vállalkozási formák 
jellemzőit összehasonlító 
jelleggel bemutatni. 
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2. A vállalkozó tulajdonságai 

és a vállalkozáshoz 
szükséges ismeretek 

 A vállalkozó tulajdonságainak és 
a vállalkozáshoz szükséges 
ismeretek összegyűjtése 

    

        
2.1.    
 

A vállalkozó tulajdonságai 
 

Szemelvények feldolgozása 
alapján a vállalkozó 
tulajdonságainak összegyűjtése; 
önismereti teszt kitöltése; 
a vállalkozói képességek 
kiemelése; a jellemző 
tulajdonságok csoportosítása a 
fejleszthetőség szempontjából; 
beszélgetés keretében annak 
tisztázása, hogy lehet-e bárkiből a 
tulajdonságai, képességei alapján 
vállalkozó 

 
Fel tudja sorolni a 
vállalkozó egy-két 
jellemző tulajdonságát. 

 
A tanultak alapján le 
tudja írni egy vállalkozó 
alapvető képességeit, 
jellemző tulajdonságait. 

        
2.2. A vállalkozói ismeretek 

főbb területei 
 Beszélgetés során a vállalkozói 

ismeretek főbb területeinek 
számbavétele; 
vita arról, hogy "mindentudónak" 
kell-e lennie egy vállalkozónak 

 Fel tudja sorolni a 
vállalkozói ismeretek 
főbb területeit. 

 Ismeri  és ismertetni 
tudja a vállalkozói 
ismeretek főbb témáit. 

        
3. Egy (kis)vállalkozás 

alapításának feltételei  
 Vállalkozási alapismeretek 

tanulása. Esettanulmány 
feldolgozása. 

    

        
3.1. A sikeres vállalkozás alapja: 

a jó ötlet; 
 

 Példák kapcsán a jó ötlet 
jelentőségének tisztázása; 
ötletforrások felkutatása; 
az ötletgyűjtés főbb 
módszereinek megtanulása; 
néhány ismertebb módszer  
(pl. ötletbörze) kipróbálása, 
az ötletek elemzése, értékelése 

 Össze tud gyűjteni két-
három vállalkozói ötletet  

 Össze tud gyűjteni két-
három vállalkozói 
ötletet, és néhány 
szempontból  értékelni 
képes azokat a 
megvalósíthatóság és a 
fogyasztói igények 
szempontjából. 

 
3.2. Az üzleti terv jelentősége, 

fő részei, tartalma 
 Beszélgetés: mi az üzleti terv 

szerepe? Kinek a számára készül? 
Ki készíti? 
A vállalkozások környezetét és 
kapcsolatrendszerét bemutató 
sematikus ábra elemzése: 

– A szűkebb és tágabb 
környezet (mikro- és 
makro-környezet) 
elemeinek, 
kapcsolatrendszerének 
feltárása,  

– Az egyes tényezők 
kedvező, kedvezőtlen 
hatásai 

A GYELV elemzés lényegének 
bemutatása, kipróbálása  
Üzleti terv vázlatok bemutatása, 
lényeges részeinek kiemelése (a 
marketing, és a pénzügyi 
kalkulációk fontossága) 

 Tudja, hogy mi az üzleti 
terv  szerepe, és a fő 
részei. 
 
Felsorolásszerűen 
ismerje a vállalkozás 
mikro- és makro-
környezetének elemeit.  
 
 

 Tudja, hogy mi az üzleti 
terv  szerepe, és a fő 
részeinek logikai rendje, 
kapcsolódása. 
 
Képes legyen a 
vállalkozás és a 
környezete 
kapcsolatrendszerét 
feltárni. 
 
Ismerje a GYELV 
elemzés lényegét, és 
alkalmazási területeit, 
képes legyen adott 
szituációk kapcsán a 
kipróbálására. 
 

        
3.3. A vállalkozás céljainak és 

erőforrásainak kapcsolata  
 

 A célok és erőforrások 
kapcsolatrendszerét bemutató 
sematikus ábra elemzése és vita:  
a célhoz kell rendelni az 
erőforrásokat, vagy az 
erőforrásokhoz a célokat? 
Hogyan tud  egy vállalkozás 
hosszú távon is nyereséget elérni? 
 
Példák összegyűjtése arról, hogy 
meghatározott kibocsátáshoz, 
milyen  erőforrások szükségesek, 
hogyan megy végbe az átalakítás 
folyamata? 

 Ismerje a vállalkozások 
céljainak 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
főbb csoportjait.  

 Ismerje és példákkal 
mutassa be a 
vállalkozások céljainak 
megvalósításához 
szükséges erőforrások 
főbb csoportjait. 
 
Képes legyen a célok és 
az erőforrások közötti 
kapcsolatrendszer önálló 
bemutatására. 
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3.4. A vállalkozás indításához 

szükséges források 
meghatározása 

 Esettanulmány feldolgozása a 
kezdeti  tőkeszükséglet 
számbavételéről és a lehetséges 
finanszírozási forrásokról 

 Ismerje a befektetett 
eszköz és a forgóeszköz 
kategóriákat, eltérő 
szerepüket. 

 Ismerje és saját 
szavaival definiálja a 
befektetett eszköz és a 
forgóeszköz 
kategóriákat, példákkal 
igazolja eltérő 
szerepüket. 
Tudja a vállalkozáshoz 
szükséges források 
kiszámításának módját, 
és ismerje a lehetséges 
finanszírozási 
forrásokat. 

        
4. Üzleti számítások 

(Az eredmény 
meghatározása, fedezeti 
pont kiszámítása, a 
jövedelmezőség 
számbavétele) 

 Esettanulmány feldolgozásán 
keresztül az alapvető üzleti 
számítások módjának 
megismerése.  

    

        
4.1. A vállalkozás eredménye, az 

eredményt befolyásoló 
tényezők  

 Konkrét példák alapulvételével az 
árbevétel,  és a költségek 
értelmezése, csoportosításuk 
módjainak áttekintése, az 
eredmény (nyereség, veszteség) 
értelmezése, kapcsolatrendszerük 
ábrázolása 
Beszélgetés a nyereségnövelés és 
veszteség csökkentés módjairól. 
Esettanulmány feldolgozása: az 
eredmény kiszámítása  
 

 Ismerje az árbevétel, 
költség, eredmény 
fogalmakat és 
kapcsolatukat. 

 Konkrét (egyszerű) 
példák alapulvételével 
értelmezni tudja, és 
képes legyen kalkulálni 
a vállalkozás költségeit 
és árbevételét és 
eredményét  

 
4.2. Fedezeti pont elemzés  Konkrét vállalkozásokat 

példaként alapul véve, 
beszélgetés arról, hogyan alakul 
kedvezőtlen piaci helyzetben  

– az árbevétel,  
– hogyan változnak a 

költségek 
– mindenfajta költség 

csökken a termelés 
(értékesítés) 
csökkenése hatására? 

– Milyen esetben nincs a 
vállalkozásnak sem 
nyeresége, sem 
vesztesége?  

Költségek felsorolása, állandó és 
a változó költségek szerinti 
csoportokba rendezése 
Esettanulmány folytatása: 
fedezeti pont (fedezeti 
mennyiség) kiszámítása.  
 

 Ismerje az állandó és 
változó költség 
fogalmakat, a fedezeti 
pont tartalmát, 
alapösszefüggését.  

 Ismerje az állandó és 
változó költség 
fogalmakat, képes 
legyen a vállalkozások 
jellemző költségeit 
különböző szempontok 
szerint csoportokba 
rendezni.. 
 
Ismerje a fedezeti pont 
tartalmát, 
összefüggésrendszerét és 
számításának módját és 
alkalmazási területeit. 
 

        
4.3. A befektetés 

jövedelmezősége  
 

 Beszélgetés során annak 
felidézése, mit vár a vállalkozó, 
mint befektető? Mi alapján ítéli 
meg a befektetése 
eredményességét? 
Esettanulmány folytatása:  
jövedelmezőség, megtérülési idő 
számítása  
 
 

 Ismerjen legalább két 
mutatót, mellyel a 
vállalkozásba történő 
tőkebefektetés 
megítélhető. 

 Számítani és  értelmezni 
tudja a  vállalkozásba 
történő befektetés 
alapmutatóit. 

        
4.4. A vállalkozás bevételeinek 

és kiadásainak összhangja 
 Összehasonító elemzés: 

eredmény és pénzáramlás,  
Feladatok a költség és kiadás 
elhatárolására 

 Ismerje a felsorolt 
kategóriák tartalmát 

 Ismerje a felsorolt 
kategóriák tartalmát és 
kapcsolatrendszerét. 
Képes legyen példákkal 
illusztrálni 
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4.5. A vállalkozói siker „titkai” 

(tényezői) 
 
 

 Szemelvények feldolgozása: 
vállalkozói sikertörténetek 
gyűjtése, feldolgozása, a siker 
tényezőinek számbavétele 

 Elolvas és röviden 
ismertetni tud egy 
vállalkozói 
sikertörténetet. 

 Fel tudja sorolni a 
sikeres vállalkozás főbb 
tényezőit. Példákat tud 
mondani sikeres 
vállalkozásokra. 

        
4.6. A nonprofit szervezetek  Információk gyűjtése 

alapítványokról, és más nonprofit 
szervezetekről. 
Milyen tevékenységeket 
végeznek a nonprofit 
szervezetek? 
Milyen karitatív tevékenységeket 
végeznek-e szervezetek? Miért 
van erre szükség?  
Összehasonító elemzés: a 
vállalkozások és a nonprofit 
szervezetek között, valamint az 
állami szervezetek között 
Vita: miért működnek iskolák 
alapítványi formában is? Milyen 
előnyei és hátrányai vannak egyik 
illetve másik formának? 
  

 Ismerje a nonprofit 
szervezetek lényeges 
vonásait. 

 Tudjon különbséget 
tenni a nonprofit 
szervezetek, 
vállalkozások és állami 
szervezetek között.   

        
5. Marketing szerepe (a 

vállalkozásban és a nem 
üzleti szférában) 

 Ismeretek tanulása a 
marketingről 

    

 
5.1. A marketing: piacra 

irányuló gondolkodás és 
cselekvés 

 a marketing jelentésének 
tisztázása 

 Ismeri a marketing 
jelentését. 

 Érti és képes értelmezni 
a marketing jelentését, 
példákkal igazolja a 
marketing 
szükségességét üzleti és 
nem üzleti szervezet 
esetében is. 

        
5.2. A vállalkozás 

marketingszemlélete 
 a vállalkozásról tanultak 

marketing szemléletű áttekintése 
   Be tud mutatni egy 

vállalkozást a 
marketingszemlélet 
figyelembevételével. 

        
6. Vállalkozók, vállalkozások a 

gyakorlatban 
 Találkozás vállalkozókkal, 

vállalkozási tapasztalataik 
számbavétele 

    

        
6.1. A gyakorló vállalkozó  Interjúkészítés gyakorló 

vállalkozóval:  
– a vállalkozás ötleteinek 

forrásairól; 
– a vállalkozása 

indításának, 
megszervezésének 
problémáiról; 

– sikereinek (esetleges 
sikertelenségének) 
tényezőiről 

 Példákat tud gyűjteni 
lakóhelyén gyakorló 
vállalkozók 
tevékenységére. 

 Tud  interjút készíteni 
gyakorló vállalkozóval. 
Az interjú alapján be 
tudja mutatni a 
vállalkozást társainak. 

        
6.2. A vállalkozás  A lakóhelyen sikeresnek tartott 

vállalkozások felkutatása. 
Esszéírás valós vállalkozásról 
 

   Prezentáció egy valós 
vagy elképzelt 
vállalkozásról illetve 
diákvállalkozásról 

        
II. A GAZDASÁGI ÉLET 

SZEREPLŐI ÉS A KÖ-
ZÖTTÜK LÉVŐ 
KAPCSOLATOK 

 A GAZDASÁGI ÉLET 
SZEREPLŐINEK  ÉS A 
KÖZÖTTÜK LÉVŐ 
KAPCSOLATOKNAK AZ 
ÁTTEKINTÉSE 
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1. A gazdasági körfolyamat 

vizsgálata 
 Példák áttekintése és modell 

alkotása a gazdasági körfolyamat 
vizsgálatára 

    

        
1.1. Különböző gazdasági 

szerepkörök vizsgálata  
 Példák elemzése, a gazdasági 

szereplők közötti jövedelmi 
kapcsolatok felismerése, e 
kapcsolatok kétoldalú elemzése 
(jövedelem be- és kiáramlás) 
 
 

 Tud példát mondani a 
jövedelem mozgásra 

 Képes felismerni, hogy 
ugyanaz a gazdálkodó 
alany egyidejűleg 
többféle 
jövedelemmozgás 
részese is. 
 
Képes az egyes 
jövedelemáramlásokat 
az  egyes gazdasági 
szerepekhez társítani. 

        
1.3. A  négyszereplős 

makrogazdasági modell 
 Modell-elemzés különös 

tekintettel a háztartás gazdasági 
kapcsolatára 

 Meg tudja nevezni a 
háztartás legfontosabb 
makrogazdasági 
kapcsolatait. 

 Érti, és saját szavaival 
képes bemutatni a 
makrogazdasági 
jövedelem körforgást. 

        
2. A piacok  mint a szereplők 

közötti közvetítő terepek 
 A piacoknak  mint a szereplők 

közötti közvetítő terepeknek a  
vizsgálata 

    

        
2.1. A nemzetgazdaság árupiaca 

– a tárgyi áruk 
csoportjai 
(fogyasztási 
cikkek, beruházási 
javak); 

– túltermelés, illetve 
hiány a 
gazdaságban  

 Történelmi példák gyűjtése a 
túltermelési válság eseteire, 
elemzés. 
Szemelvények elemzése: hiány 
helyzetek és ezek hatása az 
életkörülmények alakulására. 
(Kordokumentumok gyűjtése az 
50-es évek Magyarországáról) 

 Tudja csoportosítani a 
tárgyi árukat. 
 
Legyen képes értelmezni 
a túltermelés és a 
hiánygazdaság fogalmát. 

 Ismerje a konjunktúra-
ciklus szakaszait. 
Legyen képes bemutatni 
a recesszió regionális és 
egyéni szintű hatásait. 

 
2.3. A tőkepiac  mint a 

megtakarítók (befektetők) és 
vállalkozók (beruházók) 
találkozásának színtere; 
Az értékpapír-tőzsde 

 Csoportmunka: a korábban 
megismert értékpapírok 
szerepének megítélése: 

– a vállalkozások 
– a befektetők és 
– a nemzetgazdaság 

szempontjából 
Aktuális tőzsdei információk 
gyűjtése, elemzése 

 Képes példát mondani az 
értékpapír-kibocsátás 
forrásszerző szerepére. 

 Érti az értékpapírok 
szerepét a vállalkozások 
forrásszerzésének 
szempontjából is. 
Ismeri a tőzsde fogalmát 
és fajtáit. 
Képes nyomon követni a 
gazdasági sajtóból a 
tőzsdei árfolyamok 
alakulását. 

        
III. GAZDASÁGI 

TELJESÍTMÉNY ÉS 
PROBLÉMÁK 
ORSZÁGOS SZINTEN 

 A GAZDASÁGPOLITIKAI 
CÉLOK, ESZKÖZÖK, 
MAKROGAZDASÁGI 
PROBLÉMÁK ÉS 
KEZELÉSÜK, VALAMINT A 
GAZDASÁGI 
TELJESÍTMÉNYEK MÉRÉSI 
MÓDJÁNAK MEGISMERÉSE.  

    

        
1.  Gazdaságpolitika  A gazdaságpolitika fogalmának 

megismerése, ismeretek tanulása, 
a gazdaságpolitika alapvető 
céljairól és eszközeiről,  
gazdasági hírek értelmezése, 
szelektálása 
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1.1.  A modern állam gazdasági 

funkciói: hatékonyság, 
igazságosság, stabilitás 

 Példák kapcsán a magánjavak és 
a közjavak megkülönböztetése, 
a piaci verseny tisztességén 
őrködő régi és mai szabályok 
összevetése, 
vita a szegénység okairól, 
kezelésének szükségességéről és 
lehetséges eszközeiről, 
eset-elemzés: egy környezet-
szennyező gyár tevékenységének 
szabályozása, 
megismerkedés J.M. Keynes 
nézeteivel, 
elemzés – összehasonlítás: 
közgazdászok véleménye az 
állam gazdasági feladatairól 
különböző korokban 

 Tudja felsorolni és 
példákkal alátámasztani 
a modern kormányzat 
három legfontosabb 
gazdasági 
feladatrendszerét 
Tudja, melyik 
évszázadban élt Keynes, 
és egy-két mondattal 
össze tudja foglalni a 
nézeteinek lényegét  

 Rövid áttekintést tud 
adni az állam gazdasági 
szerep-vállalásárnak 
történelmi koronként 
változó terjedelméről. 
 
Tudja felsorolni és 
példákkal alátámasztani 
a modern kormányzat 
legfontosabb gazdasági 
feladatrendszerét, 
ismerje és értse a 
kapcsolódó fogalmakat, 
összefüggéseket. 
 
Be tudja mutatni az 
állam és a civil 
szervezetek szerepét a 
szociális feszültségek 
kezelésében 
 
Ismeri a szociális 
tevékenység alapelveit. 
 
Ismeri Keynes 
munkásságát, be tudja 
mutatni szóban és/vagy 
ábrán javaslatának 
lényegét! 
  

        
1.2. Gazdaságpolitikai célok, 

eszközök, hatások: 
a négy alapcél: 
1. gazdasági növekedés 
2. kiterjedő 

foglalkoztatottság 
3. viszonylagos 

árstabilitás 
4. kiegyensúlyozottság 
 
Fiskális és monetáris 
eszközök 
 

 Dokumentumok elemzése a 
gazdasági célokról 
(pártprogramok, NFT, 
kormányszóvivői nyilatkozatok), 
Szituációs játék: valós, vagy 
konstruált gazdasági hírek 
kommentálása TV hírműsorban, 
a gazdaságpolitikai 
híranyagokban szereplő 
kifejezések közös értelmezése, 
Egy gazdaságpolitikai eszköz 
(pl.: jegybanki intézkedés) 
hatásmechanizmusának közös 
elemzése, 
Kísérlet a gazdaságpolitika 
fogalmi körülírására, 
Közös elemzés: a rendszerváltás 
óta eltelt időszak egy-két 
nagyobb horderejű 
gazdaságpolitikai intézkedésének 
pozitív és negatív hatásai 
 
 

 Fel tudja sorolni a 
gazdaságpolitika 
alapvető céljait. 
 
Meg tud nevezni egy-két 
konkrét eszközt, amely 
alkalmas a gazdasági 
folyamatok 
befolyásolására.  

 Fel tudja sorolni a 
gazdaságpolitika 
alapvető céljait, ki tudja 
emelni és megtudja 
indokolni, hogy ezek 
közül jelen szituációban 
melyik a leghatásosabb! 
 
Értelmezni képes a 
gazdaságpolitikai 
célokkal kapcsolatban a 
“bűvös négyszög” 
kifejezést!  
 
Fel tud idézni és saját 
szavaival be tud mutatni 
egy aktuális kormányzati 
gazdasági intézkedést, és 
azt kommentálni is 
tudja. 
 
Meg tudja különböztetni 
a fiskális és monetáris 
intézkedéseket. 
 
Fel tudja sorolni az 
elmúlt 5-8 év 
legfontosabb gazdasági 
intézkedéseit! 
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1.3.  Gazdasági fejlődés – 

szerkezetváltás. 
Primer-, szekunder- és 
tercier ágazatok 
Az infrastruktúra gazdasági 
jelentősége 
Nemzeti vagyon – humán 
tőke 
Gazdasági prognózis – 
globalizáció  

 Elemzés: a gazdasági szerkezet 
változásának általános trendje 
(adatok vizsgálata és ábra 
értelmezése), 
az aktuális magyar helyzet 
elemzése (regionális szerkezeti 
problémák a magyar gazdaságban 
(“nyugat – keleti lejtő) 
Történelmi példák keresése az 
infrastruktúra fejlődést generáló 
hatásáról 
Kiselőadás: gróf Széchenyi István 
tevékenysége a magyar gazdaság 
fejlesztéséért 
vita: a humán tőke állapota ma 
Magyarországon 
Csoportmunka: prognózis-
készítés a magyar gazdaság 
közép- és hosszú távú fejlesztési 
lehetőségeiről (hogyan érinti a 
változás a mai fiatalok 
életesélyeit?) 
 

 Tisztában van a hosszú 
távú gazdaságszerkezeti 
változások 
tendenciájával. 
 
Látja, és az okát is érti 
az északkelet-
magyarországi regionális 
problémáknak.  
 
Ismeri az infrastruktúra 
és a humán tőke 
fogalmát. 

 Képes a gazdasági 
struktúra fogalmát több 
dimenzióban értelmezni, 
és a magyar gazdaság 
helyzet-elemzésében 
alkalmazni. 
Ismeri azokat a 
gazdaságtörténeti 
tényeket, amelyek a 
magyar gazdaság 
szerkezeti változását 
hosszú távon 
befolyásolták. 
Ismeri gróf Széchenyi 
István gazdaságfejlesztő 
törekvéseit és konkrét 
gyakorlati akcióit. 
 
Az egyének kialakult 
képesség-potenciálját és  
az egészséget képes 
gazdasági oldaláról 
közelítve a humán tőke 
részeként értelmezni. 
Képes reálisan számba 
venni a gazdasági 
fejlődésre hosszú távon 
ható legfontosabb 
nemzetközi – 
világgazdasági 
tényezőket.  

        
2.   A makrogazdasági 

problémák és kezelésük 
 Ismeretek tanulása az inflációról 

és a munkanélküliségről. Annak 
átgondolása, hogy mit tehet a 
kormányzat és mit tehet az egyén 
a negatív hatások tompításáért, 
elkerüléséért. 

    

        
2.1. Az infláció fogalma, fajtái, 

antiinflációs eszközök, 
társadalmi hatások  

 Interjú – készítés: hogyan 
értelmezi „az  utca embere” az  
inflációt? A köznapi és a szakmai 
értelmezés ütköztetése, 
Szemelvények elemzése az 
1946-os pengőinflációról 
Csoportmunka: 

– adatok és grafikonok 
elemzése a 
magyarországi infláció 
alakulásáról, 

– a javasolható 
antiinflációs 
gazdaságpolitikai 
eszközök keresése. 

Vita: kiket érint hátrányosan az 
infláció? Lehetséges-e hogy 
valamely csoport hasznot húz 
belőle? 
Kutatómunka: nézzenek utána az 
interneten annak, hogy a magyar 
gazdaság számára miért kiemelt 
fontosságú az antiinflációs célok 
teljesülése? 
Tapasztalatok gyűjtése családi, 
ismeretségi körben arról, hogy 
hogyan tud a háztartás védekezni 
az áremelkedések negatív hatásai 
ellen? 

 Saját szavaival körül 
tudja írni az infláció 
fogalmát, fel tudja 
sorolni az infláció fajtáit. 
 
Tud említeni egy-két 
antiiflációs 
gazdaságpolitikai 
eszközt! 
 
Érti, és elmagyarázni is 
képes azt: hogyan 
gerjesztenek  az inflációs 
várakozások valóságos 
inflációt! 
 
Meg tudja nevezni 
azokat a lakossági 
csoportokat, melyeket 
leghátrányosabban éri az 
infláció!  

 Ismeri az infláció 
fogalmát, fel tudja 
sorolni a fajtáit, 
történelmi példákat tud 
említeni és elemezni a 
hiperinfláció esetére. 
Tud említeni infláció – 
gerjesztő okokat, fel 
tudja sorolni a 
legfontosabb 
antiinflációs 
gazdaságpolitikai 
eszközöket. 
 
Tisztában van az infláció 
– fékező eszközök 
negatív mellékhatásaival 
is. 
 
Be tudja mutatni az 
infláció társadalmi-
gazdasági hatásait. 
 
Meg tudja különböztetni 
az áremelkedések 
inflációs és egyéb 
eseteit. 
 
Vannak ismeretei az 
infláció statisztikai 
mérési módjáról. 
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2.2. A munkanélküliség 

fogalmának pontosítása, a 
munkanélküliség 

– okainak, 
– kezelési 

technikáinak, 
– magyarországi 

alakulásának 
áttekintése 

 

 Ábraelemzés: a népesség 
felosztása a foglalkoztatottság 
szempontjából. 
Adatok feldolgozása: a 
munkanélküliség időbeli 
alakulása és regionális eltérései 
(Vita a vélelmezhető okairól) 
Információk gyűjtése: 
(Forrás: Munkaügyi Központ, 
internet) 

– a foglalkoztatási 
helyzet regionális és 
helyi adatai 

– pályakezdők 
munkanélkülisége 

– a Munkaügyi Szervezet 
szolgáltatásai 

Összehasonlítás: 
munkanélküliség 
Magyarországon a 30-as években 
és az ezredfordulón 
Vita: az ifjúság mely csoportjait 
fenyegeti leginkább már a 
pályakezdéskor a 
munkanélküliség és hogyan  
kerülhető el? 
Az önmenedzselési technikák 
gyakorlása: önéletrajz és fiktív 
álláshirdetésre válaszlevél 
fogalmazása 
Szerepjáték: állás-interjú 
bemutatása önként vállalkozó 
szereplőkkel. 
Fogalom-értelmezés: „élethosszig 
tartó tanulás” (Mit jelent? Miért 
szükséges?) 

 Érti és példákkal is alá 
tudja támasztani, hogy 
nem minden munka 
nélküli munkanélküli. 
 
Képes megkülönböztetni 
az önkéntes és a 
kényszerű 
munkanélküliséget. 
 
Ismeri a 
munkanélküliségi ráta 
fogalmát és 
kiszámításának módját. 
 
Ismeri a 
munkanélküliség 
jelenlegi mértékét és tud 
mondani egy-két 
munkanélküliséget 
gerjesztő okot. 
 
Tudja, hol van a 
Munkaügyi Központ 
helyi kirendeltsége, meg 
tud nevezni egy-két 
olyan szolgáltatást, 
melyekkel a 
munkanélküliek ismételt 
álláshoz jutását segítik. 
 
Tudja, hogyan kell 
amerikai típusú 
önéletrajzot fogalmazni. 
 

 Helyesen értelmezi az 
alábbi fogalmakat: 
- munkaképes 

népesség 
- nem munkaképes 

népesség 
- inaktívak, aktívak 
- foglalkoztatottak 
- önkéntes, illetve 

kényszerű 
munkanélküliség 

Ismeri a kényszerű 
munkanélküliség 
legfontosabb okait. 
 
Ismeri a 
munkanélküliség 
alakulását 
Magyarországon a 
rendszerváltás óta, 
tisztában van a 
foglalkoztatottság 
jelenlegi területi 
eltéréseivel és ennek fő 
okaival 
 
Ismeri a legfontosabb 
passzív 
foglalkoztatáspolitikai 
eszközöket. 
 
Képes önéletrajzot és 
álláskeresési hírdetést 
írni. 
Tudja, hogyan kell 
viselkedni az 
állásinterjún. 
 
Van átgondolt életpálya 
elképzelése 

        
3. A főbb makrogazdasági 

teljesítménymutatók  
 Ismeretek tanulása az SNA 

számbavételi rendszerről: a 
statisztikai adatértelmezés 
gyakorlása, reális megítélés 
kialakítása a magyar gazdaság 
fejlettségi színvonaláról  

    

        
3.1. A makrogazdasági 

teljesítménymutatók 
számbavételének fontossága 
Az SNA rendszer. A GDP 
és a GNI mutatók tartalma 
és korlátai. 
Statisztikai alapok: 

– naturális és 
értékmutatók, 

– abszolút adatok és 
indexek 

– folyóáras és 
változatlan áras 
számbavétel  

 Adat-elemzés: a GDP alakulása 
Magyarországon az elmúlt 8-10 
évben. 
Vita: a teljesítményingadozások 
okairól 
“A magyar gazdaság fejlettsége” 

– becslés saját 
benyomások alapján 

– ténymegállapítás 
adatok vizsgálatával 

 
Anyaggyűjtés az internetről: a 
magyar gazdaság növekedése 
(jelenlegi szakértői értékelések) 

 Ismeri a GDP fogalmát. 
Képes reálisan megítélni 
a magyar gazdaság 
fejlettségét a környező 
országokhoz képest. 
 
Van tudomása arról, 
hogy újszerű statisztikai 
mutatók 
megkonstruálásával 
kísérleteznek 
közgazdász kutatók. 

 Ismeri a GDP és a GNI 
fogalmát, tisztában van a 
korlátokkal. 
Ismeri a magyar GDP 
aktuális abszolút adatát 
és indexét. 
 
Reálisan képes megítélni 
a magyar gazdaság 
fejlettségét és ismeri 
relatív lemaradottságunk 
okait. 

        
4. Az állam gazdálkodása, az 

állami költségvetés 
 Ismerkedés az állami 

költségvetéssel 
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4.1. Államháztartás – állami 

költségvetés 
Az állami költségvetés 
előterjesztése, elfogadása, 
módosítása, ellenőrzése. 
Az Állami Számvevőszék 

 Összehasonlító elemzés: az 
állami és a családi költségvetés 
Dokumentumok feldolgozása: az 
állami  költségvetés 
előterjesztéséről, elfogadásáról, 
módosításáról, ellenőrzéséről 

 Tudja, hogy mi az állami 
költségvetés 

 Érti és értelmezni tudja 
az állami költségvetést. 
Össze tudja hasonlítani 
az állami költségvetést a 
családi költségvetéssel. 
Be tudja mutatni az 
állami költségvetés 
legitimációs folyamatát, 
az Állami 
Számvevőszék 
tevékenységét.   

        
4.2.. Az állami költségvetés 

bevételei: az adók (egyenes 
és közvetett adó, 
jövedelemtől függő, illetve 
autonóm adó); 
az APEH 

 Elemzés dokumentumok alapján: 
az állami költségvetés 
bevételeinek a számbavétele, az 
adófajták jellemzése, 
csoportosítása; 
Információk gyűjtése az APEH 
működéséről 

 Meg tud nevezni 
legalább két állami 
költségvetési bevételt. 

 Fel tudja sorolni és 
jellemezni az állami 
költségvetés főbb 
bevételeit. Be tudja 
mutatni az APEH 
tevékenységét. 

        
4.3. Az állami költségvetés főbb 

kiadási tételei: 
állami feladatok – kiadások 
- működési költségek 

(intézményfenntartás), 
- fejlesztések, 
- szociális támogatások, 
- beruházások stb.; 
Az állami költségvetés 
egyenlege 

 Elemzés dokumentumok alapján 
az állami költségvetés főbb 
kiadási tételeinek áttekintése, 
jellemzése; 
Vita arról, hogy megengedhető-e 
a deficit 

 Meg tud nevezni 
legalább két állami 
költségvetési kiadást. 

 Fel tudja sorolni és 
jellemezni az állami 
költségvetés főbb 
kiadásait. 

        
4.4. A helyi (önkormányzati) 

költségvetés 
 A helyi (önkormányzati) 

költségvetés áttekintése; 
Információgyűjtés a helyi 
településfejlesztési 
elképzelésekről; 
Szerepjáték keretében a 
képviselőtestület meggyőzése az 
ifjúsági ház felépítéséről vagy 
felújításáról 

 Ismeri a helyi 
önkormányzat tárgyévi 
költségvetésének 
legalább két kiadási és 
bevételi tételét. 

 Ismeri a helyi 
önkormányzat tárgyévi 
költségvetésének fő 
tételeit. 

        
5. Adósságcsapda  Ismerkedés a külföldi 

eladósodással kapcsolatos 
fogalmakkal 

    

        
 Az adósságszolgálat, a 

bruttó és a nettó külföldi 
adósság fogalma, az 
adósságcsapda értelmezése 

 Adatelemzés: a magyar gazdaság 
külföldi adósságának alakulása az 
elmúlt 8-10 évben 
Vita:  

– Vállalható-e a külföldi 
adósság? 

– Mikor kerül egy ország 
adósságcsapdába? 

– Megengedhető lenne-e 
átütemezés, vagy 
fizetésképtelenség 
deklarálása?  

 Ismeri az 
adósságszolgálat 
fogalmát, képes 
értelmezni az 
adósságcsapda helyzetet. 

 Pontosan ismeri az 
adósságszolgálat, bruttó 
illetve nettó adósság 
fogalmakat. 
 
Tudja, hogyan állítható 
meg az adósságállomány 
növekedése. 
 
Van átlátása a magyar 
gazdaság elmúlt 
évtizedekben jellemző 
adóssághelyzetének 
alakulásáról. 

        
IV. NEMZETKÖZI 

GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOK ÉS 
INTEGRÁCIÓK  

 ISMERETEK TANULÁSA A 
NEMZETKÖZI GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOKRÓL, 
INTEGRÁCIÓRÓL 

    

        
1. A nemzetközi 

munkamegosztás 
jelentősége 

 A nemzetközi munkamegosztás 
jelentőségének tisztázása 
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1.1.    
 

A nemzetközi 
munkamegosztásból 
származó főbb előnyök: 
földrajzi előnyök, 
hatékonysági előnyök, 
a tudományos-technikai 
együttműködés előnyei 

 
Példák alapján a nemzetközi 
munkamegosztásból származó 
főbb előnyök áttekintése: 
Vita arról, hogy mennyiben 
játszanak meghatározó szerepet a 
természeti, földrajzi, éghajlati 
különbségek a nemzetközi 
együttműködésben (szárazfölddel 
körülzárt országok,  
szigetországok, tranzit országok 
stb. helyzetének elemzése); 
Szemelvények feldolgozása 
alapján : a hatékonysági előnyök 
jelentőségének tisztázása (a 
komparatív előny jelentésének 
értelmezése); tudományos-
technikai együttműködés 
előnyeinek számbavétele; 
következtetések megfogalmazása 
a nemzetközi 
munkamegosztásban való 
részvétel szükségességéről 

 
Fel tud sorolni két-
három olyan gazdasági 
előnyt, amely a 
nemzetközi 
munkamegosztásból 
fakad. 

 
Ismertetni és elemezni 
tudja a nemzetközi 
munkamegosztás 
földrajzi, hatékonysági, 
tudományos-technikai 
együttműködési 
előnyeit. Ezek alapján 
indokolni képes, hogy 
miért fontos egy 
országnak  
bekapcsolódnia a 
nemzetközi 
munkamegosztásba. 

        
1.2. A nemzetközi 

együttműködés szervezetei 
 Információgyűjtés, feldolgozás:  

az ismertebb szervezetek 
összegyűjtése, nevük feljegyzése, 
szerepük értelmezése 

 Meg tud nevezni 
legalább két nemzetközi 
együttműködési 
szervezetet. 

 Ismertetni tudja a főbb 
nemzetközi 
együttműködési 
szervezeteket és azok 
legfontosabb feladatait. 

        
2. A nemzetközi kereskedelem  Ismeretek tanulása a nemzetközi 

kereskedelemről 
    

        
2.1. A külkereskedelmi politika 

két irányzata: 
a szabadkereskedelem és  
a protekcionizmus 

 A külkereskedelmi politika két 
irányzatáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; a két 
irányzat lényeges különbségeinek 
számbavétele; 
vita arról, hogy 
- milyen lenne a nemzetközi 

kereskedelem vámok 
nélkül? 

- elképzelhető-e bármikor is 
vámoktól  és egyéb 
korlátoktól mentes 
kereskedelem? 

Információgyűjtés, feldolgozás a 
GATT jelentőségéről  

 Felismeri  a szabadke-
reskedelem és 
protekcionizmus közti fő 
különbségeket. 

 Pontos leírást tud adni a 
külkereskedelmi politika 
két irányzatáról: a 
szabadkereskedelemről 
és a protekcionizmusról. 
Tudja, hogy mi a GATT 
szerepe. 

        
2.2. A nemzeti piacok és a 

világpiac sajátosságai; 
a külpiacra lépés feltételei 
és következményei; 
a nemzetközi gazdasági 
környezet aktualitásai 
(a rendszerváltás utáni 
Közép- és Kelet-Európa, az 
egységesülő Nyugat-
Európa) 

 A nemzeti piacok és a világpiac 
sajátosságainak összevetése; 
annak tisztázása, hogy milyen 
feltételekkel, következményekkel 
szembesül egy külpiacra lépő 
vállalat (példák gyűjtése az eltérő 
feltételrendszerre vonatkozóan: 
egyenlőtlen erőviszonyok; eltérő 
törvények, szokások; eltérő 
fizetési eszközök; eltérő 
árarányok, adók, vámok stb.); 
A nemzetközi gazdasági 
környezet aktualitásainak  
megvitatása 

 Meg tudja  nevezni a 
nemzeti piac és a 
világpiac legalább két 
lényeges különbségét. 

 Össze tudja hasonlítani a 
nemzeti piacot a 
világpiaccal. Beszélni 
tud a nemzetközi 
gazdasági környezet 
aktualitásairól. 

        
2.3. A világpiaci verseny fő 

vonásai (éles verseny, nem 
feltétlenül árverseny, a 
főszereplők óriásvállalatok, 
nemzetközi normák 
figyelembe vétele) 

 Információgyűjtés és feldolgozás: 
a világpiaci verseny fő 
vonásainak számbavétele 

 Érti, hogy mit jelent a 
világpiaci verseny. 

 Fel tudja sorolni és 
képes értelmezni 
világpiaci verseny fő 
vonásait. 
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3. A nemzetközi pénzügyek  A nemzetközi pénzügyek elemzése     
        
3.1. A külkereskedelemből 

származó áru 
fizetőeszközei: 
– áruért – áru 

(barterügyletek); 
– az import 

ellenértékének 
kiegyenlítése 
konvertibilis valutával 

 Példák gyűjtése a napjainkban is 
létező barterügyletekre. 
Példák gyűjtése olyan valutákra, 
amelyek nemzetközi fizetési 
eszközként is szerepelhetnek 
adott régión belül  
Beszélgetés, elképzelések 
megfogalmazása arról, hogy 
megoldhatók-e a nemzetközi 
elszámolások a jövőben a 
nemzetektől független semleges 
valutákkal 
(Beszélgetés az Euró szerepéről) 

 Meg tudja nevezni  a 
külkereskedelemből 
származó áru 
fizetőeszközeit. 
Ismeri az Eurót. 

 Tudja, hogy milyen 
lehetőségek vannak az 
import ellenértékének 
kifizetésére.  
 
Indokolni tudja, hogy 
napjainkban miért van 
szükség 
barterügyletekre. 
 
Jellemezni tudja az  
Eurót. 

        
3.2. A legfontosabb nemzetközi 

pénzügyi intézmények  
(IMF, IBRD, EBRD, BIS) 
finanszírozó szerepe 

 a legfontosabb nemzetközi 
pénzügyi intézmények 
finanszírozó szerepének 
tisztázása 

 Meg tud nevezni 
legalább egy nemzetközi 
pénzintézményt. 

 Tisztában van a 
legfontosabb nemzetközi 
pénzügyi intézmények 
finanszírozó szerepével.  

        
4. A termelési tényezők 

nemzetközi áramlása 
 Ismeretek tanulása a termelési 

tényezők nemzetközi áramlásáról 
    

        
4.1.    
 

A nemzetközi tőkemozgás: 
a működő tőke-export 
motivációi 
(transzferköltségek 
megtakarítása, vámfalak 
megkerülése, hatékonysági 
előnyök kihasználása, a 
fogadó országok 
erőforrásainak viszonylagos 
olcsósága stb.); 
A magyarországi működő 
tőke-befektetések 

 
Annak megvitatása, hogy nem 
képzelhető el tartós fejlődés 
nemzetközi tőkemozgások 
nélkül; 
Önálló gyűjtőmunka és 
statisztikai adatok feldolgozása 
előre meghatározott teamekben a 
magyarországi működő tőke-
befektetésekről (pl. a működő 
tőke nagyságrendje közép- és 
kelet-európai összehasonlításban; 
a működő tőke regionális 
megoszlása; a tőkebefektetések 
jellege / termelési, szolgáltatási/; 
világviszonylatban is elismert 
külföldi-magyar vegyes 
vállalatok) 

 
Példát tud mondani 
magyarországi működő 
tőke-befektetésekre. 

 
Indokolni tudja, hogy 
miért képzelhető el 
tartós fejlődés 
nemzetközi 
tőkemozgások nélkül.  
Fel tudja sorolni a 
legfontosabb 
magyarországi működő 
tőke-befektetéseket. 

        
4.2. A munkaerő nemzetközi 

áramlásának indítékai, 
szükségessége 

 A munkaerő nemzetközi áramlása 
indítékainak és szükségességének 
megvitatása (keresett-e a magyar 
munkaerő külföldön? mit jelent 
az ún. "brain-drain" 
/agyelszívás/? hogyan hat ez a 
magyar gazdaságra?) 

 Tudja, mit jelent a 
munkaerő nemzetközi 
áramlása. 

 Beszélni  tud a 
munkaerő nemzetközi 
áramlásának indítékairól 
és szükségességéről.  
Értelmezni tudja a 
"brain-drain” magyar 
gazdaságra gyakorolt 
hatásait. 

        
5. A nemzetközi gazdasági 

integrációk 
 Ismeretek tanulása a nemzetközi 

gazdasági integrációkról 
    

        
5.1.    
 

Óriásvállalatok a 
nemzetközi piacokon 
(mikro-integráció): 
a nemzetközi nagyvállalatok 
működési sajátosságai: 
- tevékenységi területük a 
Föld egésze, 
alapvető motivációjuk az 
anyaországban elérhetőhöz 
képest magasabb profit, 
- "uniformizáltság"; 
a nemzetközi nagyvállalatok 
alapvető formái: a 
transznacionális vállalat (pl. 
a NESTLÉ) és a 
multinacionális vállalat (pl. 
a ROYAL-DUTSCH 
SHELL) 

 
Példák keresése  nemzetközi 
licencszerződésekre, a 
nemzetközi franchisingre és a 
nemzetközi lízingre; 
Gyűjtött példákon  keresztül a 
nemzetközi nagyvállalatok 
alapvető formáinak értelmezése 

 
Egy-két példát tud 
mondani a nemzetközi 
nagyvállalatokra. 

 
Be tudja mutatni a 
nemzetközi 
nagyvállalatok működési 
sajátosságait, alapvető 
formáit. 
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5.2. Regionális integrációk a 

világgazdaságban (makro-
integráció); 
A makro-integrációs 
fejlődési fokozatok:  
preferenciális vámövezet 
szabadkereskedelmi övezet, 
vámunió, 
közös piac (piaci unió) 
“egyetlen piac”  
gazdasági unió, 
gazdasági és monetáris unió 
teljes integráció; 
 

 Szemelvények alapján: a makro-
integráció értelmezése (annak 
tisztázása, hogy mennyiben jelent 
mást az érintettek számára a 
makro-integráció, mint a 
nemzetközi gazdasági 
együttműködés egyéb formái); 
Kiselőadás a nyugat-európai 
integráció fejlődéstörténetéről 
Anyaggyűjtés és elemzés: az EU-
ba újonnan belépők és a korábban 
csatlakozók integrációs 
tapasztalatainak összevetése.  

 Fel tudja sorolni az EU 
jelenlegi tagjait és az 
újonnan csatlakozókat. 

 Értelmezni tudja,  hogy 
mennyiben jelent mást 
az érintettek számára a 
makro-integráció, mint a 
nemzetközi gazdasági 
együttműködés egyéb 
formái. 
Ismertetni tudja a 
makro-integráció 
fejlődési fokozatait. 
Ismeri az EU 
fejlődéstörténetének 
főbb dátumait. 
Ismeri a magyar 
csatlakozási folyamat 
főbb állomásait. 

        
V. KORUNK KÉRDÉSEI 

(AZ ALTERNATÍV 
GAZDASÁGTAN 
LÉTREJÖTTE ÉS 
MONDANIVALÓJA) 
 

 AZ EZREDFORDULÓ 
ÉLETÜNK KERETEIT 
ÁTALAKÍTÓ 
FOLYAMATÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE.  
SZEMBESÍTÉS NÉHÁNY 
DILEMMÁVAL. 
ISMERETEK TANULÁSA AZ 
EMBERKÖZPONTÚ 
KÖZGAZDASÁGI 
ELMÉLETEKRŐL 

    

        
1. Új jelenségek a 

világgazdaságban az 
1970-es évek elejétől 

 Ismeretek tanulása  az  
ezredforduló táján kibontakozó 
főbb világgazdasági 
folyamatokról.  

    

        
1.1.    
 

Világgazdasági tények 
1970-től napjainkig: 

– a nemzetközi 
pénzügyi rendszer 
zavarai 

– olaj-
„árrobbanások”  

– recessziók,  
– stagfláció, 
– adósságválság  
– rendszerváltás 

Közép és Kelet-
Európában, 

– módosuló 
erőviszonyok 

 

 
Kordokumentumok 
tanulmányozása és elemzése 
(korabeli újságcikkek, archív 
felvételek, statisztikák) 
Kiselőadás a rendszerváltás 
lényegéről, feladatairól 
Vita a versenyképesség 
értelmezéséről 
 

 
Ismeri az 
olajárrobbanások 
időpontjait és 
következményeit. 
 
Saját szavaival képes 
összefoglalni a 89/90-es 
rendszerváltás lényegét, 
jelentőségét.  

 
Ismeri az elmúlt 25-30 
év legfontosabb 
világgazdasági 
történéseit, be tudja 
mutatni, hogy e 
történések a 
világgazdaság új 
fejlődési korszakának 
kezdetét jelzik. 
 
Ismeri és érti az alábbi 
közgazdasági 
fogalmakat: stagfláció, 
versenyképesség. 
 
Szakszerűen elemezni 
képes a rendszerváltás 
feladatait és jelentőségét.

        
1.2. A globalizáció jellemzői, a 

folyamat előnyei és 
hátrányai. 

 Szemelvények elemzése: 
társadalomtudósok, 
közgazdászok véleményének  
megismerése a globalizációról.  
Tapasztalatok összegyűjtése és 
vita: a globalizáció 
megnyilvánulása  a 
mindennapokban. Tények, adatok 
elemzése az egyenlőtlenségek 
mértékéről: 
– jövedelem-

egyenlőtlenségek, 
– az információhoz jutás 

eltérő lehetőségei. 

 Saját szavaival képe 
körülírni a globalizáció  
lényegét.   

 Ismeri a globalizációval 
kapcsolatos különböző 
álláspontokat. 
 
Fel tudja sorolni a 
globalizáció 
legfontosabb előnyös és 
hátrányos 
következményeit.  
 
. 
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1.3. A globális világproblémák  Kiselőadások illetve videó-

anyagok megtekintése a globális 
világproblémákról. 
Vita: milyen jelenségeket  
soroljunk a világgazdasági 
problémák közé? 
Keresés az interneten: a globális 
világproblémák kezelésére 
hivatott szervezetek, értekezletek, 
intézmények 

 Meg tud nevezni 
legalább két globális 
világgazdasági 
problémát. 

 Fel tudja sorolni a 
világgazdasági 
problémák körébe 
sorolandó jelenségeket. 
 
Meg tud nevezni egy-két 
olyan intézményt, 
fórumot, amely a 
globális világproblémák 
kezelésére hivatott. 

        
1.4. Életünk kereteinek 

átalakulása: 
- számítógépes rendszerek 

– “e-kereskedelem ” 
és banki 
szolgáltatások 

– távoktatás 
– távmunka 

- a tudás felértékelődése 

 Beszélgetés az “e-gazdaság” 
megnyilvánulásairól. Terjed-e 
már Magyarországon? 
Vita: hogyan alakítja át 
mindennapjainkat a számítógép? 
Tapasztalatok, vélemények 
gyűjtése: ki, mire, hogyan 
használja a számítógépet, az 
internetet? 

 Példákat tud mondani 
arra, hogyan alakítja át 
az emberek mindennapi 
életét az informatika? 

 Konkrét példákat tud 
említeni a számítógépes 
technika kereskedelmi, 
pénzügyi 
alkalmazásaira. 
 
Ismeri és érti a 
távoktatás módját, 
jelentőségét a 
felnőttképzésben. 
 
Ismeri a  „tudás-alapú 
társadalom”  fogalmát, 
képes felsorolni néhány 
kritériumát. 

        
2. Az alternatív 

közgazdaságtan 
nézetrendszere. 
Új gondolkodásmód. 

 Ismerkedés az emberközpontú 
közgazdaságtan 
nézetrendszerével.  

    

        
2.1. A gazdálkodás 

hagyományos értékeinek 
megkérdőjeleződése. 

 Szemelvények olvasása, 
feldolgozása  E. Schumacher  
műveiből. 
Beszélgetés közgazdász 
vendéggel: az ökológiai lábnyom 
fogalma, az aktuális adatok 
értelmezése. 
Vita a  hagyományos 
közgazdaságtan alapértékeiről  
(növekedési beállítottság, 
fogyasztás-centrikusság) 

 El tudja végezni a 
modern civilizáció káros 
hatásai közül legalább 
egynek az elemzését. 

 A tanultak alapján meg 
tudja indokolni, hogy 
miért kérdőjeleződnek 
meg a hagyományos 
közgazdaságtan 
alapértékei napjainkban. 

        
2.2. Az alternatív 

közgazdaságtan főbb elvei:  
– emberléptékűség, 
– harmónia a 

környezettel; 
– a gazdasági 

tevékenység 
hagyományostól 
eltérő, szélesebb 
körű értelmezése 

 Szemelvények olvasása és 
feldolgozása E. Schumacher és 
D.C. Korton műveiből. 
Csoportmunka, majd vita: 
milyennek képzelik el az ideális 
lakó- és munkakörnyezetet? 
Lista készítése: a lakóhely 
környékének tájképi, történelmi 
és kulturális értékei. 
Túraútvonal  ajánlat a környéken. 

 Fel tudja sorolni az 
alternatív 
közgazdaságtan legfőbb 
elveinek legalább 
egyikét és értelmezni 
képes azt. 

 Fel tudja sorolni az 
alternatív 
közgazdaságtan  főbb 
elveit. 
 
Értelmezni tudja, hogy a 
mindennapok, az egyéni 
életvezetés szintjén mit 
jelentenek ezek az elvek. 
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2.3. Életünk dilemmái: 

– jólét és jól-lét 
– család és hivatás 
– magáncélok és 

közérdek 
 

 Adatok elemzése a munkaidő és a 
szabadidő alakulásáról a mai 
fejlett országokban. 
Vita a valódi jólét anyagi – 
gazdasági és más jellegű 
összetevőiről. 
Szituációs feladatok: 
– saját élethelyzete 20 év 

múlva, reálisan megítélve 
– saját élethelyzete 20 év 

múlva milliomoskét. 
Egyéni karrierterv felvázolása 
(saját személyére vonatkoztatott 
GYELV – elemzés) 
Vita: az etikus viselkedés 
értelméről  és „hasznáról”. Lehet-
e a munka boldogság-forrás? 
Összehasonlítás: életmód-minták 
különböző társadalmi rétegekben 
régen és ma. 
Szituációs feladat. Hogyan 
reagálnának 

– távoli rokon anyagi krízis-
helyzete esetén, 

– koldus kéregetésekor, 
– télen a parkban fázós 

hajléktalanra bukkanva, 
– árvízi katasztrófa esetén, 
– beteg gyermek 

megsegítésére rendezett 
gyűjtéskor 

– városi park létesítők 
adomány-kérése esetén? 

 Képes a jólét 
fogalmának komplex 
értelmezésére. 
Ismeri az externális 
hatás fogalmát és tud 
példát mondani a 
kezelésére. 

 Képes a GYELV 
módszert egyéni 
élethelyzetének 
elemzésében alkalmazni, 
s erre reális karriertervet 
építeni. 
 
Ismeri az alábbi 
fogalmakat, érzékeli 
összefüggéseiket és 
különbségeiket: 

– életszínvonal, 
– életmód, 
– jómód, 
– jólét, 
– önmegvalósí- 

tás, 
– „teljes élet” 

Érvekkel és példákkal 
alá tudja támasztani az  
etikai  magatartás 
gazdasági 
hasznosságáról szóló 
tételt.  

 
 
 

Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 
 

a) A tanulók áttekintéssel rendelkeznek a vállalkozás-alapítás feltételeiről. 
b) Képesek különböző vállalkozási ötletek realitását vizsgálni. 
c) Kialakul érdeklődésük a gazdaságpolitikai kérdések iránt; ismernek gazdasági folyóiratokat, valamint 

friss gazdasági híranyagokat közlő internetes portálokat. 
d) A tanulók ismerik a magyar gazdaság fő erősségeit és gyengeségeit; így képesek felismerni a durván 

demagóg gazdaságpolitikai szólamokat. 
e) Ismernek olyan – saját majdani felnőtt életüket is befolyásoló – lehetőségeket, melyek az Európai 

Unióhoz történő integrálódásunk során nyílnak meg. 
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EMBER 
A TERMÉSZETBEN 

 
MŰVELTSÉGI TERÜLET 

TANTERVEI 
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Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja mintegy másfél évtizedes tanterv- és 
taneszközfejlesztési praxis, kutatási és kísérleti eredmény, gyakorlati kipróbálási tapasztalat felhasználásával, 
Zsolnai József pedagógiai koncepciója alapján dolgoztatta ki részletes tanterveit az Ember a természetben 
műveltségi területre. 
 
 

 Az egyes tantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi tantervi ismertetők 
tartalmazzák. 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Bevezetés a 
természettudomány 
alapjaiba 

1 1     

Biológia 1 2 2 
Ökológia és 
környezettan 

 2   1 
 

Fizika 1 1 2 2 1  
Kémia 1 1 1 1   

 
E részletes tantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi tantervhez pedagógiai 
segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök tartoznak. A 
taneszközök egy része a tankönyvpiacon már megtalálható. A tantárgyi tanterveken túl minden egyes 
tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. Ezek az alábbiak: 
 
     tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
     feladatgyűjtemény, 
     időterv (tanmenet), 
     mérőlap és értékelési útmutató. 
 
Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program bármely tantárgyi tantervének, segédleteinek és taneszközeinek 
használatára továbbképzések keretében készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 
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BEVEZETÉS A 
TERMÉSZETTUDOMÁNY 

ALAPJAIBA 
(Integrált tanterv) 

 
7–8. évfolyam 
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A Bevezetés a természettudomány alapjaiba tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei 
között a 7–8. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és 
pedagógiája szerint dolgoznak. (Az itt közölt tanterv szerves folytatása a 7–8. évfolyam számára készített Fizika 
tanterv, a 7–8. évfolyam számára készült Kémia tanterv és a 7–8. évfolyam számára kidolgozott Biológia 
tanterv. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

 
1 

  
 

  

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A tantárgyban megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
1. A tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány-technika-társadalom, benne a természet; a 
természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, technológia. 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
a természet megismerése; benne: megfigyelés, kísérletezés, mérés, az ismerethordozók használata, az 
ismeretszerzés eredményeinek feldolgozása. 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül:  
 anyag, benne: anyagok a technikában és a hétköznapi életben 
 az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: az anyagok osztályozása;  
 az energia, benne: az energiaátalakulásokkal kapcsolatos társadalmi, technikai problémákhoz való viszony;  
 az információ;  
 a tér;  
 idő és mozgás;  
 a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás;  
 az élet, benne: evolúciós szemlélet, az élővilág szerveződési szintjei 

 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Bevezetés a természettudomány alapjaiba tanterv – illeszkedve az Értékközvetítő és képességfejlesztő 
program tantárgyainak struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus 
tananyagra, tanulási programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba 
az adott évfolyamon fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és 
világképelemeket. A tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték 
világából kiválasztott tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók 
által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a 
tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) 
teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek 
egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) 
kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A 
tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulás segítés révén – bármely tanuló teljesíteni 
tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A 
tanterv szorgalmazza a természetben való munkálkodást, a terepgyakorlatok keretében való tanulást. 
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A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Bevezetés a természettudomány alapjaiba tantervet tanítói vagy biológia-földrajz, biológia-kémia szakos 
tanári diplomával rendelkező, tereptani ismeretekben felkészült pedagógus eredményesen taníthatja. A tanterv 
különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A természettudományi szaktanterem szerencsés adottság, a jól 
felszerelt biológia és kémia szertár és iskolakert megléte viszont fontos feltétel. 
 
 
A tanterv referenciái 
 

 A tantervet felhasználni kívánók továbbképzést, szaktanácsadást igényelhetnek az Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Program Országos Központjától (Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Program Országos Központ – ÉKP Központ – 8500 Pápa, Jókai u. 37.) 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés 
a 7–8. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 szövegfeldolgozás (adatkeresés, 
lényegkiemelés, vázlatkészítés, 
fogalomábra készítése, táblázat 
készítése) 
 periódusos rendszer, fizikai 

táblázatok használata 
  kísérletezés (mérés, vizsgálat, 

reproduktív kísérlet, 
problémamegoldó kísérlet) 
 térképolvasás (a térképjelek 

szerinti tájékozódás, 
információolvasás) 
 térképkészítés (méretarányos 

térkép készítése a közvetlen 
lakóhelyről, iskoláról és 
környékéről) 
 médiák műsorainak 

meghallgatása, megtekintése és 
a videofilmek, CD-k 
megtekintése (a sugárzott és a 
multimédiás ismeretterjesztő 
filmek megtekintése, adott 
szempontok szerinti 
feldolgozása) 
 szövegalkotás (reproduktív,  

félreproduktív, produktív) 

 írásbeli felelés (a szövegértés 
ellenőrzése a munkafüzet és a 
tankönyv feladatainak 
megoldásával) 
 felelés szóban (a szövegek, 

kísérletek, térképek 
értelmezésének és 
bemutatásának ellenőrzése) 
  felelés gyakorlatban (a mérés, a 

vizsgálat, a kísérlet elvégzése, 
bemutatása) 
 felelés szóban és írásban (a 

meghatározások, szabályok szó 
szerinti ellenőrzése; a tanultak 
megadott szempontok és 
jegyzet alapján történő 
elmondása) 

 tanulói értékelés (önértékelés, 
diáktárs értékelése, csoport 
véleményének kifejezése) 
 tanári értékelés (formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó, 
szummatív: témazáró, félévzáró 
és tanévzáró dolgozat 
diagnosztikus mérés: zárt és 
nyíltvégű tesztek, a tanuló 
aktivitásának, 
feladatvállalásának, 
problémamegoldó készségének, 
önmaga aktualizálása fokának 
megítélése) 
 zsűri értékelése (házi és iskolán 

kívüli versenyek) 

 
 
 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 

Évfolyam Cím 
7-8. Kidolgozandó! 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 
 

A Bevezetés a természettudomány alapjaiba tanulásának céljai 
a 7. évfolyamon 

 
Célunk, hogy a diákok ismerjék, értékeljék, gyakorolják, ismerjék fel az információk helyes használatát a 
módszerek vonatkozásában. Munkánk a módszertani tudás megtanulására épül, továbbá annak az attitűdnek a 
formálását helyezi előtérbe, ami szerint az alapos tudományos munka végezhető. A kijelentések igazságtartalma 
vizsgálatának, a vizsgálati eredmények elemzésének különösen jelentős szerepet szánjunk. A hetedik 
évfolyamban a tudás megszerzésének eszközeire és módszereire vonatkozó ismeretek kifejtésére, megtanítására, 
megtanulására, tapasztalatszerzésre kerül sor. 
 
 
Jelmagyarázat:  Az egyes tantervi sorok számjelzete alatt látható szürke mezők azt jelzik, hogy a mezőhöz 

     tartozó sorok az adott tevékenységosztály magvát jelölik, azokat semmiként nem javasolt 
     kihagyni a helyi tantervek készítőinek. 

 
 A tiszta fehér mezőben szereplő jelzetekkel jelölt sorok olyan tantervi részleteket jelölnek, 

    amelyek közül az adaptálók, a helyi tantervkészítők szelektálhatnak, elhagyhatnak, vagy 
    helyettesíthetik azokat a kontextusnak megfelelő más elemekkel. 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
 

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
 

I.  A TUDOMÁNY SZEREPE   ISMERETEK TANULÁSA A 
TUDOMÁNY SZEREPÉRŐL  

    

        
1. A tudomány szerepe  Ismeretek tanulása a tudomány 

szerepéről 
    

        
1.1. A tudomány szerepe  Ismeretek tanulása a tudomány 

szerepéről, annak értelmezése a 
technikai és a társadalmi 
folyamatokban 

 Helyesen értelmezi a 
tudomány szerepét a 
technikai 
folyamatokban, arról 
írásban és szóban be 
tud számolni. 

 Helyesen értelmezi a 
tudomány szerepét a 
technikai és a társadalmi 
folyamatokban, arról 
írásban és szóban be tud 
számolni. 

        
1.2. Átfogó tudásrendszer  Ismeretek tanulása a természet 

egységére vonatkozó 
elképzelésekről 

 A tudomány egységes 
rendszerként való 
értelmezéséről be tud 
számolni 

 A tudásrendszerek eltérő 
véleményeknek adnak 
helyet. Ennek jelentőségét 
írásban és szóban ki tudja 
fejteni. 

        
II. A TUDOMÁNYOS MUNKA  ISMERETEK A 

TUDOMÁNYOS MUNKA 
NÉHÁNY 
JELLEGZETESSÉGÉRŐL  

    

        
1. A tudományos munka 

követelményei, eszközigénye 
 Ismeretek tanulása a 

tudományos munkáról 
    

        
1.1. A tudományos munka 

irányulása  
 Ismeretek tanulása a 

tudományos munka valóságnak 
megfeleltetett, hiteles 
ismeretekre, tudás létrehozására 
irányulásáról 

 Helyesen értelmezi 
szóban és írásban a 
tudomány 
hitelességének fogalmát 

 A tudomány eszközeinek 
a tudás hitelessége 
érdekében való 
felhasználásáról helyesen 
be tud számolni. 
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1.2. Az alkimisták 

tapasztalatszerzési módszerei 
 Ismeretek tanulása az alkimistát 

vegykonyhájáról. 
 Fel tud sorolni több 

olyan eszközt és 
eljárást, melyet az 
alkimisták alkalmaztak.  

 Az alkimisták 
munkacélját helyesen 
ismerteti szóban vagy 
írásban, helyesen 
mérlegeli az alkimisták 
jelentőségét. 

        
1.3. A klasszikus 

tapasztalatszerzési módszerek 
 Ismeretek tanulása a klasszikus 

kémiai laboratóriumról 
 Helyesen mutatja be a 

klasszikus XX. századi 
kémiai laboratóriumot. 

 A klasszikus laboratórium 
eszköztárát és módszereit 
helyesen ismerteti, rá tud 
mutatni arra, hogy a 
kémia új kutatási 
területeinek 
laboratóriumai a 
klasszikus laboratóriumok 
mellett kaptak helyet. 

        
1.4. A tapasztalatszerzés eszközei 

és módszerei  
 Ismeretek tanulása a 

tapasztalatszerzés eszközeinek 
és módszereinek változásáról 

 Példát tud mondani az 
eszközök és a 
módszerek változására. 

 Sok példával tudja 
bemutatni az eszközök és 
a módszerek egymást 
kiegészítő hatását, 
használatba kerülésüket, 
lehetőségeik kimerítését 
és használaton kívül 
helyeződésüket 

        
1.5. Multimédia használata  Ismeretek a multimédiás 

eszközök használatáról 
 A multimédia fogalmát 

helyesen használja, 
CD-t meg tud nyitni, 
adott programrészt el 
tud érni. 

 A multimédia jellemzőit, 
lehetőségei helyesen 
ismerteti, kifejti a 
multimédia eszköztár 
elemeit, hasznát helyesen 
értékeli, látja a korlátjait 
is. 

        
1.6. Az elektronikus 

munkaeszközök 
 Ismeretek tanulása az 

elektronikus munkaeszközökről, 
felhasználásuk helyéről. 

 A szöveges 
információkon túl 
ismeri a gépek további 
jelfeldolgozó néhány 
lehetőségét, különös 
tekintettel a mérő és 
diagnosztikai 
eszközökre. 

 Példával, érvekkel tudja 
alátámasztani az 
elektronikus 
diagnosztizálás és mérési 
eljárás kiválóságát, 
nélkülözhetetlenségét a 
természettudományos 
munkában. 

        
1.7. A megfigyelések, mérések, 

kísérletek során nyert adatok 
áttekinthető rendszerezése, a 
vizsgálódások eredményeinek 
pontos megfogalmazása 

 Ismeretek tanulása a mérések 
eredményeinek rendszerezéséről, 
pontos megfogalmazásáról. 

 A függvényábrázolás 
elemeit pontosan meg 
tudja nevezni. 

 Érti, és be tudja mutatni 
adott adategyüttes 
ábrázolását, saját maga 
képes megtervezni egy 
elkészítendő grafikon 
értékkészletét. 

        
1.8. A vizsgálatok, kísérletek során 

nyert adatok ábrázolása 
diagramokon, grafikonokon, a 
kész diagramok, grafikonok 
adatainak leolvasása, 
értelmezése 

 Ismeretek tanulása az egyszerű 
adatkapcsolatok ábrázolásáról. 

 Pontosan érti a függő és 
a független változó 
fogalmát 

 Adott értékkészletből 
képes felrajzolni az 
adatokat ábrázoló 
grafikont. 

        
1.9. Könyvtár és további 

információhordozók 
felhasználása 

 Ismeretek tanulása a 
könyvtárhasználatról és az AVe 
médiák használatáról 

 Ismeri az adatgyűjtés 
hagyományos könyvtári 
módját. 

 Ismeri és kipróbálja az 
adatgyűjtés modern 
elektronikus formáit is, 
arról képes a helyi 
lehetőségeket írásban 
vagy szóban 
összefoglalni. 
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1.10. Valóságra vagy modellekre 

épülő makettek 
 Ismeretek tanulása valóságos 

vagy csupán elképzelt 
összefüggések makettben való 
megjelenítéséről 

 Érti a makett fogalmát, 
képes arról saját 
tapasztalatai köréből 
példákat hozni.  

 Meg tudja különböztetni a 
makettet más tárgyaktól, 
el tudja különíteni az 
utánzat, másolat, modell 
fogalmától, arról írásban, 
rajzok alkalmazásával 
képes beszámolni. 

        
1.11. Méréshatárok, mérési 

pontosságok 
 Ismeretek tanulása mérési 

határokról és a mérési 
pontosságról 

 Legalább egy példán 
illusztrálni tudja a 
méréshatár és a mérési 
pontosság fogalmát. 

 Több példán illusztrálja a 
mérési határ és a mérési 
pontosság fogalmát. 
Helyesen érvel az 
eszközök értéke és a 
módszerek 
használhatósága 
szempontjából egy széles 
méréshatárú, nagy mérési 
pontosságú eszközzel 
kapcsolatban, arra példát 
tud mondani. 

        
1.12. Kibernetikai módszerek  Ismeretek tanulása a ’fekete 

dobozról’ 
 A fekete dobozról 

helyesen tud beszélni. 
 Rá tud mutatni arra, hogy 

fekete doboz 
munkamódszere mire 
alkalmas és mire nem 
alkalmas valamely fekete 
doboznak tekintett 
rendszer belső 
folyamatainak 
feltárásakor, ezt érvekkel 
tudja alátámasztani. 

        
1.13. Irányítástechnika  Ismeretek tanulása az 

irányításról  továbbá a 
blokkdiagramokról, 
folyamatábrákról 

 Pontos fogalmakkal tud 
beszámolni a vezérlés 
és a szabályozás 
különbségéről 

 Fel tudja rajzolni és 
pontosan meg tudja 
fogalmazni az irányítás 
egyes szakaszait, azok 
egymáshoz kapcsolódását 
jellemezni képes. 

        
1.14. A függvény, a mátrix, a 

statisztika ábrázolási eszközei, 
az eredmények ábrázolása, 
értelmezése. 

 Ismeretek tanulása az ábrázolás 
összetettebb formáiról, adott 
ábra értelmezéséről. 

 Ábrázolni tudja a 
megkapott adatokat, az 
egymással 
összefüggésbe hozható 
elemeket. 

 Szóban vagy írásban 
pontosan meg tudja 
fogalmazni adott ábra 
adatainak és 
összefüggéseinek 
jelentését, valamint azokat 
helyesen értelmezi. 

        
1.15. Rendszerek  Ismeretek tanulása a 

rendszerekről 
 Jellemezni tudja a 

rendszert, több 
rendszert egymással 
kapcsolatba tud hozni. 

 Példákkal illusztrálni 
tudja a rendszer 
megvalósulását, több 
valóságos rendszer 
kapcsolatát, és rá tud 
mutatni a rendszerek 
kapcsolódásának egyes 
kritikus elemeire. 

        
1.16. Szerveződési szintek  Ismeretek tanulása a 

természettudományokban 
vizsgált rendszerek szerveződési 
szintjeiről 

 Helyesen fogalmazza 
meg a szint fogalmát és 
ismertető jegyeit 

 Példákkal tudja bemutatni 
a szintek jelentőségét, a 
természettudományos 
gondolkodásmód szerint 
értelmezni tudja a szintek 
összefüggéseit, a látásmód 
mesterséges mivoltát 
helyesen értékeli. 
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III. ESZKÖZÖK ÉS 

MÓDSZEREK A 
TUDOMÁNYTÖRTÉNET-
BŐL 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
ESZKÖZÖKRŐL ÉS A 
MÓDSZEREKRŐL  A 
TUDOMÁNYTÖRTÉNETBŐL 

    

        
1. Eszközök és módszerek a 

tudománytörténetből  
 Ismeretek tanulása az 

eszközökről és a módszerekről a 
tudománytörténetből 

    

        
1.1. Görög tudósok mérése a Föld 

alakjára vonatkozóan 
 Ismeretek szerzése a Föld 

alakjára vonatkozó görög mérési 
módszerekkel kapcsolatban. 

 Érti és ismertetni tudja  
a Föld alakjára 
vonatkozóan a  görög 
tudósok mérését 

 Meg tudja magyarázni a 
görögök 
mérésmódszerének 
lényegét. 

        
1.2. Problémamegoldás és az 

élettani állapot összefüggése 
egy hagyományból vett példa 
segítségével 

 Ismeretek tanulása a benzolt 
szerkezetének szájhagyomány 
szerinti felfedezéséről 

 Ismeri és helyesen 
ismerteti Kekülé 
felfedezését a benzol 
molekula szerkezetéről. 

 A relaxált állapot 
magyarázatként való 
elfogadásáról írásban és 
szóban ki tudja fejteni 
álláspontját, a hihetőség 
és a hiendőség között 
képes különbséget tenni. 

        
1.3. Eötvös József ingája és a 

talajban lévő tömeg eltérések 
vizsgálata 

 Ismeretek tanulása Eötvös József 
problémafelvetéséről, a 
problémamegoldásban használt 
eszközről 

 Néhány mondatban  
helyesen ismerteti  
Eötvös József kísérleti 
célját és kísérletét. 

 Érti, arról helyesen ír 
vagy szól, hogy miért, 
milyen körülmények 
között végezte Eötvös a 
fizikai kísérleteit.  

        
1.4. A scanning-mikroszkóp 

feltalálása 
 Ismeretek a scanning-

mikroszkóp feltalálásáról, és a 
tudományos kutatásban betöltött 
szerepéről 

 Be tud számolni a 
pásztázó mikroszkóp 
újszerűségéről, és 
példát tud mondani 
alkalmazási területeire. 

 Ismeri a pásztázó 
elektronmikroszkóp 
működési elvét, 
alkalmazási területeinek 
más mikroszkóp 
működési területével való 
kapcsolódásáról be tud 
számolni. 

        
1.5. Watson és Crick DNS-

makettje 
 Ismeretek tanulása arról, hogy 

Watson és Crick DNS-makettje 
a valóságos kémiai szerkezet 
felderítésének eszköze volt 

 Ismeri a makett 
fogalmát, a makett-
építés jelentőségére rá 
tud mutatni a DNS 
szerkezetének 
felderítésében 

 Több példát tud mondani 
a makettek készítésének 
értelméről és 
felhasználhatóságáról, pl. 
az építészet, a gépek, az 
ipari létesítmények jobb 
megismerésére, tanulásra, 
esztétikai okokból, 
múzeumi-turisztikai 
bemutatás céljából 

 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 
A tanári munka során kiemelt tanítási részek adják ki a követelményeket konkrétan. Helyük a teljesítmények 
oszlop minimális megjelölésű oszlopában van. Követelmény, hogy a diákok ismerjék, értékeljék, gyakorolják, 
ismerjék fel az információk helyes használatát a módszerek vonatkozásában. Munkánk a módszertani tudás 
megtanulására kell hogy épüljön, továbbá annak az attitűdnek a formálását helyezi előtérbe, ami szerint az 
alapos tudományos munka végezhető. 
A hetedik évfolyam végén tehát megköveteljük a differenciált, tanulóhoz igazodó mértékben a következőket: 
 

a) A tudománytörténetből tanult, gyakorlati munkánkban használt munkamódszereket ismertetni tudja. 
b) Helyesen reprodukálja a kísérletről, a mérési pontosságról, az irányítástechnikáról, a tudományos 

ábrázolási módszerekről tanultakat. 
c) Ismeri, és ismertetni tudja Eötvös József munkásságának példáján a kutatás általánosan elfogadott 

célmegjelölését, vizsgálati-kísérleti eljárásainak megvalósítását, a kísérleti eredmények pontosságát, az 
eredmények értelmezését, a kísérleti eredmények felhasználását. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
8. évfolyam 

 
A Bevezetés a természettudomány alapjaiba tanulásának céljai 

a 8. évfolyamon 
 
Célunk a természettudományos elméletek és elvek világának feltárása. A természettudományokba való bevezetés 
az információk helyes használatának megtanulására épül, beleértve gondolkozásunk minden mozzanatát, 
értelmezési szándékunk megfogalmazását. A kijelentések igazságtartalma vizsgálatának, a vizsgálati 
eredmények elemzésének különösen jelentős szerepet szánjunk. A természettudományos világkép 
kialakulásának egyik lépése az ismeretek nagyobb egységekbe való rendezése. Célunk azon attitűd formálása, 
mely révén a részismeretek egységes képbe rendezésére törekedjen a diák. 
A nyolcadik évfolyamon a tudás megszerzésének elveire, elméletekre vonatkozó ismeretek kifejtésére, 
megtanítására, megtanulására kerül sor. 
 
 
Jelmagyarázat:  Az egyes tantervi sorok számjelzete alatt látható szürke mezők azt jelzik, hogy a mezőhöz 

tartozó sorok az adott tevékenységosztály magvát jelölik, azokat semmiként nem javasolt 
kihagyni a helyi tantervek készítőinek. 

 
 A tiszta fehér mezőben szereplő jelzetekkel jelölt sorok olyan tantervi részleteket jelölnek, 

amelyek közül az adaptálók, a helyi tantervkészítők szelektálhatnak, elhagyhatnak, vagy 
helyettesíthetik azokat a kontextusnak megfelelő más elemekkel. 

 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
 

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
 
IV.  A TUDOMÁNY 

ÁLLANDÓSÁGA ÉS 
VÁLTOZÁSA  

 ISMERETEK TANULÁSA A 
TUDOMÁNY 
ÁLLANDÓSÁGÁRÓL ÉS 
VÁLTOZÁSÁRÓL  

    

        
1. A tudomány szerepe  Ismeretek tanulása a tudomány 

szerepéről 
    

        
1.1. Modellek  Ismeretek a modellek 

mibenlétéről és szerepéről 
 A modell általános 

tulajdonságait helyesen 
ismerteti.  

 Általános és konkrét 
jellemzést, példákat tud 
adni a modellekről 

        
1.2. Modellváltások  Ismeretek a modellváltások 

bekövetkezésének 
szükségszerűségéről 

 A modellváltozás 
tényét helyesen ismeri, 
arról be tud számolni. 

 Be tudja mutatni a 
modellváltozás,  
modellváltás jelenségét, 
és annak szükségességét 
helyesen indokolja.  

        
1.3. Modellek alkalmazása   Modellek alkalmazása a 

valóságos folyamatokba való 
belenyúláshoz 

 A tanult rendszer-
környezet példát érti, az 
elméleti modell alapján 
való intézkedések 
értékét, jelentőségét 
helyesen látja. 

 A modellek és a valóság 
közötti kapcsolatot 
helyesen értékeli, 
helyesen mérlegeli  új 
modell készítésének 
szükségességére 
vonatkozó érveket. 
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1.4. Az ismeretszerzés 

folyamatossága 
 Ismeretek az emberiség 

tudásának folyamatos 
változásáról 

 Ismeri és szóban 
helyesen felel a 
tudásváltozás tényéről. 

 A tudásváltozás és a 
tudásállandóság két 
fogalmát helyesen 
egyezteti, érvekkel 
támasztja alá véleményét. 

 
1.5. A tapasztalatszerzés elvei   Ismeretek tanulása a 

tapasztalatszerzés elveinek 
változásáról 

 Példával tudja 
bemutatni a 
tapasztalatszerzés 
elveinek megváltozását. 

 Sok példával tudja 
bemutatni a 
tapasztalatszerzés 
elveinek megváltozását, 
az elvek alkalmazásának 
jelentőségét mérlegelni 
tudja, arról írásban 
esszészerű beszámolót 
készít. 

        
1.6. A tapasztalatszerzés igénye  Ismeretek az ember 

tapasztalatszerzés iránt tanúsított 
igényéről, annak 
megváltozásáról, a magatartás 
komplex állásfoglalás 
megjelenítéseként való 
értelmezéséről. 

 Ki tudja fejteni az elvi 
állásfoglalás és a 
viselkedés kapcsolatát a 
tudományos igény 
megjelenése 
szempontjából 

 Esszészerű dolgozatban 
kifejti az igény létrejöttére 
vonatkozó tanult 
ismereteket, és azt saját 
álláspontjával is 
kiegészíti. 

        
V. TUDOMÁNYOS 

ISMERETEK 
ALKALMAZÁSA 

 ISMERETEK A 
TUDOMÁNYOS ISMERETEK 
ALKALMAZÁSÁRÓL  

    

        
1. A tudományos ismeretek 

alkalmazása 
 Ismeretek tanulása tudományos 

ismeretek alkalmazásáról 
    

        
1.1. A tudomány önmaga számára 

hasznosítja az ismereteket 
 Ismeretek tanulása a tudás 

növelése érdekében végzett 
tevékenységről 

 Különítse el elméletben 
a tudás megszerzésére 
irányulást a tudás 
felhasználására 
irányulástól, és tegyen 
különbséget a 
megszerzett tudás 
tudásnövelésre vagy 
más célok elérésére 
való felhasználásától. 

 A tanult elkülönítéseket és 
további 
megkülönböztetéseket 
példával tudja illusztrálni. 
Tisztában van a 
megszerzett tudás 
reflexív, öncélú, hasznos 
jellegével. 

        
1.2. A tudomány gyakorlati célok 

elérésére hasznosítja az 
ismereteket 

 Ismeretek tanulása az emberiség 
javára felhasznált tudományról 

 Példát tud mondani a 
tudománynak az 
emberiség javára 
történő felhasználására.  

 Példát tud mondani a 
tudomány emberiség 
javára és kárára történő 
felhasználására. 

        
VI. TUDOMÁNYTÖRTÉNETI 

FOLYAMATOK ELVEIRŐL, 
ELMÉLETEIRŐL 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
TUDOMÁNYTÖRTÉNET 
ELVEIRŐL, ELMÉLETEIRŐL  

    

        
1. Folyamatok elvei, elméletek a 

tudománytörténetből 
 Ismeretek tanulása      

        
1.1. Modellváltások során az 

elképzelések változása 
elfogadott munkamódszer 

 Ismeretek tanulása kiemelt 
jelentőségű modellsorokról.  

 Legalább egy példán be 
tudja mutatni a 
modellváltoztatás 
elfogadott elvét 

 Ismeri az atommodellek 
(fizika, kémia), a 
membránmodellek 
(biológia) változásának 
egyes fontosabb 
állomásait, arról 
esszészerű dolgozatot tud 
írni, vagy előadást tud 
tartani róluk 
osztálytársainak. 

        
1.2. Az életcsíra elképzelés  Ismeretek szerzése az életcsíra 

elképzelés korai biológiában 
betöltött szerepéről  
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1.3. A fejlődés elmélete  Ismeretek szerzése a fejlődés 

elméletéről, annak kutatásokat 
megalapozó szerepéről 

 Ismeri a fejlődéselmélet 
tartalmát, annak 
keretébe ágyazott 
ismereteiről be tud 
számolni. 

 Az elmélet 
tudományelméleti rangját 
ismeri, mérlegelni képes 
azt elképzelésekkel és 
elvekkel összehasonlítva. 
Be tud számolni az 
elmélet változékony vagy 
nem-változó jellegéről. 

        
1.4. Az űrkutatás célkitűzése és 

elvi háttere 
 Ismeretek tanulása az űrkutatás 

szándékának felerősödéséről, a 
korábbi célok továbbépüléséről, 
és a legrégebbi gondolatokkal 
azonos irányú kivitelezésével 

 Helyesen számol be az 
űrkutatás fogalmáról, 
céljáról, néhány 
mozzanatot meg tud 
nevezni az utóbbi 
évtizedekből. 

 Esszészerű dolgozatban 
be tud számolni az 
űrkutatás céljáról, hozzá 
kapcsolható feladatokról, 
állásfoglalását bele tudja 
szőni mondandójába. 

        
1.5. Tapasztalatok összegzése   Ismeretek tanulása a 

gondolkodás kimeríthetetlen 
mivoltáról, az elvek és elméletek 
végnélküliségéről. 

 A tudománytörténet 
összefoglaló 
tanulságaként helyesen 
ír vagy szól arról, hogy 
bár végnélküli a 
tudomány gyarapodása, 
mindig hozzájárulhat az 
életminőség 
jobbításához. 

 Helyesen értékeli szóban 
és írásban a tudomány 
szerepét és jelentőségét, 
korlátjait is látja. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
A tanári munka során kiemelt tanítási részek adják ki a követelményeket konkrétan. Helyük a teljesítmények 
oszlop minimális megjelölésű oszlopában van. Követelmény, hogy a diákok ismerjék, értékeljék, gyakorolják, 
ismerjék fel az információk elvek keretében való felhasználását. A természettudományos gondolkozás elvek, 
elméletek nagyobb egységében foglalkozik a természet megismerésével, a jelenségek magyarázatának 
megtalálásával. Munkánk az elvi, elméleti háttér megtanulására kell hogy épüljön, továbbá annak az attitűdnek 
a formálását helyezi előtérbe, ami szerint az alapos tudományos munka végezhető. 
A nyolcadik évfolyam végén tehát megköveteljük a differenciált, tanulóhoz igazodó mértékben a következőket: 
 

a) Ismerje a tudományos modell fogalmát. 
b) Tudjon példákat felsorolni a modellváltásra. 
c) Ismertesse a tapasztalatszerzés elveinek állandóságára vonatkozó tanult ismereteket. 
d) A tudománytörténetből megismert fizikai, kémiai, biológiai kutatásokat megalapozó nagy elméletekből 

legalább egyet részletesen ismertetni tudjon a tanuló. 
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FIZIKA 
 

7–11. évfolyam 
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A Fizika tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–11. évfolyam számára 
kimunkált, a NAT-hoz igazított és a Kerettantervvel összevetett részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program 
(KÉK) és pedagógiája szerint dolgoznak.  
 
 
Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Heti 

óraszám 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 
 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A tantárgyban megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
Fejlesztési feladatok közül itt a következők szerepelnek:  
1. A tudomány – technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány – technika-társadalom, benne a természet; 
a természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, technika, 
technológia. 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
a természet megismerése, benne: megfigyelés, kísérletezés, mérés, az ismerethordozók használata, az 
ismeretszerzés eredményeinek feldolgozása. 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül: 
– anyag, benne: halmazállapot, halmazállapot-változás, anyagszerkezet, elemek, vegyületek, keverékek, oldatok, 
elegyek;  
– az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: környezetünk anyagai, az anyagok osztályozása;  
– az energia, benne: az energia terjedése, az energiamegmaradás, az energiaátalakulásokkal kapcsolatos 
társadalmi, technikai problémákhoz való viszony;  
– az információ;  
– a tér;  
– idő és mozgás;  
– a lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum.  
– a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás;  
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Fizika tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK)  tantárgyainak struktúrájához – 
az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) 
tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A tanterv szorgalmazza a természetben való munkálkodást, a 
terepgyakorlatok keretében való tanulást. Az ökológiai, természetvédelmi és tudománytörténeti témáknak fontos 
szerepet szán valamennyi évfolyamon. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Fizika tantervet matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A természettudományi 
szaktanterem szerencsés, a jól felszerelt fizika szertár megléte fontos feltétel.  
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A Fizika tanulásának céljai a 7–11. évfolyamon 
 
Ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás 
 
Váljon a tanulók igényévé az önálló ismeretszerzés. Váljanak képessé a fizikai jelenségek, folyamatok, 
változások, kölcsönhatások tudatos megfigyelésére. A természet vizsgálatakor vegyék figyelembe, hogy a 
természet egységes egész, és csak a megismerése során tagoljuk részekre. Tanuljanak meg természettudományi 
vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket önállóan megszervezni és kivitelezni. Szerezzenek jártasságot az 
ismeretszerzés, a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők elkülönítésében. 
Tanulják meg megállapítani, hogy a kísérletek során az egyik tényező, mennyiség változása következtében 
miként változik meg a vele összefüggésben lévő másik tényező, mennyiség. Tanulják meg a megfigyelések, 
mérések, kísérletek során nyert adatokat áttekinthetően rendezni. Szerezzenek gyakorlottságot a tárgyak, 
anyagok, jelenségek, adatok osztályozásában, rendezésében. Ismerjék fel a rendszer tagjai közötti 
összefüggéseket. Tanulják meg a vizsgálatok, kísérletek, mérések eredményeit értelmezni, azokból 
következtetéseket levonni és általánosítani. Tanulják meg a vizsgálatok, kísérletek, mérések során nyert adatokat 
különféle diagramon, grafikonon ábrázolni, illetve a kész grafikonok, diagramok adatait leolvasni, értelmezni. 
Szerezzenek gyakorlottságot a tananyaggal kapcsolatos egyszerűbb vázlatrajzok, sematikus ábrák, kapcsolási 
rajzok készítésében és a kész ábrák, rajzok értelmezésében. Tanuljanak meg mindennapi természeti jelenségeket 
értelmezni. Tanulják meg a környezetükben előforduló gyakoribb eszközök, gépek, felszerelési tárgyak 
működését – szükség esetén modellek segítségével – magyarázni. Törekedjenek a környezet- és 
természetvédelmi problémák enyhítésére, megoldására. Ehhez használják fel a természettudományi tantárgyak 
tanulása során megszerzett ismereteiket és képességeiket. Szerezzenek gyakorlottságot a taneszközök, vizsgálati 
és kísérleti eszközök balesetmentes használatában. Ismerjék meg a legfontosabb szakkifejezéseket. A 
megfigyeléseik, vizsgálataik, kísérleteik során szerzett ismereteiket tanulják meg pontosan megfogalmazni és 
írásban rögzíteni. Használják az anyagok, mennyiségek konvencionális jeleit. Szerezzenek jártasságot a 
tananyagban szereplő SI és a gyakorlatban használt, SI-n kívüli mértékegységek, azok törtrészeinek és 
többszöröseinek használatában. Tanulják meg önállóan használni különböző szaklexikonokat, szakszótárakat, 
enciklopédiákat, jegyzékeket, képlet- és táblázatgyűjteményeket, példatárakat. Értsék meg az életkoruknak 
megfelelő szintű természettudományi ismeretterjesztő könyvek, cikkek, rádió- és televízióadások, videofilmek 
információit.  
 
 
Tájékozódás a környezet anyagairól 
 
Ismerjék meg és ismerjék fel a tanulók a természetben és a technikai környezetben előforduló legfontosabb 
anyagok főbb érzékelhető és mérhető tulajdonságait. Szerezzenek elemi szintű tájékozottságot az anyag 
részecskeszerkezetéről, a részecskék kölcsönhatásáról. 
 
 
Tájékozódás az időben 
 
Vegyék észre a tanulók, hogy a természeti jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az idő. Tanulják 
meg, hogy az idő alapmennyiség, és felhasználása révén meghatározható néhány más mennyiség is. Ismerjék fel, 
hogy egyes esetekben a jelenségek "megfordíthatók" (fordított sorrendben is lejátszódhatnak), más esetekben 
nem. 
 
 
Tájékozódás a térben 
 
Ismerjék meg a tanulók a nyugalom és a mozgás viszonylagosságát. Tapasztalják meg, hogy a jelenségek 
vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek helyét, mozgását, de más vonatkoztatási rendszert is lehet 
választani. Szerezzenek áttekintést a természetben található méretek nagyságrendjéről, tanulják meg ezeket 
összehasonlítani. 
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Tájékozottság a természettudományos megismerésben, a természettudomány fejlődésében 
 
Célunk, hogy a tanulók megértsék, hogy a megismerési folyamat nem más, mint közelítés a valóság felé. 
Tapasztalják meg, hogy a természettudomány egyes ágainak kutatói ugyanazt az anyagi világot vizsgálják és 
írják le különböző szempontokból és különböző módszerekkel. Így közöttük szoros kapcsolat van, egymás 
munkáját segítik. Tanulják meg, hogy mely történelmi korban születtek a nagyobb jelentőségű természeti 
felfedezések, és kik voltak azok a természettudósok, akiknek a nevéhez a legfontosabb felfedezések, törvények 
fűződnek. Ismerjék meg a kiemelkedő tudományos eredményeket elért magyar természettudósok munkásságát. 
 
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 7–11. évfolyamon 

 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 szövegfeldolgozás (adatkeresés, 
lényegkiemelés, vázlatkészítés, 
fogalomábra készítése, táblázat 
készítése) 
 rendszertani 

alapdokumentumok használata 
(az elemek vegyjeleinek 
megállapítása) 
 kísérletezés (mérés, vizsgálat, 

reproduktív kísérlet, 
problémamegoldó kísérlet) 
 gyűjtemények tanulmányozása 
 indokolt esetben gyűjtemény 

készítése 
 térképolvasás (a térképjelek 

szerinti tájékozódás, 
információolvasás) 
 térképkészítés (méretarányos 

térkép készítése a közvetlen 
lakóhelyről, iskoláról és 
környékéről) 
 médiák műsorainak 

meghallgatása, megtekintése és 
a videofilmek, CD-k 
megtekintése (a sugárzott és a 
multimédiás ismeretterjesztő 
filmek megtekintése, adott 
szempontok szerinti 
feldolgozása) 
 szövegalkotás (reproduktív, 

félreproduktív, produktív) 

 írásbeli felelés (a szövegértés 
ellenőrzése a munkafüzet és a 
tankönyv feladatainak 
megoldásával) 
 felelés szóban (a szövegek, 

kísérletek, térképek 
értelmezésének és 
bemutatásának ellenőrzése) 
  felelés gyakorlatban (a mérés, a 

vizsgálat, a kísérlet elvégzése, 
bemutatása) 
 felelés szóban és írásban (a 

meghatározások, szabályok szó 
szerinti ellenőrzése; a tanultak 
megadott szempontok és 
jegyzet alapján történő 
elmondása) 

 

 tanulói értékelés (önértékelés, 
diáktárs értékelése, csoport 
véleményének kifejezése) 
 tanári értékelés (formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó, 
szummatív: témazáró, félévzáró 
és tanévzáró dolgozat 
diagnosztikus mérés: zárt és 
nyíltvégű tesztek, a tanuló 
aktivitásának, 
feladatvállalásának, 
problémamegoldó készségének, 
önmaga aktualizálása fokának 
megítélése) 
 zsűri értékelése (házi és iskolán 

kívüli versenyek) 
 csoportos elemzés, egymás 

munkájának kritériumokhoz 
igazított bírálata az 
érvényesség, a korszerűség, a 
hasznosíthatóság, az elméleti 
értékelés és a gyakorlati 
kivitelezés, valamint a kapott 
értékek elemzése szempontjából
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Egyéb taneszközök 
 
Tanári demonstrációs eszközök 
 
Mérőhengerek 
Stopperóra 
Lemezjátszó (feliratokkal) 
Az erő dinamikai mérésére kísérleti eszköz 
Holics-féle kiskocsik szerelvényekkel, csigákkal 
Rugós erőmérő 
Hőtágulást bemutató gömb és gyűrű 
Vonalas hőtágulást bemutató eszköz 
Üveg elrendezés a Gay-Lussac törvények bemutatására 
Belső égésű motor modellje 
Kiskocsis eszköz a rezgőmozgás bemutatására 
Egymásra merőleges rezgéseket bemutató eszköz Mikola nyomán 
Ingasor a longitudinális és transzverzális hullám bemutatására 
Hullámtál vízhullámok bemutatására 
Quincke-cső 
 
 
Tanulókísérleti eszközök 
 
Zsebszámológép 
Hőtani készlet 
 
 
Falitáblák 
 
Mértékegységek táblázata 
Tudósok arcképei 
Gépek működési modelljei 
 
 
Audiovizuális anyagok 
 
Filmek: A hőmérséklet fogalma 
Írásvetítő transzparens sorozatok a szakközépiskolák számára 
Diaképek 
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Tanulási cél, tematikus tananyag tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 
A Fizika tanulásának céljai a 7. évfolyamon 

 
A fizikai tudományokkal való megismerkedés második évében továbbra is cél a tantárgyi szocializáció, melyet a 
szélesebbre nyitott tematika kapcsán kell művelni. A diákok vegyék észre a fizikatudomány területeinek 
kiterjedt, minden testre vonatkozó érvényességét. 
Célunk, hogy a tanuló szerezzen ismereteket a fizikai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját 
módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon 
elvégezni. Kedvelje meg a természet megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság fizikai szemlélésére. 
Kitartó módon törekedjen elmélyedni adott probléma fizikai értelmezésére, annak történeti előzményeire, 
keresse maga is a fellelhető információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a 
figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt fizikai témában, használja a fizika nyelvét szakszerűen. Legyen 
nyitott a fizikai gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, 
gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink 
jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a 
környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a fizikai 
nyelvezet helyes használatát a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, 
vegye észre a fizika egész társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött 
jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a fizika világa között, a tudósok életéből és munkásságuk 
nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A fizika informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, 
legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és a fizika által létrehozott mindennapi eszközök, 
életmódformáló tárgyakra, folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport fizikai vonatkozásait vegye észre, az 
emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I.. A FIZIKAI ISMERETEK 
KAPCSOLÓDNAK MÁS 
TERMÉSZETTUDOMÁ- 
NYOS ISMERETHEZ 

 ISMERETEK A FIZIKA ÉS 
MÁS 
TERMÉSZETTUDOMÁNY 
KAPCSOLATÁRÓL 

    

        
1. A fizikai ismeretek 

kapcsolódása a kémiai és a 
biológiai jelenségekhez 

 Ismeretek tanulása a kémiai és a 
biológiai vizsgálatok tárgyainak 
elektromos tulajdonságáról 

    

         
1.1. Elektromos áram hatására az 

élettelen környezet és az 
életjelenségek változhat  

 Elektromos jelenségekről 
szerzett korábbi tapasztalatok 
összegezése 

 Ismeri az elektromos 
jelenségek 
előfordulását, példát 
tud rá mondani.  

 Tudja, és le tudja írni 
szóban és írásban a kémiai 
és a biológiai 
rendszerekben 
felismerhető elektromos 
változásokat a 
megfigyelés szintjén. 

KUTA 

        
II. AZ ELEKTROMOS 

EGYENÁRAM  
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ELEKTROÁMÁOS 
EGYENÁRAMRÓL 

    

        
1. Töltés és áram  Ismeretek tanulása a töltésről és 

az áramról 
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1.1. Elektromossággal kapcsolatos 

balesetmegelőző ismeretek, 
szabályok 

 Elektromos baleseti lehetőségek 
számbavétele 

 Ismeri és betartja az 
elektromossággal 
kapcsolatos 
balesetvédelmi 
szabályokat 

 Ismeri és betartja az 
elektromossággal 
kapcsolatos 
balesetvédelmi 
szabályokat 

        
1.2. A testek elektromos állapota; 

az elektrosztatikai 
alapjelenségek 

 Elektrosztatikai kísérletek 
elvégzése, megfigyelése, 
elemzése 

 Ismeri a testek 
elektromos állapotát és 
az elektrosztatikai 
alapjelenségeket. 

 El tudja végezni a testek 
elektromos állapotára és 
az elektrosztatikai 
alapjelenségekre utaló 
kísérleteket. 

 
1.3. Az elektromos megosztás  Az elektromos megosztás 

vizsgálata kísérletekkel 
 El tudja mondani az 

elektromos megosztást 
bemutató kísérleteket. 

 Értelmezni tudja az 
elektromos megosztásra 
végzett kísérleteket. 

        
1.4. Az elektromos töltés; az 

elektromos töltés jele (Q) és 
mértékegysége (IC) 

 Az elektromos töltés, mint új 
fizikai mennyiség megismerése, 
az elektromos töltés 
mértékegységének megtanulása 

 Tudja, mi az 
elektromos töltés. 
Ismeri az elektromos 
töltés mértékegységét. 

 Tudja, hogy az elektromos 
töltés egysége, fizikai 
alapmennyiség. 

        
2.. Az elektromos áramkör  Ismeretek tanulása az 

elektromos áramkörről 
    

        
2.1. Az elektromos vezetők és 

szigetelők 
 Néhány vezető és szigetelő 

vizsgálata, felismerésének, 
megnevezésének gyakorlása 

 Felismer és meg tud 
nevezni legalább két-
két elektromos vezetőt 
és szigetelőt. 

 . 

        
2.2. Az elektromos áram és az 

áramkör; az áramerősség 
mértékegysége (1A) 

 Áramkörök összeállításának 
gyakorlása, az alkalmazott 
anyagok megismerése. 

 Tudja, mi az 
elektromos áram és azt 
is, hogy mi az áramkör. 
Meg tudja nevezni az 
áramerősség 
mértékegységét. 
Egyszerű áramkört 
össze tud állítani. 

 Ismeri az elektromos áram 
és az áramkör fogalmát, 
valamint az áramerősség 
mértékegységét. Önállóan 
össze tud állítani 
áramkört. 

        
2.3. Az áramforrások; az áramköri 

jelölések 
 Különféle áramforrások 

megismerése, áramköri rajzok és 
jelölések készítésének 
gyakorlása 

 Ismeri a leggyakoribb 
áramforrásokat és a 
legfontosabb áramköri 
jelöléseket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az 
áramforrásokról és az 
áramköri jelölésekről. 
Önállóan tud készíteni 
áramköri rajzot. 

        
2.4. Az áramerősség mérése  Áramerősség mérési kísérlet 

megfigyelése, elemzése, majd 
elvégzése áramköri rajzok 
készítése 

 Tudja, hogy mivel és 
hogyan mérik az 
áramerősséget. 

 Tud mérni áramerősséget. 

        
3. A soros és a párhuzamos 

kapcsolás 
 Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a soros és 
a párhuzamos kapcsolásról 

    

        
3.1. A fogyasztók soros és 

párhuzamos kapcsolása; 
kapcsoló az áramkörben; 
áramkörök kapcsolási rajza 

 Soros és párhuzamos 
kapcsolások összeállításának 
gyakorlása, kapcsolási rajzok 
elemzése; kapcsolási rajzok 
elkészítése; áramkörök 
összeállítása kapcsolási rajz 
alapján. 

 Kapcsolási rajz 
segítségével össze tud 
állítani egyszerűen 
sorosan vagy 
párhuzamosan kapcsolt 
fogyasztójú áramkört. 

 Önállóan tud készíteni 
sorosan, illetve 
párhuzamosan kapcsolt 
fogyasztójú áramköröket. 
El tudja készíteni az 
áramkörök kapcsolási 
rajzát. 

        
4. Az elektromos mező  Ismeretek tanulása az 

elektromos mezőről 
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4.1. Az elektromos mező munkája  Az elektromos mező munkáját 

bemutató kísérlet megfigyelése 
és elemzése 

 Tudja, mi a feszültség. 
Ismeri a feszültség 
jelét, meg tudja nevezni 
a feszültség 
mértékegységét. 

 Ismeri a feszültség 
fogalmát és 
mértékegységét, a 
feszültséget, mint az 
elektromos mező két 
pontja közti részének 
mennyiségi jellemzőjét. 

        
4.2. A feszültség, a feszültség jele 

(U) és mértékegysége (1V); a 
feszültség és az elektromos 
mező kép pontja közti 
részének mennyiségi 
jellemzője 

 A feszültség fogalmának 
értelmezése, mértékegységének 
megismerése. 

 Tudja, mi a feszültség. 
Ismeri a feszültség 
jelét, meg tudja nevezni 
a feszültség 
mértékegységét. 

 Ismeri a feszültség 
fogalmát és 
mértékegységét, a 
feszültséget, mint az 
elektromos mező két 
pontja közti részének 
mennyiségi jellemzőjét. 

 
4.3. A voltmérő, a feszültségmérés  A feszültség mérése, a 

feszültségmérő kapcsolása 
 Tudja, hogyan kell 

áramkörbe kapcsolni a 
voltmérőt. 

 Önállóan tud feszültséget 
mérni. 

        
5. Az elektromos ellenállás  Ismeretek tanulása az 

elektromos ellenállásról 
    

        
5.1. Az elektromos ellenállás mint 

anyagi tulajdonság; az 
elektromos ellenállás jele ® és 
mértékegysége (1Ω) 

 Az elektromos ellenállás 
fogalmának és 
mértékegységének megismerése 

 Tudja, mi az 
elektromos ellenállás, 
Ismeri az ellenállás 
mértékegységét. 

 Értelmezni tudja az 
elektromos ellenállást, 
mint anyagi tulajdonságot. 
Ismeri az elektromos 
ellenállás mértékegységét. 

        
6. Ohm törvénye  Ohm törvényének tanulása     
        

6.1. A feszültség és az áramerősség 
közötti összefüggés azonos 
fogyasztók esetén 

 A feszültség és az áramerősség 
közötti összefüggés kísérleti 
vizsgálata azonos fogyasztók 
esetén 

 Felismeri a feszültség 
és az áramerősség közti 
összefüggést azonos 
fogyasztók esetén. 

 Ismeri az azonos 
fogyasztók esetén észlelt 
feszültség és áramerősség 
közötti összefüggést. 

        
6.2. A feszültség és az áramerősség 

közötti összefüggés különböző 
fogyasztók esetén 

 A feszültség és az áramerősség 
közötti összefüggés kísérleti 
vizsgálata különböző fogyasztó 
esetén. 

 Felismeri a feszültség 
és az áramerősség közti 
összefüggést különböző 
fogyasztók esetén. 

 Ismeri a különböző 
fogyasztók esetén észlelt 
feszültség és áramerősség 
közötti összefüggést. 

        
6.3. Ohm törvénye U= R x I  Ohm törvényének kísérleti 

igazolása, U, I, R kiszámítása 
feladatokból. 

 Tudja alkalmazni Ohm 
törvényét. 

 Ismeri az U és R közti 
egyenes arányt, ha I 
állandó, az U és I közötti 
egyenes arányt, ha R 
állandó, valamint az R és I 
közti fordított arányt, ha 
U állandó. 

        
6.4. Az egyenes vezetők 

ellenállását meghatározó 
tényezők  
R =ρ x/1A 
 

 Az egyenes vezetők ellenállását 
meghatározó tényezők kísérleti 
vizsgálata 

 Tudja, hogy mely 
tényezőktől függ az 
egyenes vezető 
ellenállása 

 Ki tudja számítani az 
ellenállást a vezető 
adataiból, tudja használni 
a táblázatokat. 

        
6.5. Az ellenállások soros és 

párhuzamos kapcsolása; az 
eredő ellenállás 
Re = R1 + R 2+ R 3+ 
1/ Re= 1/R1 +1/ R 2+ 1/R 3+ 

 Sorosan és párhuzamosan 
kapcsolt ellenállásokat 
tartalmazó áramkörök 
összeállítása, az eredő ellenállás 
meghatározása 

 Meg tudja határozni a 
soros és párhuzamos 
kapcsolás eredőjét 
egyszerűbb esetekben. 

 Meg tudja határozni a 
soros és párhuzamos 
kapcsolás eredőjét.. 

        
III. AZ ELEKTROMOS ÁRAM 

HATÁSAI ÉS AZ 
ELEKTROMOS INDUKCIÓ  

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
ELEKTROMOS ÁRAM 
HATÁSAIRÓL ÉS AZ 
ELEKTROMOS 
INDUKCIÓRÓL 
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1. Az elektromos áram hőhatása 

 
 Ismeretek tanulása az 

elektromos áram hőhatásáról 
    

         
1.1. Az elektromos áram hőhatása  Az elektromos áram hőhatásának 

kísérleti vizsgálata 
 Ismeri az elektromos 

áram hőhatását. 
 Értelmezni tudja az 

elektromos áram 
hőhatásának okát. 

VÉD 

        
1.2. Az elektromos áram hőhatásán 

alapuló eszközök 
 Az elektromos áram hőhatásán 

alapuló eszközök megfigyelése, 
vizsgálata 

 Ismer néhány eszközt, 
amely az elektromos 
áram hőhatásán 
alapszik. 

 Fel tud sorolni. és 
jellemezni tudja az 
elektromos áram 
hőhatásán alapuló 
eszközöket. Ki tudja 
számítani a háztartási 
eszközök fogyasztását. 

        
2. Az elektromos mező munkája 

és teljesítménye 
 Ismeretek tanulása az 

elektromos mező munkájáról és 
teljesítményéről 

    

 
2.1. Az elektromos munka  Az elektromos munka 

kiszámításának gyakorlása 
 Ki tudja számítani az 

elektromos munkát.  
 Ki tudja számítani az 

elektromos munkát 
összetett feladatokból. 

        
2.2. Az elektromos teljesítmény  

(1 kWh) 
P= Ux I = R x I2 
P = W/t 

 Az energiatakarékosság 
fontosságának tisztázása; az 
elektromos teljesítmény, a 
feszültség és az áramerősség 
kiszámításának gyakorlása 

 Ki tuja számítani P-t 
I-ből vagy W és t-ből. 

 Ki tudja számítani az 
elektromos teljesítményt, 
vagy a munkát vagy az 
időt. 

        
3. Az elektromos áram kémiai 

hatása 
 Ismeretek tanulása az 

elektromos áram kémiai 
hatásáról 

    

         
3.1. Az elektrolitok  Az elektromos áram kémiai 

hatásának kísérleti vizsgálata 
 Tudja, mi az elektrolit. 

Példát tud mondani az 
elektromos áram kémiai 
hatására. 

 Értelmezni tudja az 
elektrolitok 
áramvezetését. 

ORVO 

        
4. Az elektromos áram mágneses 

hatása 
 Ismeretek tanulása az 

elektromos áram mágneses 
hatásáról 

    

        
4.1. Az elektromos áram mágneses 

hatása 
 Az elektromos áram mágneses 

hatásának kísérleti vizsgálata 
 Felismeri az elektromos 

áram mágneses hatását 
néhány gyakorlati 
alkalmazásban. 

 Ismeri az elektromos 
mérőműszerek működési 
elvét. 

        
4.2. Az elektromágnes gyakorlati 

alkalmazása 
 Az elektromágnes gyakorlati 

alkalmazásainak megfigyelése 
 Meg tud nevezni 

legalább két 
elektromágnessel 
működő eszközt 
(telefon, csengő) 

 Ismeri az elektromágnes 
tanult gyakorlati 
alkalmazásait. 

        
5. Az elektromágneses indukció  Az elektromágneses indukció 

tanulása 
    

        
5.1. Az indukciós alapjelenségek  Indukciós alapjelenségek 

kísérleti vizsgálata 
 Felismeri az indukció 

jelenségét.  
 Ismeri a Faraday – féle 

indukciós törvényt. 
        

5.2. Lenz törvénye; az indukált 
áram iránya 

 Az indukált áram irányát 
bemutató kísérlet elvégzése 

 Ismeri az indukált áram 
irányát.  

 Tudja Lenz törvényét. 

        
6. A váltakozó áram és feszültség  Ismeretek tanulása a váltakozó 

áramról és feszültségről 
    

        
6.1. A váltakozó áram és feszültség  A váltakozó áram előállítása és 

jellemzése 
 Fel tudja sorolni a 

váltakozó áram néhány 
tulajdonságát. 

 Ismeri a váltakozó áram 
és feszültség időbeli 
függését. 
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6.2. A váltakozó áram hatásai, a 

váltakozó áramú motor és 
generátor 

 A váltakozó áram hatásainak 
megismerése, a váltakozó áramú 
motor és generátor modelljének 
megfigyelése 

 Fel tudja sorolni a 
váltakozó áram hatásait 

 Ismeri a váltakozó áram 
hatásait, a motor és 
generátor működési elvét. 

        
7. A transzformátor  Ismeretek tanulása a 

transzformátorról 
    

        
7.1. A transzformátor működése  A transzformátor működésének 

vizsgálata 
 Tudja, mi a 

transzformátor 
funkciója, és hogy hol 
alkalmazzák 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
transzformátor 
működéséről. 

        
7.2. A menetszámok és a 

feszültségek összefüggése, a 
primer és szekunder tekercs 

 A menetszámok és a 
feszültségek, a primer és 
szekunder tekercs menetszáma 
és a feszültségek közötti 
összefüggés kísérleti vizsgálata 

 Röviden le tudja írni a 
transzformátor 
működését. 

 Ismeri a menetszámok és 
a feszültségek, a primer és 
szekunder tekercs 
menetszáma és a 
feszültségek közötti 
összefüggést. 

 
8. A távvezetékrendszer  Ismeretek tanulása a 

távvezetékrendszerről, 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
oktatófilm megtekintése révén. 

    

         
8.1. A távvezetékrendszer 

funkciója 
 Ismeretek tanulása 

távvezetékrendszer funkciójáról 
 Tudja, mi a 

távvezetékrendszer 
alapvető funkciója.  

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
távvezetékrendszerről. 

VÉD 

        
IV. A VÁLTOZÁSOKRA, 

FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLTOZÁSOKRA, 
FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ KVALITATÍV 
ÉS KVANTITATÍV 
ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL 

    

        
1. Törvényszerűségek a 

folyamatokra vonatkozó 
összefüggésekről 

 A tanultak tudatosítása, 
általánosítása a folyamatokra 
vonatkozó összefüggések 
szemléletformáló értelmezése 

    

         
1.1. Az elektromos áramra 

vonatkozó felismerések, 
törvényszerűségek  

 Az elektromos áramra vonatkozó 
felismerések és 
törvényszerűségek értelmezése 

 Legalább egy tanult 
törvényszerűség 
elméleti jelentőségének 
értelmezése 

 Valamennyi tanult 
törvényszerűség elméleti 
jelentőségének 
értelmezése, és a 
törvényszerűség 
gyakorlati alkalmazása 
jelentőségének 
kiértékelése. 

INKO 

        
V. A VÁLTOZÁSOKRA, 

FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLTOZÁSOKRA, 
FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ KVALITATÍV 
ÉS KVANTITATÍV 
ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL 

    

        
1. Törvényszerűségek a 

folyamatokra vonatkozó 
összefüggésekről 

 A tanultak tudatosítása, 
általánosítása a folyamatokra 
vonatkozó összefüggések 
szemléletformáló értelmezése 
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1.1. Az elektromos áramra 

vonatkozó felismerések, 
törvényszerűségek  

 Az elektromos áramra vonatkozó 
felismerések és 
törvényszerűségek értelmezése 

 Legalább egy tanult 
törvényszerűség 
elméleti jelentőségének 
értelmezése 

 Valamennyi tanult 
törvényszerűség elméleti 
jelentőségének 
értelmezése, és a 
törvényszerűség 
gyakorlati alkalmazása 
jelentőségének 
kiértékelése. 

        
VI. A FIZIKATÖRTÉNET 

KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEI 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
FIZIKATÖRTÉNET 
KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEIRŐL 

    

         
1. Ohm munkássága  Ohm munkásságáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Tudja, ki volt Ohm  Rövid, lényegre törő 

ismertetést tud adni Ohm 
munkásságáról 

UNIV 

        
2. Faraday munkássága  Faraday munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt Faraday  Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni 
Faraday munkásságáról 

 
3. Déry, Bláthy és Zipernovszky 

munkássága 
 Déry, Bláthy és Zipernovszky 

munkásságáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, ki volt Déry, 
Bláthy és Zipernovszky 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni Déry, 
Bláthy és Zipernovszky 
munkásságáról 

 
4. Jedlik, Kandó, Bródy 

munkássága 
 Jedlik, Kandó, Bródy 

munkásságáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, ki volt Jedlik, 
Kandó, Bródy 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni 
Jedlik, Kandó, Bródy 
munkásságáról 

 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 
A tanulói differenciált követelmények a teljesítmények minimális fejlécű oszlopában végzettek szerint tevődnek 
össze. A tanterv ismeretanyaga, gyakorlati tudásra irányuló részei, érzelmi és motivációs összetevői a tanulói 
attitűd kimunkálását szolgálták, az év végén ennek megvalósulását is megállapítjuk. 
 
A tanuló 
 

a) Ismerje meg az elektromos egyenáram tulajdonságait, egyszerű kísérleti helyzetet tudjon helyesen 
magyarázni, maga is legyen képes reprodukálni a tanult elméleti és gyakorlati tanulnivalókat. 

b) Ismerje meg az elektromos áram hatásait, az elektromos indukció mivoltát, legyen tisztában a 
mérőműszerek működési elveivel, azokat helyesen reprodukálja. 

c) A változásokra vonatkozó kvantitatív összefüggéseket ismerje, tudja értelmezni, egyszerű 
alkalmazásukat magyarázni az elektromos áram vonatkozásában. 

d) Ismerje meg a jelentős felfedezéseket, és maga is olvasson a tudománytörténet vonatkozó eseményeiről. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
8. évfolyam 

 
A Fizika tanulásának céljai a 8. évfolyamon 

 
Az év során elsősorban a fizikai tudományok leíró, szemléletes, jól demonstrálható részeit élvezze a diák, a 
tanítás során sok szemléltetésre, tanulói munkára, gyakorlásra kerüljön sor. Célunk, hogy a tanuló szerezzen 
ismereteket a fizikai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris 
alapokat ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet 
megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság fizikai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen elmélyedni 
adott probléma fizikai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető információkat, 
más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt 
fizikai témában, használja a fizika nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a fizikai gondolkodásmód más területen 
való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, 
beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon 
vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az információs kultúra, az 
egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a fizikai nyelvezet helyes használatát a tanultaknak 
megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a fizika egész társadalomban 
érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet 
és a fizika világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események 
kapcsán. A fizika informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a 
technika és a fizika által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra, folyamatokra. Az emberi 
tevékenység, a sport fizikai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására 
fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet. 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

1. A TERMÉSZETBEN 
FELISMERHETŐ 
JELENSÉGEK, 
HÉTKÖZNAPI 
TAPASZTALATAINK  

 FIZIKAI JELENSÉGEK ÉS 
HÉTKÖZNAPI PROBLÉMÁK 
TUDATOSÍTÁSA 

    

        
1. A jelenségek 

fizikatudományhoz kapcsolódó 
vonatkozásai 

 Ismeretek tanulása a megismert 
esemény fizikai természetéről  

    

        
1.1. A mozgás, a fény köznapi 

megtapasztalása, tudományos 
diszciplínához sorolása 

 A mozgó test és a mozgás 
rendszere, a fény és a képalkotás 
vonatkozásában események 
számba vétele. 

 Le tudja írni a mozgás 
és a fény közötti 
különbséget. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a mozgás és a 
fény 
megtapasztalhatóságáról, 
a tapasztalatokat képes 
tovább kifejteni. 

        
II. KINEMATIKA  KINEMATIKAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Vonatkoztatási rendszerek  Ismeretek tanulása a 

vonatkoztatási rendszerekről 
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1.1. A hely és a mozgás 

viszonylagossága; a 
koordinátarendszer 

 A hely és a mozgás 
viszonylagosságának felismerése 
konkrét példákon 

 Felismeri a hely 
viszonylagosságát. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a hely és a mozgás 
viszonylagosságáról. 

        
1.2. A vonatkoztatási rendszer; a 

Galilei-féle relativitás 
 A vonatkoztatási rendszer 

megadása 
 Felismeri az egymáshoz 

képest mozgó 
rendszereket. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vonatkoztatási 
rendszerről, illetve a 
Galilei-féle relativitásról. 

 
2. Az egyenes vonalú egyenletes 

mozgás 
 Ismeretek tanulása az egyenes 

vonalú egyenletes mozgásról 
    

        
2.1. A mozgásállapot  A mozgásállapot felismerése 

konkrét példákon 
 Felismeri a 

mozgásállapotot a 
megismert példákon. 

  Ismerettel rendelkezik a 
Galilei-féle 
transzformációról. 

        
2.2. A sebesség kiszámítása  A sebesség kiszámításának 

gyakorlása, sebesség 
mértékegységek átváltásának 
gyakorlása 

 Ismeri a sebesség 
mértékegységeit. Ki 
tudja számítani a 
sebességet. 

 Ki tudja számítani a 
sebességet. Át tudja 
váltani a sebesség 
mértékegységeit. 

        
2.3. Az út- és idő számítása  Az út- és idő kiszámításának 

gyakorlása 
 Egyszerűbb 

feladatokban ki tudja 
számítani az utat és az 
időt. 

 Ki tudja számítani az utat 
és az időt. 

        
3. A változó mozgás  Ismeretek tanulása a változó 

mozgásról 
    

        
3.1 Az átlagsebesség és a 

pillanatnyi sebesség 
 A sebességváltozás értelmezése, 

felismerésének gyakorlása; az 
átlag- és pillanatnyi sebesség 
értelmezése konkrét példákon; 
az átlag- és pillanatnyi sebesség 
kiszámításának gyakorlása 

 Felismeri a változó 
mozgást konkrét 
példákon. Tudja, mi az 
átlagsebesség és mi a 
pillanatnyi sebesség. 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni a változó 
mozgást. Ki tudja 
számítani az 
átlagsebességet és a 
pillanatnyi sebességet. 

        
3.2. Az egyenletesen változó 

mozgás; a gyorsulás 
 Az egyenletesen változó mozgás 

kísérleti vizsgálata, az 
egyenletesen változó mozgás 
leírása 

 Ismeri az egyenletesen 
változó mozgást. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az egyenletesen 
változó mozgásról és a 
gyorsulásról. 

        
3.3. A gyorsulásszámítás  A gyorsulás kiszámításának 

gyakorlása 
 Ki tudja számítani a 

gyorsulást a 
begyakorolt példák 
esetében. 

 Ki tudja számítani a 
gyorsulást. 

        
3.4 A szabadesés  A szabadesés kísérleti 

vizsgálata; szabadeséssel 
kapcsolatos feladatok 
megoldásának gyakorlása 

 Ismeri a szabadesés 
jelenségét. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a szabadesésről. 
Meg tud oldani 
szabadesésre vonatkozó 
feladatokat. 

        
3.5. A pillanatnyi sebesség 0 és 

nem 0 kezdősebességnél 
 A pillanatnyi sebesség 

kiszámításának gyakorlása 
azokra az esetekre tekintettel, ha 
a kezdősebesség 0 illetve, ha 
nem 0. 

 Érti, hogy mi a kezdő 
sebesség. 

 Nem 0 kezdősebességű 
változó mozgásokra 
vonatkozó feladatokat 
önállóan meg tud oldani. 

        
3.6. Útszámítás gyorsulás és idő 

ismeretében; a négyzetes 
úttörvény 

 A négyzetes úttörvény 
bemutatása kísérlettel (Galilei 
lejtő); az út kiszámításának 
gyakorlása a gyorsulás és az idő 
ismeretében 

 Algoritmus 
segítségével ki tudja 
számítani az utat a 
begyakorolt példák 
esetében. 

 Önállóan meg tud oldani 
útszámításra vonatkozó 
feladatokat. Értelmezni 
tudja a négyzetes 
úttörvényt. 
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3.7. Az egyenletesen változó 

mozgás grafikus ábrázolása 
 Az egyenletesen változó mozgás 

grafikus ábrázolásának 
gyakorlása 

 Képes értelmezni az 
egyenletesen változó 
mozgást ábrázoló 
grafikont. 

 Tudja ábrázolni 
grafikonon az 
egyenletesen változó 
mozgást. 

        
III. DINAMIKA  DINAMIKAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. A tömeg dinamikai mérése  Ismeretek tanulása a tömeg 

dinamikai méréséről 
    

 
1.1. A tehetetlenség törvénye  A tehetetlenségről és a 

vonatkoztatási rendszerről 
tanultak áttekintése; a 
tehetetlenség törvényének 
vizsgálata; egy egyenesbe eső 
mozgások vizsgálata 

 Ismeri a tehetetlenség 
törvényét. Felismeri a 
vonatkoztatási 
rendszereket.  

 Ismeri a tehetetlenség 
törvényét mint 
absztrakciót. 

        
1.2. Az inerciarendszer  Az inerciarendszer fogalmának 

megismerése 
   Ismeri az inerciarendszer 

fogalmát. 
        

1.3. A tehetetlenség; a tömeg mint 
a tehetetlenség mértéke; 
m1∆v1=m2∆v2 a tömeg 
mértékegységei 
(g, dkg, kg, t) 

 A tömeg fogalmának újra 
értelmezése, a tömeg mint a 
tehetetlenség fogalmának 
értelmezése 

 Ismeri a tömeg 
mértékegységeit. 

 Ismeri a tömeg, mint a 
tehetetlenség mértékének 
fogalmát. 

        
1.4. A tömeg, mint két test 

mechanikai kölcsönhatásakor 
a testpárra jellemző állandó; a 
dinamikai tömegmérés 

 A dinamikai tömegmérés 
elvégzése 

 Tudja, mi a dinamikai 
tömegmérés. 

 Ismeri a tömeg fogalmát, 
mint két test mechanikai 
kölcsönhatásakor a 
testpárra jellemző 
állandót. 

        
IV. SZTATIKA   SZTATIKUS ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. A nyomás  Ismeretek tanulása a nyomásról     

        
1.1. A nyomás, a nyomás jele (p),  

A nyomás mértékegysége 
(Pa), a nyomás kiszámítása  
P=F/A 

 A nyomás kísérleti vizsgálata: a 
nyomás növelése, illetve 
csökkentése a nyomóerő, illetve 
a nyomott felület változtatásával, 
a kísérletek elemzése és a 
felismert összefüggések 
matematikai megfogalmazása; a 
nyomás kiszámításának 
gyakorlása 

 Ki tudja számítani a 
nyomást, ismeri a 
nyomás 
mértékegységét. 

 Ki tudja számítani a 
nyomást vagy a 
nyomóerőt vagy a 
nyomott felületet. 

        
1.2. A nyomóerő és a nyomott 

felület kiszámítása 
 A nyomóerő és a nyomott felület 

kiszámításának gyakorlása. 
 Ki tudja számítani a 

nyomóerőt és a nyomott 
felületet. 

 Ki tudja számítani a 
nyomóerőt és a nyomott 
felületet bonyolultabb 
feladatokban is. 

        
1.3. Pascal törvénye  Pascal törvényének kísérleti 

vizsgálata 
 Ismeri és fel tudja 

idézni Pascal törvényét. 
 Tudja Pascal törvényét, 

ismeri gyakorlati 
következményeit. 

        
1.4. A nyomásnövelés és 

csökkentés gyakorlati 
alkalmazásai 

 A nyomásnövelés és -csökkentés 
gyakorlati alkalmazásainak 
vizsgálata néhány eszközön 
(hidraulikus sajtó, 
szívónyomókút) 

 Két-három példát tud 
mondani, írni a 
nyomásnövelés és 
-csökkentés gyakorlati 
alkalmazásaira. 

 Ismeri és meg tudja 
magyarázni a 
nyomásnövelésen és 
-csökkentésen alapuló 
eszközök működését. 

        
2. A hidrosztatikai nyomás  Ismeretek tanulása a 

hidrosztatikai nyomásról 
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2.1. A hidrosztatikai nyomás  A hidrosztatikai nyomás kísérleti 

vizsgálata 
 Felismeri a 

hidrosztatikai nyomás 
hatásait 

 Ismeri a hidrosztatikai 
nyomást, annak kísérleti 
vizsgálatát. 

        
2.2. Összefüggés a hidrosztatikai 

nyomás és a folyadékoszlop 
magassága, illetve a folyadék 
sűrűsége között 
p = ρ x g x h 

 A hidrosztatikai nyomás és a 
folyadékoszlop magassága, 
illetve a folyadék sűrűsége 
közötti összefüggés kísérleti 
vizsgálata 

 Érti a hidrosztatikai 
nyomás és a 
folyadékoszlop 
magassága, illetve a 
folyadék sűrűsége 
közötti összefüggést. 

 Ismeri és tudja alkalmazni 
a  
p = ρ x g x h egyenletet. 

 
2.3. A közlekedőedények; az 

egyfolyadékos 
közlekedőedények; a 
közlekedőedények száraiban 
lévő folyadékok közötti 
egyensúly; a 
vízvezetékrendszer 

 A közlekedőedények (az 
egyfolyadékos és a 
kétfolyadékos 
közlekedőedények), valamint a 
közlekedőedények száraiban 
lévő folyadékok közötti 
egyensúly kísérleti vizsgálata; a 
vízvezetékrendszerről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Ismeri, és röviden le 
tudja írni az 
egyfolyadékos 
közlekedőedények 
működését 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
közlekedőedényekről (az 
egyfolyadékos és a 
kétfolyadékos 
közlekedőedényekről), 
valamint a 
közlekedőedények 
száraiban lévő folyadékok 
közötti egyensúlyról. 
Tudja, és másoknak el 
tudja magyarázni, hogy 
hogyan működik a 
vízvezetékrendszer. 

        
3. Arkhimédész törvénye  Ismeretek tanulása Arkhimédész 

törvényéről 
    

        
3.1. A felhajtóerő a folyadékokban 

és a gázokban; Arkhimédész 
törvénye 

 A felhajtóerő kísérleti vizsgálata, 
Arkhimédész törvényének 
levezetése 

 Felismeri a hajtóerő 
hatásait. Ismeri 
Arkhimédész törvényét.

 Le tudja vezetni 
Arkhimédész törvényét. 

        
3.2. Az úszás, a lebegés és a 

merülés 
 Az úszás, a lebegés és a merülés 

feltételeinek kísérleti vizsgálata 
 Tudja, mi az úszás, 

lebegés, merülés 
 Tudja, mi az úszás, 

lebegés, merülés feltétele. 
        

3.3. A folyadékban lévő testre ható 
erők egyensúlya 

 A folyadékban lévő testre ható 
erők egyensúlyának vizsgálata, 
feladatok gyakorlása 
Arkhimédész törvényére; 
összetett hidrosztatikai feladatok 
megoldásának gyakorlása. 

 Meg tud oldani 
egyszerű, Arkhimédész 
törvényére vonatkozó 
és hidrosztatikai 
feladatokat. 

 Meg tud oldani 
Arkhimédész törvényére 
és a hidrosztatikai 
nyomásra vonatkozó 
összetett feladatokat. 

        
4. A légnyomás  Ismeretek tanulása a 

légnyomásról 
    

        
4.1. A levegő súlyából származó 

nyomás 
 A levegő súlyából származó 

nyomás vizsgálata 
 Tudja értelmezni a 

levegő súlyát és 
nyomását. Tudja mérni 
a légnyomást. 

 Tudja mi a légnyomás. 
Tudja mérni a 
légnyomást. 

        
4.2. Torricelli kísérlete  Torricelli kísérletének elemzése  Ismeri a Torricelli 

kísérletet 
 Ismeri és tudja értelmezni 

a Torricelli kísérletet. 
        

4.3. Felhajtóerő a levegőben  A levegő felhajtóerejének 
kísérleti vizsgálata 

 Tudja, mi a felhajtóerő 
a levegőben. 

 A levegő felhajtóerejére 
vonatkozó feladatokat is 
meg tud oldani. 

        
5. A hajszálcsövesség  Ismeretek tanulása a 

hajszálcsövességről 
    

        
5.1. A hajszálcsövesség jelensége 

és magyarázata 
 A hajszálcsövesség kísérleti 

vizsgálata 
 Felismeri a 

hajszálcsövesség 
jelenségét. 

 Ismeri és meg tudja 
magyarázni a 
hajszálcsövesség 
jelenségét. 
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V. FÉNYTAN  FÉNYTANI ISMERETEK 

TANULÁSA  
    

        
1. A fény terjedése  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a fény 
terjedéséről 

    

        
1.1. Fényforrások  Fényforrások csoportosítása  Felismer és meg tud 

nevezni két-három 
fényforrást. Ezeket 
tudja csoportosítani is. 

 Felismeri, meg tudja 
nevezni és tudja 
csoportosítani a 
fényforrásokat. 

 
1.2. A fény egyenes vonalú 

terjedése, árnyék jelenségek, 
lyukkamera 

 A fény egyenes vonalú terjedését 
bemutató kísérlet értékelése 

 Ismeri a fény egyenes 
vonalú terjedését.  

 Ismeri, hogy a fény 
egyenes vonalúan terjed. 

         
1.3. A fény sebessége  A fény sebességének mérését 

szolgáló kísérlet elolvasása, 
feldolgozása 

 Ismeri a fény terjedési 
sebességét levegőben. 

 Ismeri a fénysebesség 
mérés kísérletét. Tudja a 
fény terjedési sebességét 
levegőben. 

UNIV 

        
2. A fény visszaverődése  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a fény 
visszaverődéséről 

    

        
2.1. A fényvisszaverődés törvénye; 

a beesési szög és a 
visszaverődési szög 
egyenlősége 

 A fényvisszaverődés, a beesési 
szög és a visszaverődési szög 
kísérleti vizsgálata 

 Ismeri a 
fényvisszaverődés 
törvényét. 

 Tudja a fényvisszaverődés 
törvényét, a beesési szög 
és a visszaverődési szög 
egyenlőségét. 

        
2.2. Az anyagok fénnyel 

kapcsolatos kölcsönhatásai 
 Az anyagok csoportosítása a 

fénnyel kapcsolatos 
kölcsönhatások alapján 

 Meg tud nevezni 
néhány fényáteresztő, 
illetve fényvisszaverő 
anyagot. 

 Tudja csoportosítani az 
anyagokat a fénnyel 
kapcsolatos 
kölcsönhatásaik alapján. 

        
2.3. A síktükör  A síktükör képalkotásának 

kísérleti vizsgálata 
 Ismeri a síktükör 

képalkotását. 
 Meg tudja szerkeszteni a 

síktükör által alkotott 
képet. 

        
3. A gömbtükrök  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
gömbtükrökről 

    

        
3.1. A domború gömbtükör  Kísérletek domború 

gömbtükörrel; a domború 
gömbtükör fő adatainak 
megismerése; nevezetes 
sugármenetek megismerése 

 Ismeri a domború 
gömbtükör 
képalkotását. 

 Meg tudja szerkeszteni a 
gömbtükör által alkotott 
képet, ismeri a kép 
tulajdonságait. 

        
3.2. A homorú gömbtükör  Kísérletek homorú 

gömbtükörrel, a nevezetes 
sugármenetek vizsgálata 

 Ismeri a homorú 
gömbtükröt. 

 Ismeri a virtuális kép 
keletkezésének 
magyarázatát. 

        
3.3. A tükörkép tulajdonságai  A kép állásának, nagyságának, 

távolságának és valódiságának 
megállapítása 

 Ismeri a tükrök néhány 
gyakorlati 
alkalmazását. 

 Ismeri és meg tudja 
magyarázni a tükrök 
gyakorlati alkalmazását. 

         
3.4. A tükrök gyakorlati 

alkalmazása a gyógyászatban 
és a közlekedésben. 

 Alkalmazások (orvosi tükör, 
visszapillantó tükör) 
megismerése; a tükrök vizsgálata

 Ismeri a tükrök néhány 
gyakorlati 
alkalmazását. 

 Ismeri és meg tudja 
magyarázni a tükrök 
gyakorlati alkalmazását. 

ORVO 
INKO 

        
4. A fénytörés  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
fénytörésről 
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4.1. A fénytörés jelensége  A fénytörés jelenségének 

kísérleti vizsgálata Hartl-
korongon 

 Ismeri a fénytörés 
jelenségét 

 Ismeri a fénytörés 
jelenségét. 

        
4.2. A beesési szög és a törési szög  A beesési szög és a törési szög, 

valamint a beesési merőleges 
megismerése 

 Ábráról le tudja olvasni 
a beesési szöget és a 
törési szöget. 

 Ismeri a beesési és törési 
szöget, a beesési 
merőlegest. 

        
4.3. A törésmutató  A törésmutató vizsgálata 

különböző anyagoknál; a 
Snellius-Descartes törvény 
megismerése. 

 Ismeri a törésmutató 
fogalmát, ismeri a 
szükséges táblázat 
használatát. 

 Ismeri, és alkalmazni 
tudja a Snellius-Descartes 
törvényt. Ismeri a 
Schlieren effektust. 

 
4.4. A fénytörés párhuzamos falú 

üveglemezen 
 A párhuzamos üveglemezen 

történő fénytörés kísérleti 
vizsgálata 

 Fel tudja rajzolni a 
párhuzamos 
üveglemezen áthaladó 
fénysugár útját. 

 Feladatokat tud 
megoldani a plánparallel 
lemezen áthaladó 
fénysugárral 
kapcsolatban.. 

        
4.5. A teljes visszaverődés  A teljes visszaverődés kísérleti 

vizsgálata; a teljes visszaverődés 
értelmezése a természetben és a 
technikában 

 Tudja, mi a teljes 
visszaverődés. 

 Ismeri a teljes 
visszaverődés jelenségét, 
tudja, mi a délibáb, a 
fénykábel. 

        
5. A lencsék  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
lencsékről 

    

        
5.1. A domború lencse  A domború lencse kísérleti 

vizsgálata optikai padon; a 
domború lencse jellemzőinek 
megismerése; nevezetes 
sugármenetek megismerése 

 Ismeri a domború 
lencsét, nevezetes 
sugármeneteit, 
képalkotását. 

 Ismeri a domború lencsét, 
a nevezetes 
sugármeneteket, a lencse 
fő adatait, képalkotását. 

        
5.2. A homorú lencse  Homorú lencse kísérleti 

vizsgálata optikai padon; a 
nevezetes sugármenetek 
megismerése, a lencse fő 
adatainak megismerése 

 Ismeri a kép 
tulajdonságait. 
Feladatokat tud 
megoldani a 
távolságtörvény 
alkalmazásával 
egyszerűbb esetekben. 

 Ismeri és meg tudja 
határozni szerkesztés 
alapján a kép 
tulajdonságait. Tudja és 
alkalmazni is tudja a 
távolságtörvényt. 

        
5.3. A kép tulajdonságai (hely, 

állás, nagyság, természet), a 
távolságtörvény 

 A kép tulajdonságainak 
megmerése a kísérletek alapján; 
a távolságtörvény levezetése 

 Ismeri a kép 
tulajdonságait. 
Feladatokat tud 
megoldani a 
távolságtörvény 
alkalmazásával 
egyszerűbb esetekben. 

 Ismeri és meg tudja 
határozni szerkesztés 
alapján a kép 
tulajdonságait. Tudja és 
alkalmazni is tudja a 
távolságtörvényt. 

        
5.4. A szem és a látás; a dioptria, a 

rövidlátás és a távollátás 
 A szemről és a látásról, valamint 

a rövidlátásról és a távollátásról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása a dioptria 
megismerése 

 Ismeri a szem 
működésének alapelvét, 
és a látáshibákat. Tudja, 
mi a dioptria. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a szemről és a 
látásról, valamint a 
dioptriáról, a rövidlátásról 
és a távollátásról. 

        
5.5. A lencsék gyakorlati 

alkalmazásai (nagyító, 
fényképezőgép, szemüveg, 
vetítőgép, mikroszkóp, távcső 
stb.) 

 A lencsék gyakorlati 
alkalmazásainak megismerése 
modellek alapján 

 Ismeri a nagyító, a 
fényképezőgép 
működését. 

 Ismeri a tanult optikai 
eszközök működését 

        
6. A színek  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
színekről 
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6.1. A fehér fény felbontása 

üvegprizmával 
 Az üvegprizmával való 

fénytörési kísérlet elvégzése, a 
tapasztaltak leírása. 

 El tudja mondani, le 
tudja írni, hogyan kell 
üvegprizmával 
felbontani a fehér fényt. 

 Önállóan el tudja végezni 
a prizmán való fénytörés 
kísérletét. 

        
6.2. A fények egymásra vetítése, 

az additív színkeverés 
 Additív színkeverés vizsgálata  El tudja mondani, le 

tudja írni, hogyan kell a 
színes fényeket keverni. 

 Ismeri az additív 
színkeverés törvényeit. 

 
VI. A VÁLTOZÁSOKRA, 

FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLTOZÁSOKRA, 
FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ KVALITATÍV 
ÉS KVANTITATÍV 
ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL 

    

 
1. Törvényszerűségek a 

folyamatokra vonatkozó 
összefüggésekről 

 A tanultak tudatosítása, 
általánosítása a folyamatokra 
vonatkozó összefüggések 
szemléletformáló értelmezése 

    

 
1.1. A mozgásra, sztatikára, 

képalkotásra vonatkozó 
felismerések, 
törvényszerűségek  

 A mozgásra, sztatikára, 
képalkotásra vonatkozó 
felismerések és 
törvényszerűségek értelmezése 

 Legalább egy tanult 
törvényszerűség 
elméleti jelentőségének 
értelmezése 

 Valamennyi tanult 
törvényszerűség elméleti 
jelentőségének 
értelmezése, és a 
törvényszerűség 
gyakorlati alkalmazása 
jelentőségének 
kiértékelése. 

        
VII. A FIZIKATÖRTÉNET 

KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEI 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
FIZIKATÖRTÉNET 
KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEIRŐL  

    

         
1. Arkhimédész munkássága  Arkhimédész munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt 
Arkhimédész. 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni 
Arkhimédész 
munkásságáról. 

KUTA 

        
2. Pascal munkássága  Pascal munkásságáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása  
 Tudja, ki volt Pascal.  Rövid, lényegre törő 

ismertetést tud adni Pascal 
munkásságáról. 

        
3. Torricelli munkássága  Torricelli munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása  

 Tudja, ki volt 
Torricelli. 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni 
Torricelli munkásságáról. 

        
4. Eötvös Loránd munkássága  Eötvös Loránd munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása  

 Tudja, ki volt Eötvös 
Loránd. 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni 
Eötvös Loránd 
munkásságáról. 

         
5. Kopernikusz munkássága  Kopernikusz munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása  

 Tudja, ki volt 
Kopernikusz. 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni 
Kopernikusz 
munkásságáról. 

UNIV 

         
6. Kepler munkássága  Kepler munkásságáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása  
 Tudja, ki volt Kepler.  Rövid, lényegre törő 

ismertetést tud adni 
Kepler munkásságáról. 

UNIV 

 



 
 
 
 
3444 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
Év végi követelmények 

 
8. évfolyam 

 
A tanulói differenciált követelmények a teljesítmények minimális fejlécű oszlopában végzettek szerint tevődnek 
össze. A tanterv ismeretanyaga, gyakorlati tudásra irányuló részei, érzelmi és motivációs összetevői a tanulói 
attitűd kimunkálását szolgálták, az év végén ennek megvalósulását is megállapítjuk. 
 
A tanuló 
 

a) Ismerje meg és helyesen reprodukálja a kinematika, dinamika, sztatika során megismert anyagot és 
megtanulandó kísérletet.  

b) Legyen képes egyedüli kísérlettervezésre és a csoportos, közösségi munkára. 
c) Törekedjen arra, hogy balesetmentesen, rendezett módon, a gyakorlati célt minél teljesebben elérje 

mind a kísérlet végzésében, mind a számításokban. 
d) A megfigyelt fénytani jelenségek többféle módszerrel való értelmezésére törekedjen, legyen képes a 

számítási és a szerkesztési feladatok elvégzésére. 
e) Ismerje meg a fizikatörténet kiemelkedő alakjait a tanultak vonatkozásában, önállóan is olvasson, 

keressen, gyűjtsön adatokat a vonatkozó fizikatörténeti eseményekről. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
A Fizika tanulásának céljai a 9. évfolyamon 

 
A korábban tanultak hasznosítására törekedve összetettebb jelenségek magyarázatára is kell törekedni. A 
forgómozgás, a dinamika, a hőtan, a rezgések és a hullámok fizikai tartalmát megtanítva azok szélesebb 
értelmezésére, általánosítására is kell törekedni, annak a magatartásnak a kialakítását szem előtt tartva, hogy egy 
általánosítás milyen kiterjesztésű lehet, és milyen esetekben már kellő megalapozás nélküli. A fizikai szempont 
kiterjesztése nem szűnteti meg más szempontok alkalmazásának érvényességét, szükségességét. A tanuló 
szerezzen ismereteket a fizikai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A 
diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a 
természet megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság fizikai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen 
elmélyedni adott probléma fizikai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető 
információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon 
megnyilatkozni mások előtt fizikai témában, használja a fizika nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a fizikai 
gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal 
kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. 
Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az 
információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a fizikai nyelvezet helyes használatát 
a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a fizika egész 
társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen 
kapcsolatot a művészet és a fizika világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben 
megörökített események kapcsán. A fizika informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége 
észrevenni és rácsodálkozni a technika és a fizika által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló 
tárgyakra, folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport fizikai vonatkozásait vegye észre, az emberre is 
vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet. 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
 

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

 
1.. A TERMÉSZETBEN 

FELISMERT, A 
HÉTKÖZNAPOKBAN 
SZERZETT 
TAPASZTALATAINK 

 FIZIKAI JELENSÉGEK ÉS 
HÉTKÖZNAPI PROBLÉMÁK 
TUDATOSÍTÁSA 

    

 
1. A jelenségek 

fizikatudományhoz kapcsolódó 
vonatkozásai 

 Ismeretek tanulása a megismert 
esemény fizikai természetéről 

    

 
1.1. A forgás, a hő köznapi 

megtapasztalása, tudományos 
diszciplínához sorolása  

 A forgás, a hő vonatkozásában 
események számba vétele. 

 Le tudja írni a forgás és 
a hő közötti 
különbséget. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a forgás és a hő 
megtapasztalhatóságáról, 
a tapasztalatokat képes 
tovább kifejteni. 

 
II. A FORGÓ MOZGÁS   A FORGÓMOZGÁSRÓL 

SZÓLÓ ISMERETEK 
TANULÁSA 
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1. Az egyenletes körmozgás  Ismeretek tanulása az egyenletes 

körmozgásról 
    

 
1.1. Az egyenletes körmozgás és 

meghatározó adatai 
 A körmozgás kísérleti vizsgálata, 

értelmezése, mennyiségi 
jellemzése 

 Felismeri az egyenletes 
körmozgást 

 Ismeri az egyenletes 
körmozgás fogalmát és 
meghatározó adatait. 

KUTA 

 
1.2. A kerületi sebesség  A kerületi sebesség kísérleti 

vizsgálata, fogalmának 
értelmezése. 

 Tudja mi a kerületi 
sebesség 

 Ismeri és ki tudja 
számítani a kerületi 
sebességet. 

 
1.3. A centripetális gyorsulás  A centripetális gyorsulás 

fogalmának megismerése, 
kifejezésének levezetése 

 Értelmezni tudja 
centripetális erőt. 

 Ismeri a centripetális 
gyorsulás levezetését. 

 
1.4. A szögsebesség; az 

egyenletesen változó 
körmozgás; a szöggyorsulás 

 A szögsebesség forgalmának, a 
kerületi sebességgel való 
összefüggésének megismerése; 
az egyenletesen változó 
körmozgás vizsgálata; a 
szöggyorsulás fogalmának 
értelmezése. 

 Ismeri a 
szögsebességet. 
Felismeri az 
egyenletesen változó 
körmozgást. 

 Ismeri a kerületi és 
szögsebesség közti 
összefüggést, az 
egyenletesen változó 
körmozgást és a 
szöggyorsulást. 

 
2. A forgásállapot és a 

forgásállapot megváltozása 
 Ismeretek tanulása az egyenletes 

körmozgásról 
    

 
2.1. A rögzített tengelyen forgó 

merev test szögsebesség 
változással szembeni 
tehetetlensége 

 Állandó tengelyállású, mereven 
forgó test forgásállapotának 
kísérleti vizsgálata 

 Felismeri az állandó 
forgásállapotot, illetve 
annak megváltozását 
egyszerűbb esetekben. 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni az állandó 
forgásállapotot, illetve 
annak megváltozását. 

 
2.2. A tehetetlenségi nyomaték; az 

anyagi pont tehetetlenségi 
nyomatéka 

 A tehetetlenségi nyomaték 
kiszámításának gyakorlása 

 Ki tudja számítani a 
tehetetlenségi 
nyomatékot egyszerűbb 
esetekben. 

 Ki tudja számítani a 
tehetetlenségi 
nyomatékot. 

 
3. A perdület és a 

forgatónyomaték 
 Ismeretek tanulása a perdületről 

és a forgatónyomatékról 
    

 
3.1. A perdület mint a 

forgásállapot dinamikai 
jellemzője; a perdület jele (N) 

 A lendület analógiájára a 
perdület mint a forgásállapot 
dinamikai jellemzőjének 
bevezetése 

 Érti, mi a perdület.  Ismeri a perdület fogalmát 

 
3.2. A perdület kiszámítása  A perdület kiszámításának 

gyakorlása. 
 Ki tudja számítani a 

perdületet a 
begyakorolt példák 
alapján. 

 Ki tudja számítani a 
perdületet. 

 
3.3. A perdületmegmaradás 

törvénye 
 Újabb megmaradási törvény 

felismerése. 
 Ismeri a 

perdületmegmaradás 
törvényét 

 Tudja a 
perdületmegmaradás 
törvényét. 

 
4. A különféle erőhatások és 

következményeik 
 Ismeretek tanulása a különféle 

erőhatásokról és 
következményeikről 

    

 
4.1. Az egyetemes tömegvonzás; a 

gravitációs erő és a súly 
 Az egyetemes tömegvonzás, a 

Cavendish féle kísérlet 
megismerése, a gravitációs erő 
és a súly fogalmának kialakítása 

 Ismeri az egyetemes 
tömegvonzást, a 
gravitációs erőt és a 
súlyt. 

 Ismeri az egyetemes 
tömegvonzás törvényét, 
tudja, mi a különbség a 
gravitációs erő és a súly 
között. 

 
4.2. A bolygómozgás lírása  A bolygómozgás megismerése  Ismeri a bolygókat és 

pályájukat. 
 Tudja, milyen a bolygók 

mozgása. 
 
4.3. Kepler törvényei  Kepler három törvényének 

megismerése 
 Ismeri – szóban a 

Kepler törvényeket 
 Ismeri Kepler törvényeit. UNIV 
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4.4. A mesterséges égitestek és 

mozgásuk 
 A mesterséges égitestekről és 

mozgásukról informáló film 
megtekintése. 

 Elemi ismeretekkel 
rendelkezik a 
mesterséges 
égitestekről. 

 Értelmezni tudja a 
kozmikus sebességeket. 

 
4.5. A súrlódás  A súrlódási erő kísérleti 

vizsgálata 
 Felismeri a 

gyakorlatban a súrlódás 
jelenségét.  

 Ismeri a súrlódási 
együttható, a súrlódási erő 
és a felületre merőleges 
nyomóerő közti 
összefüggést. 

 
4.6. A közegellenállás és a 

közegellenállási erő. 
 A közegellenállási erő 

érzékelése 
 Felismeri a 

gyakorlatban a 
közegellenállás 
jelenségét. 

 Tudja, hogy mely 
adatoktól függ a 
közegellenállási erő. 

 
5. A forgatónyomaték  Ismeretek tanulása a 

forgatónyomatékról 
    

 
5.1. A forgatónyomaték mint az 

erőhatás 
forgásállapotváltoztató 
képességének mértéke 

 A forgatónyomaték kísérleti 
vizsgálata 

 Tudja, mi a 
forgatónyomaték 

 Ismeri a forgatónyomaték 
fogalmát. 

 
5.2. A forgatónyomaték mint a 

fizikai mennyiség, a rögzített 
tengelyre merőleges síkban 
lévő erők esetén 

 A forgatónyomaték vizsgálata  Tudja, mi a 
forgatónyomaték. 

 Ismeri a forgatónyomaték 
fogalmát. 

 
5.3. A forgatónyomaték nagysága 

az erő és az erőkar szorzata, a 
forgatónyomaték kiszámítása 

 A forgatónyomaték, az erő és az 
erőkar kísérleti vizsgálata; a 
forgatónyomaték kiszámításának 
gyakorlása. 

 Ki tudja számítani a 
forgatónyomatékot. 

 Ki tudja számítani a 
forgatónyomatékot 
összetett feladatokban is. 

 
6. Az egyszerű gépek  Ismeretek tanulása az egyszerű 

gépekről 
    

 
6.1. Az egyensúly feltétele az 

emelőkön 
 Az egyensúly feltételének 

vizsgálata; az egyensúly 
létesítéséhez szükséges erő 
kiszámításának gyakorlása 

 Ismeri az egyensúly 
feltételét. 

 Ismeri az egyensúly 
feltételét az emelőn, ezzel 
kapcsolatban feladatokat 
tud megoldani. 

 
6.2. Az emelőtípusú egyszerű 

gépek 
 Az emelőtípusú egyszerű gépek 

vizsgálata. 
 Egy-két példát tud 

mondani az 
emelőtípusú egyszerű 
gépek gyakorlati 
alkalmazására. 

 Ismeri az emelőtípusú 
egyszerű gépeket és 
gyakorlati 
alkalmazásaikat. 

 
6.3. A lejtőtípusú egyszerű gépek  A lejtőtípusú egyszerű gépek 

vizsgálata. 
 Egy-két példát tud 

mondani a lejtőtípusú 
egyszerű gépek 
gyakorlati 
alkalmazására. 

 Ismeri a lejtőípusú 
egyszerű gépeket és 
gyakorlati 
alkalmazásaikat. 

 
7. A merev test egyensúlya  Ismeretek tanulása a merev test 

egyensúlyáról 
    

 
7.1. A merev test egyensúlya  Az egyensúly létesítéséhez 

szükséges erő kiszámítása 
 Ismeri az emelőt, az 

állócsigát, a 
hengerkereket, az éket, 
a mozgócsigát, az 
állócsigát, a lejtőt, a 
csavart és az éket. 

 Ismeri az egyszerű gépek 
egyensúlyi feltételeit. 
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7.2. A kiterjedt merev test 

egyensúlyának feltételei:  
Σ Fi = 0, 
Σ Mi= 0 

 Az egyensúly feltételeinek 
kísérleti vizsgálata; az egyensúly 
létesítéséhez szükséges erő 
kiszámításának gyakorlása 

 Ismeri az egyensúly 
feltételét. 

 Ismeri és alkalmazni is 
tudja az egyensúly 
feltételét. Ki tudja 
számítani az egyensúly 
létesítéséhez szükséges 
erőt. 

 
III. DINAMIKA  DINAMIKAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. A lendület  Ismeretek tanulása a lendületről     

 
1.1. A lendület mint a 

mozgásállapot dinamikai 
jellemzője; a lendület jele (p) 
és mértékegysége (kg x m/s) 

 A lendület mérése mechanikai 
kölcsönhatásokban 

 Tudja, mi a lendület és 
mi a mértékegysége. 

 Ismeri a lendületet mint a 
mozgásállapot dinamikai 
jellemzőjét. 

 
1.2. A lendületmegmaradás 

törvénye 
 A lendületmegmaradás törvényét 

igazoló kísérlet (kiskocsik, 
fénykapuk) megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, hogy szól a 
lendületmegmaradás 
törvénye, érti a kísérlet 
lényegét. 

 Pontosan értelmezi a 
lendületmegmaradás 
törvényére bemutatott 
kísérletet. Ismeri a zárt 
rendszer fogalmát. 

 
2. A dinamika alaptörvénye  Ismeretek tanulása a dinamika 

alaptörvényéről 
    

 
2.1. Az erő mint az időegység 

alatti lendületváltozás 
 Az erőről tanultak áttekintése; az 

erőnek, mint az időegység alatti 
lendületváltozásnak értelmezése. 

 Tudja mi az erő és a 
lendület közti 
összefüggés. 

 Le tudja vezetni az erő és 
a lendületváltozás közti 
összefüggést. 

 
2.2. Az erő nagysága mint a tömeg 

és a gyorsulás szorzata. 
 Az erő nagyságának, mint a 

tömeg és a gyorsulás szorzatának 
értelmezése 

 Ki tudja számítani az 
erő nagyságát a tömeg 
és a gyorsulás alapján. 

 Ki tudja számítani az erő 
nagyságát a tömeg és a 
gyorsulás adatokból 
bonyolultabb esetekben is. 
Ismeri Newton II. 
törvényét, mint 
világképformáló elvet. 

 
3. Newton törvényeinek 

származtatása a 
lendületmegmaradás 
törvényéből 

 Ismeretek tanulása a 
lendületmegmaradás 
törvényéből származtatott 
Newton-törvényekről 

    

 
3.1. A tehetetlenség törvénye  A tehetetlenség törvényének 

levezetése a lendületmegmaradás 
törvényéből 

   Ismeri az I. törvény 
lendületmegmaradási 
törvényből való 
levezetését. 

UNIV 

 
3.2. A dinamika alaptörvénye 

F= ∆I/∆t = m x a 
 A dinamika alaptörvényének 

levezetése a lendületmegmaradás 
törvényéből 

   Ismeri a II. törvény 
lendületmegmaradási 
törvényből való 
levezetését. 

 
3.3. A hatás-ellenhatás törvénye 

FA→B = – FA→B 

 A hatás-ellenhatás 
alaptörvényének levezetése a 
lendületmegmaradás törvényéből

   Ismeri a III. törvény 
lendületmegmaradási 
törvényből való 
levezetését 

 
IV. HŐTAN  HŐTANI ALAPISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. A hőtágulás 

 
 

 Ismeretek tanulása, 
tapasztalatok szerzése a 
hőtágulásról 
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1.1. A szilárd testek hőtágulása  A szilárd testek hőtágulásának 

kísérleti vizsgálata, az észlelt 
jelenség értelmezése 

 Ismeri a szilárd testek 
hőtágulásának 
jelenségét. 

 Ismeri a szilárd test 
hőtágulását. Értelmezni 
tudja a jelenséget a 
molekuláris szemlélet 
alapján. 

 
1.2. A folyadékok hőtágulása  A folyadékok hőtágulásának 

kísérleti vizsgálata, az észlelt 
jelenség értelmezése 

 Ismeri a folyadék 
hőtágulásának 
jelenségét. 

 Ismeri a folyadékok 
hőtágulásának jelenségét, 
és értelmezni tudja azt a 
molekuláris szemlélet 
alapján. 

 
1.3. A gázok hőtágulása  A gázok hőtágulásának kísérleti 

vizsgálata, az észlelt jelenség 
értelmezése 

 Ismeri a gáz 
hőtágulásának 
jelenségét. 

 Ismeri a gázok 
hőtágulásának jelenségét 
és értelmezni tudja azt a 
molekuláris szemlélet 
alapján. 

 
2. A halmazállapotváltozások  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
halmazállapotváltozásokról 

    

 
2.1. Az olvadás, az olvadáspont és 

az olvadáshő 
 Az olvadás kísérleti vizsgálata, 

az olvadáspont és az olvadáshő 
megállapítása; E – T grafikon 
készítése 

 Ismeri az olvadás, az 
olvadáspont és az 
olvadáshő fogalmát 

 Feladatokat tud 
megoldani az olvadással 
kapcsolatban, tudja 
használni az 
olvadáspontot, illetve 
olvadáshőt tartalmazó 
táblázatokat. 

 
2.2. A fagyás, a fagyáspont és a 

fagyáshő 
 A fagyás kísérleti vizsgálata, a 

fagyáspont és az olvadáshő 
megállapítása;  E – T grafikon 
készítése 

 Ismeri a fagyás, a 
fagyáspont és a 
fagyáshő fogalmát. 

 Feladatokat tud 
megoldani a fagyással 
kapcsolatban, tudja 
használni a szükséges 
táblázatokat. 

 
2.3. A párolgás  A párolgás kísérleti vizsgálata;  

E – T grafikon készítése 
 Ismeri a párolgás 

jelenségét. 
 Tudja, hogy mely 

adatoktól függ a párolgás. 
 
2.4. A forrás, a forráspont és a 

forráshő. 
 A forrás kísérleti vizsgálata, a 

forráspont és a forráshő 
megállapítása; az E – T grafikon 
elkészítése 

 Ismeri a forrás 
jelenségét. 

 Feladatokat tud 
megoldani a lecsapódással 
kapcsolatban, a szükséges 
táblázatok használatával. 

 
3. A rendezetlen mozgás  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
rendezetlen mozgásról 

    

 
3.1. A belső energia és a 

részecskék kinetikus 
energiájának összefüggése 

 A megismert jelenség 
értelmezése az anyag 
részecskeszerkezete alapján 

 Tudja, hogy a belső 
energia a részecskék 
energiájától függ. 

 Ismeri a belső energia és a 
részecskék kinetikus 
energiájának 
összefüggését. 

 
3.2. A rendezetlen mozgás  A rendezetlen mozgás kvalitatív 

leírása modell alapján 
 Kvalitatív leírást tud 

adni a modell alapján 
 Tudja, hogy mi a helyhez 

kötött rendezetlen 
mozgás. 

 
4. A gáztörvények  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
gáztörvényekről 
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4.1. Az ideális gáz és a reális 

gázok 
 Az ideális gáz és a reális gáz 

absztrakciójának megismerése. 
 Tudja, hogy mit 

nevezünk gáznak. 
 Tudja, mi a feltétele 

annak, hogy a gázt 
ideálisnak, illetve 
reálisnak nevezzük. 

 
4.2. Gay-Lussac I. törvénye  Állandó nyomáson melegített 

gáz térfogatváltozását bemutató 
kísérlet megfigyelése és 
elemezése 

 Ismeri Gay-Lussac I. 
törvényét. 

 Ismeri és alkalmazni tudja 
Gay-Lussac I. törvényét. 

 
4.3. Gay-Lussac II. törvénye  Állandó térfogaton melegített 

gáz nyomásváltozását bemutató 
kísérlet megfigyelése és 
elemezése 

 Ismeri Gay-Lussac II. 
törvényét. 

 Ismeri és alkalmazni tudja 
Gay-Lussac II. törvényét. 

 
4.4. Boyle-Mariotte törvénye  Állandó hőmérsékleten 

összenyomott gáz 
nyomásváltozását bemutató 
kísérlet felidézése a korábbi 
tananyagból 

 Példát tud Boyle-
Mariotte törvényének 
egyszerű 
alkalmazására. 

 Ismeri és alkalmazni tudja 
Boyle-Mariotte törvényét. 

 
4.5. Az egyetemes gáztörvény  A három állapotváltozót 

magában foglaló összefüggés 
levezetése, az egyetemes 
gázállandó megismerése; a 
Kelvin skála értelmezése 

 Ismeri az egyetemes 
gáztörvényt. 

 Ismeri és alkalmazni tudja 
az egyetemes gáztörvényt. 
Tudja, mi az abszolút 
hőmérsékleti skála. 

 
5. A hőtan főtételei  Ismeretek tanulása a hőtan 

főtételeiről 
    

 
5.1. A hőtan nulladik főtétele  Az extenzív és intenzív 

mennyiségek fogalmának 
megismerése, a spontán 
kiegyenlítődés fogalmának 
megismerése 

 Ismeri a hőtan nulladik 
főtételét. 

 Ismeri az extenzív és 
intenzív fizikai 
mennyiségeket, tudja a 
hőtan nulladik főtételét. 

 
5.2. A hőtan I. főtétele  A hőtan I. főtételének felidézése 

a korábban tanultak alapján. 
 Ismeri a hőtan I. 

főtételét. 
 Tudja és alkalmazni is 

képes a hőtan I. főtételét. 
Ismeri a kémiai 
kölcsönhatási tagot is. 

 
5.3. A hőtan II. főtétele  A hőtan II. főtételének 

megismerése; az entrópia 
fenomenologikus fogalmának 
megismerése, ismeretek tanulása 
a hőhalálról. 

 Legalább egy formában 
meg tudja fogalmazni a 
hőtan II. főtételét. 

 Többféle formában is meg 
tudja fogalmazni a hőtan 
II. főtételét (hőhalál, 
entrópia) 

UNIV 

 
5.4. A hőtan III. főtétele  Az abszolút nulla fok 

elérhetetlenségéről szóló állítás 
belátása 

 Tudja, hogy az abszolút 
nulla fok nem érhető el. 

 Tudja a hőtan III. 
főtételét. A tanultak 
alapján ezt igazolni is 
tudja. 

UNIV 

 
V. A REZGÉSEK ÉS A 

HULLÁMOK 
 A REZGÉSEKRŐL ÉS A 

HULLÁMOKRÓL SZÓLÓ 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

 
1. A rezgések  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
rezgésekről 

    

 
1.1. A harmonikus rezgőmozgás 

jellemzése és dinamikája 
 A harmonikus rezgőmozgás 

kísérleti vizsgálata, grafikus 
ábrázolása 

 Jellemezni tudja a 
harmonikus 
rezgőmozgást. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a harmonikus 
rezgőmozgásról és 
dinamikájáról. 
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1.2. A csillapított rezgőmozgás  A csillapított rezgőmozgás 

kísérleti vizsgálata, grafikus 
ábrázolása 

 Ismeri a csillapított 
rezgőmozgást. 

 Tudja, mi a csillapított 
rezgőmozgás időbeli 
lefolyása, és mi a 
csillapodás oka. 

 
1.3. A kényszerrezgés, a 

rezonancia; a 
rezonanciaktasztrófa 

 A kényszerrezgés, a rezonancia 
kísérleti vizsgálata 

 Tudja, hogy mi a 
kényszerrezgés, és mi a 
rezonancia 

 Ismeri a kényszerrezgés, a 
rezonancia fogalmait. 
Tudja mi a sajátrezgés. 

 
1.4. Az ingamozgás; a fonalinga  A fonalinga kísérleti vizsgálata, 

a fizikai inga fogalmának 
megismerése. 

 Jellemezni tudja az 
ingamozgást. 

 Ismeri a fonalinga 
lengésidejére vonatkozó 
összefüggést. Tudja, mi a 
feltétele, hogy az ingát 
fonalingának  
tekinthetjük-e.. 

 
2. A hullámok  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
hullámokról 

    

 
2.1. A hullámmozgás jellemzése, a 

hullámhossz, a frekvencia 
 A hullámmozgás kísérleti 

vizsgálata, a hullámhossz és 
frekvencia fogalmainak 
megismerése. 

 Tudja a hullámmozgás 
sebessége, 
hullámhossza és 
frekvenciája közti 
összefüggést. 

 Ismeri és alkalmazni is 
tudja a c=λ x ν 
összefüggést. 

 
2.2. A transzverzális hullám  A transzverzális hullámok 

kísérleti vizsgálata 
 Felismeri a 

transzverzális hullámot.  
 Ismeri és ábrázolni is 

tudja a transzverzális 
hullám keletkezését.  

 
2.3. A longitudinális hullám  A longitudinális hullámokat 

bemutató kísérlet megfigyelése 
és elemzés; a transzverzális 
hullámok és longitudinális 
hullámok összehasonlítása 

 Felismeri a 
longitudinális hullámot.

 Ismeri és ábrázolni is 
tudja a longitudinális 
hullámi keletkezését. 

 
2.4. A polarizáció; a polarizáció 

alkalmazásai 
 A polarizációt bemutató kísérlet 

megfigyelése és értelmezése, 
valamint a polarizáció 
alkalmazásairól informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Ismeri a polarizáció 
jelenségét. 

 Ismeri a polarizáció 
jelenségét, és annak 
magyarázatát. Tudja a 
polarizáció néhány 
alkalmazását. 

 
2.5. Az interferencia; az 

állóhullámok 
 Az interferencia jelenségének 

kísérleti vizsgálata, az 
állóhullámok kísérleti vizsgálata 

 Ismeri az interferencia 
jelenségét. Tudja, mi az 
állóhullám. 

 Tudja, mit az interferencia 
feltételei. Ismeri az 
állóhullámok jellemző 
adatait. 

 
2.6. A Huygens-elv  Tanári kísérlet megfigyelése és 

elemzése; hullámtérben a közeg 
minden pontja hullámforrás 

 Ismeri a Huygens-elvet  Ismeri és meg tudja 
magyarázni a Huygens-
elvet. 

 
3. Hangtan  Hangtani ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése 
    

 
3.1. A hang, a hang terjedése és 

jellemzői 
 A hullámmozgásra megismert 

jellemzők alkalmazása a 
hanghullámokra 

 Tudja, hogy a hang 
hullám. Ismeri a hang 
terjedési sebességét 
levegőben. 

 Ismeri a hang terjedési 
sebességét néhány 
közegben. Alkalmazni 
tudja a c=λ x ν 
összefüggést 
hanghullámok esetében is.

 
3.2. A hangforrások és a 

hangszerek 
 Hangforrások és  hangszerek 

tanulmányozása (monocord, 
sípok); a hang, mint gömbhullám 
megismerése; csomóvonalak, 
csomósíkok megismerése; a 
Quincke-cső működésének 
megismerése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a hangforrásokról 
és a hangszerekről. 

 Ismeri, hogy a hang 
gömbhullám. Ismeri a 
csomóvonalakat és a 
csomósíkokat. Ismeri a 
Quincke-cső működési 
elvét. 
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3.3. A fül és a hallás  A fülről és a hallásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fül felépítését és a hallás 
működését magyarázó ábra 
elemzése; ismeretek tanulása 
Békésy Györgyről, az akusztika, 
a hallás Nobel-díjas magyar 
származású kutatójáról 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a fülről és a 
hallásról. 

 Ismeri az emberi fül 
működését, az emberi 
hallás mechanizmusát. 
Tudja, ki volt Békésy 
György 

ORVO 

 
VII. A VÁLTOZÁSOKRA, 

FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLTOZÁSOKRA, 
FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ KVALITATÍV 
ÉS KVANTITATÍV 
ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL 

    

 
1. Törvényszerűségek a 

folyamatokra vonatkozó 
összefüggésekről 

 A tanultak tudatosítása, 
általánosítása a folyamatokra 
vonatkozó összefüggések 
szemléletformáló értelmezése 

    

 
1.1 A mozgásra, hőváltozásokra, 

hullámokra vonatkozó 
felismerések, 
törvényszerűségek  

 A mozgásra, hőváltozásokra, 
hullámokra vonatkozó 
felismerések és 
törvényszerűségek értelmezése 

 Legalább egy tanult 
törvényszerűség 
elméleti jelentőségének 
értelmezése 

 Valamennyi tanult 
törvényszerűség elméleti 
jelentőségének 
értelmezése, és a 
törvényszerűség 
gyakorlati alkalmazása 
jelentőségének 
kiértékelése. 

 
VIII. A FIZIKATÖRTÉNET 

KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEI 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
FIZIKATÖRTÉNET 
KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEIRŐL  

    

 
1. Kepler  munkássága  Kepler munkásságáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása  
 Tudja, ki volt Kepler.  Rövid, lényegre törő 

ismertetést tud adni 
Kepler munkásságáról. 

KUTA 
UNIV 

 
2. Gay-Lussac munkássága  Gay-Lussac munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása  

 Tudja, ki volt Gay-
Lussac 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni Gay-
Lussac munkásságáról. 

 
 

 
Év végi követelmények 

 
9. évfolyam 

 
a) Ismerje meg a forgómozgás fogalmát, jelenségét, egyszerű számításokat tudjon végezni a tanultak 

alapján. 
b) Használja helyesen a szakkifejezéseket, ismerje a köznapi jelentéstől való eltérésüket. 
c) Ismerje meg a dinamika fogalmát, a hozzátartozó jelenségeket, egyszerű számításokat tudjon végezni a 

tanultak alapján. 
d) A bemutatott kísérleteket értse,  helyesen magyarázza, arról összefüggően is tudjon beszélni. 
e) A feladatként adott egyszerű kísérletet tervezze meg, mutassa be. A munka fegyelmezett végzésekor a 

szükséges formában a közös munkavégzésben aktívan vegyen részt. 
f) A hőtan, a rezgések és a hullámok, valamint a fénytan fogalmait, számítási feladatait képes legyen 

helyesen reprodukálni, szükség esetén önállóan oldja meg a kapott új feladatot, végezze el a 
demonstrációs kísérletet, a jelenséget értelmezze, kijelentésit helyesen  indokolja. 

g) A tudománytörténet vonatkozó eseményének ismertetéséről készítsen előadási vázlatot, máshonnan 
szerzett értesüléseit, olvasmányait dolgozza bele. 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3453 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

A Fizika tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
A tanuló ismerje meg a korszerű energiatermelés veszélyeit és előnyeit. Legyen képes egyéni állásfoglalásra 
eljutni a év során. A fizika tudomány életünket formáló stúdiumai környezeti eseményeket is befolyásolnak az 
emberi tevékenység következtében. Érezze sajátjának a tanuló azt a felelősséget, melyet az egyetemes 
tudományos gondolkodás minden ember életével kapcsolatban hordoz. Legyen képes saját életével kapcsolatba 
hozni a fizika tudomány szerepvállalását, művelését, benne való részvételét vagy attól való elhatárolódásának 
mértékét. Szerezzen ismereteket a fizikai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, 
eszközeiről. A diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. 
Kedvelje meg a természet megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság fizikai szemlélésére. Kitartó 
módon törekedjen elmélyedni adott probléma fizikai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga 
is a fellelhető információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon 
megnyilatkozni mások előtt fizikai témában, használja a fizika nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a fizikai 
gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal 
kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. 
Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az 
információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a fizikai nyelvezet helyes használatát 
a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a fizika egész 
társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen 
kapcsolatot a művészet és a fizika világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben 
megörökített események kapcsán. A fizika informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége 
észrevenni és rácsodálkozni a technika és a fizika által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló 
tárgyakra, folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport fizikai vonatkozásait vegye észre, az emberre is 
vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet. 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
 

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

 
I. A TERMÉSZETBEN 

FELISMERT, A 
HÉTKÖZNAPOKBAN 
SZERZETT 
TAPASZTALATAINK 

 FIZIKAI JELENSÉGEK ÉS 
HÉTKÖZNAPI PROBLÉMÁK 
TUDATOSÍTÁSA 

    

 
1. A jelenségek 

fizikatudományhoz kapcsolódó 
vonatkozásai 

 Ismeretek tanulása a megismert 
esemény fizikai természetéről 

    

 
1.1. Az atomok és a csillagok 

köznapi megtapasztalása, 
tudományos diszciplínához 
sorolása  

 Az atomok és a csillagok 
vonatkozásában események 
számba vétele. 

 Le tudja írni az atomok 
és a csillagok közötti 
különbséget. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az atomok és a 
csillagok 
megtapasztalhatóságáról, 
a tapasztalatokat képes 
tovább kifejteni. 

KUTA 
UNIV 

 
II. ATOMFIZIKA  ATOMFIZIKAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. Az atom  Ismeretek tanulása az atomról     
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1.1. Az elektron; az elektron 

töltése és tömege 
 A Millikan-féle mérés 

megismerése, az elektron 
tömegének megismerése 

 Tudja, mennyi az 
elektron töltése és 
tömege 

 Ismeri az elektron töltését 
és tömegét, ismeri a 
Millikan-féle mérést. 

 
1.2. A tömeg és az energia 

összefüggése E = m x c2 
 A tömeg és az energia 

összefüggésének értelmezése 
 Ismeri a tömeg és az 

energia összefüggését. 
 Tudja, hogy a tömeg 

mindig energiát is jelent, 
és viszont. 

KUTA 
UNIV 

 
1.3. Az atom szerkezete  A fizikában és kémiában eddig 

tanultak rendszerzése; a 
Rutherford-féle szóráskísérlet 
megismerése 

 Tudja, mik az atom fő 
alkotórészei. 

 Tudja, hogy miért van az 
atomnak “magja”. Ismeri 
a Rutherford-féle 
szóráskísérletet. 

 
1.4. Az atommodellek  A Rutherford-féle, a Bohr-féle 

atommodell megismerése. 
 Ismeri a Rutherford és a 

Bohr-féle modelleket 
 Tudja, hogy mi a 

Rutherford modell hibája. 
Ismeri a Bohr-féle 
posztulátumokat. 

TANU 

 
1.5. A proton, a neutron, az 

atommag és az elektronfelhők 
 A protonról, a neutronról, az 

atommagról és az 
elektronfelhőkről tanultak 
rendszerezése 

 Ismeri az atom 
alkotórészeinek 
szerepét. 

 Értelmezni tudja az atomi 
alkotórészek szerepét a 
tanult modellek alapján. 

 
2. A kvantumok  Ismeretek tanulása a 

kvantumokról 
    

 
2.1. A fény kvantumos természete; 

a foton 
 A fény kvantumos természetét 

mutató kísérlet megismerése; a 
foton fogalmának, a kilépési 
munkának megismerése 

 Tudja, hogy mi a foton.  Ismeri az E =hν-A 
összefüggést 

KUTA 
JÖVŐ 
ORVO 

 
2.2. Az elektronok kvantumos 

természete 
 Az elektron kvantumos 

természetét és hullám 
természetét bizonyító kísérletek 
megismerése 

 Ismeri az elektron 
kvantumos természetét 

 Ismeri az elektromos 
kölcsönhatás atomfizikai 
szerepét. 

 
2.3. A röntgensugárzás; a 

finomszerkezet-vizsgálat 
 A röntgensugárzás, a fékezési és 

a karakterisztikus sugárzás 
megismerése; a röntgen 
finomszerkezet-vizsgálat 
megismerése. 

 Ismeri a röntgen 
sugárzás 
mechanizmusát. 

 Ismeri a fékezési és a 
karakterisztikus röntgen 
sugárzást. Tudja, mi a 
röntgen finomszerkezet 
vizsgálat. 

 
3. A kvantumok- és 

hullámtermészet 
 Ismeretek tanulása a kvantum- 

és hullámtermészetről 
    

 
3.1. A fény kettős természete  A fény kettős természetének 

megismerése 
 Két-három igaz 

kijelentést tud mondani, 
írni a fény kettős 
természetéről. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a fény kettős 
természetéről. 

TANU 

 
3.2. Az elektron kettős természete  Az elektron kettős természetének 

megismerése 
 Két-három igaz 

kijelentést tud mondani, 
írni az elektron kettős 
természetéről. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az elektron kettős 
természetéről. 

 
4. A határozatlansági reláció  Ismeretek tanulása a 

határozatlansági relációról 
    

 
4.1. A komplementaritás elve  A komplementaritás elvének 

megismerése 
   Ismeri a komplementaritás 

elvét. 
KUTA 
ORVO 

 
4.2. A Heisenberg-féle reláció  A Heisenberg-féle 

határozatlansági reláció 
megismerése 

   Ismeri a Heisenberg-féle 
határozatlansági relációt 
és ismeretelméleti 
következményeit. 
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5. A szigetelők és a félvezetők  Ismeretek tanulása a 

szigetelőkről és a félvezetőkről 
    

 
5.1. Az energiasávok a szilárd 

testekben 
 A szilárd testekben lévő 

energiasávok megismerése 
 Ismeri a szilárd 

testekben lévő 
energiasávokat. 

 Ismeri a szilárd testekben 
lévő energiasávokat és 
magyarázatukat. 

 
5.2. A szigetelő és a félvezető 

anyagok tulajdonságai 
 A szigetelő és félvezető anyagok 

tulajdonságainak és működésük 
hatásmechanizmusának 
megismerése 

 Ismer néhány szigetelő 
és félvezető anyagot. 

 Ismeri a szigetelő illetve 
félvezető anyagokat, a 
működésük magyarázatát..

 
III. MAGFIZIKA  MAGFIZIKAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

 
1. Az atommag összetétele  Ismeretek tanulása az atomról 

összetételéről 
    

 
1.1. A proton és a neutron; a 

rendszám és a tömegszám 
 A proton és a neutron, valamint 

a rendszám és a tömegszám 
megismerése 

 Tudja, mi a proton, a 
neutron, a rendszám és 
a tömegszám. 

 Ismeri a proton, neutron, 
rendszám és tömegszám 
fogalmát és ezek 
összefüggéseit. 

 
1.2. A magerők, a rövid 

hatótávolságú erők 
 A magerőkről és a rövid 

hatótávolságú erők fogalmának 
megismerése és értelmezése 

 Tudja, mi a rövid 
hatótávolságú erő. 

 Ismeri a magerőket és a 
rövid hatótávolságú 
erőket. 

UNIV 
ORVO 

 
2. A könnyű atommagok  Ismeretek tanulása a könnyű 

atommagokról 
    

 
2.1. A héjmodell  A héjmodell fogalmának 

megismerése 
 Ismeri a héjmodell 

fogalmát. 
 Ismeri a héjmodellt. 

 
2.2. A kötési energia  A kötési energia fogalmának 

megismerése. A rendszám- 
kötési energia diagram 
megismerése. 

 Tudja, hogy a 
magenergia sokszorosa 
a kémiai energiának. 

 Ismeri a kötési energia 
fogalmát és a rendszám – 
kötési energia diagramot. 

 
3. A nehéz atommagok  Ismeretek tanulása a nehéz 

atommagokról 
    

 
3.1. Az állandó sűrűség  Az állandó sűrűség megismerése  Segítséggel fel tudja 

idézni az állandó 
sűrűségről tanult 
ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az állandó 
sűrűségről. 

 
3.2. A cseppmodell  A cseppmodell megismerése  Segítséggel fel tudja 

idézni a cseppmodellről 
tanult ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a cseppmodellről 

 
3.3. A Coulomb-energia  A Coulomb-energia 

megismerése 
 Segítséggel fel tudja 

idézni a Coulomb-
energiáról tanult 
ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a Coulomb-
energiáról 

 
3.4. Az izotópok  Az izotópok megismerése  Tudja, mi az izotóp.  Leírást tud adni szóban és 

írásban az izotópokról 
JÖVŐ 
ORVO 

 
4. A radioaktív bomlások  Ismeretek tanulása a radioaktív 

bomlásokról 
    

 
4.1. A gamma-bomlás  A gamma-bomlás A spontán 

maghasadás 
 Ismeri a radioaktív 

bomlások fajtáit, tudja, 
mi a gamma-bomlás 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a gamma-
bomlásról. 
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4.2. A béta-bomlás  A béta-bomlás  Ismeri a radioaktív 

bomlások fajtáit, tudja, 
mi a béta-bomlás 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a béta-bomlásról. 

 
4.3. Az alfa-bomlás  Az alfa-bomlás  Ismeri a radioaktív 

bomlások fajtáit, tudja, 
mi a alfa-bomlás 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a alfa-bomlásról. 

 
4.4. A spontán maghasadás  A spontán maghasadás  Ismeri a radioaktív 

bomlások fajtáit, tudja, 
mi a gamma-bomlás 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a gamma-
bomlásról. 

 
5. Az atomenergia  Ismeretek tanulása az 

atomenergiáról 
    

 
5.1. Az atomenergia 

felszabadítása; a 
maghasadáskor keletkező 
neutronok 

 Az atomenergia 
felszabadításáról, valamint a 
maghasadáskor keletkező 
neutronokról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, mi a maghasadás  Leírást tud adni szóban és 
írásban az atomenergiáról, 
valamint a maghasadáskor 
keletkező neutronokról. 

 
5.2. Az atombomba; láncreakció  Az atombombáról, valamint a 

láncreakcióról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, mi az 
atombomba. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az atombombáról, 
valamint a láncreakciókról 
keletkező neutronokról. 

 
5.3. Transzuránok, az atomreaktor  A transzuránokról, valamint az 

atomreaktorról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása. 

 Tudja mi az 
atomreaktor 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a transzuránokról, 
valamint az 
atomreaktorról. 
 

 
5.4. A hidrogénbomba; a fúziós 

reaktor lehetősége 
 A hidrogénbombáról, illetve a 

fúziós reaktor lehetőségről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása. 

 Tudja, mi a magfúzió  Leírást tud adni szóban és 
írásban a 
hidrogénbombáról, illetve 
a fúziós reaktor 
lehetőségéről. 

KUTA 
JÖVŐ 
ORVO 

 
1V. CSILLAGÁSZATI FIZIKA  CSILLAGÁSZATI FIZIKAI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

 
1. Galaxisok, csillagok születése  Ismeretek tanulása a galaxisok 

és a csillagok születéséről 
    

 
1.1. A megfigyelt elemgyakoriság  A megfigyelt elemgyakoriságról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a megfigyelt 
elemgyakoriságról 
tanult ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a megfigyelt 
elemgyakoriságról. 

 
1.2. Az ősi hidrogénfelhők  Az ősi hidrogénfelhőkről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
idézni az ősi 
hidrogénfelhőkről 
tanult ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az ősi 
hidrogénfelhőkről. 

UNIV 

 
1.3. A galaxisok és a csillagok 

születése 
 A galaxisok és a csillagok 

születéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, mi a csillag és 
azt is, hogy mi a 
galaxis. Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a galaxisok és a 
csillagok születéséről 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a galaxisok és a 
csillagok születéséről. 

UNIV 

 
2. Az energiatermelés  Ismeretek tanulása az 

energiatermelésről 
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2.1. A Nap energiatermelése;  

a H-He fúzió 
 A Nap energiatermeléséről, 

valamint a H-He fúzióról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Fel tudja idézni a H-He 
fúzió lényegi ismérveit. 
Tudja, hogy a Nap 
energiát termel. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a Nap 
energiatermeléséről, 
valamint a H-He fúzióról 

JÖVŐ 
UNIV 

 
2.2. A radioaktivitás szabályozó 

szerepe 
 A radioaktivitás szabályozó 

szerepéről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a radioaktivitás 
szabályozó szerepéről 
tanult ismereteket. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a radioaktivitás 
szabályozó szerepéről. 

 
2.3. A csillagok élettartama  A csillagok élettartamáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a csillagok 
élettartamáról. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a csillagok 
élettartamáról. 

UNIV 

 
3. Az elemgyakoriság  Ismeretek tanulása az 

elemgyakoriságról 
    

 
3.1. Az elemek kialakulása a 

csillagokban. 
 Az elemek csillagokban történő 

kialakulásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az elemek 
csillagokban történő 
kialakulásáról. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban az elemek 
csillagokban történő 
kialakulásáról. 

UNIV 

 
3.2. A kozmikus elemgyakoriság  A kozmikus elemgyakoriságról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Fel tud sorolni néhány 
kozmikus elemet. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a kozmikus 
elemgyakoriságról. 

 
4. A rendszerek keletkezése  Ismeretek tanulása a rendszerek 

keletkezéséről 
    

 
4.1 A Naprendszer keletkezése  A Naprendszer keletkezéséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a Naprendszer 
keletkezéséről. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a Naprendszer 
keletkezéséről. 

UNIV 

 
4.2. A kettőscsillagok és a 

bolygórendszerek 
 A kettőscsillagokról és a 

bolygórendszerekről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a 
bolygórendszerekről. 

  Leírást tud adni szóban és 
írásban a 
kettőscsillagokról és a 
bolygórendszerekről. 

 
5. A bolygók kémiai összetétele  Ismeretek tanulása a bolygók 

kémiai összetételéről 
    

 
5.1. A bolygókat felépítő elemek  A bolygókat felépítő elemekről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a bolygókat felépítő 
elemekről. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a bolygókat 
felépítő elemekről. 

 
5.2 A Föld eredeti légköre  A Föld eredeti légköréről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a Föld eredeti 
légköréről. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a Föld eredeti 
légköréről. 

ORVO 
VÉD 
INKO 

 
V. A VÁLTOZÁSOKRA, 

FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLTOZÁSOKRA, 
FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ KVALITATÍV 
ÉS KVANTITATÍV 
ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL 

    

 
4.1. Törvényszerűségek a 

folyamatokra vonatkozó 
összefüggésekről 

 A tanultak tudatosítása, 
általánosítása a folyamatokra 
vonatkozó összefüggések 
szemléletformáló értelmezése 
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4.2. Az atomokra és a 

csillagvilágra vonatkozó 
felismerések, 
törvényszerűségek  

 Az  atomokra és a csillagvilágra 
vonatkozó felismerések és 
törvényszerűségek értelmezése 

 Legalább egy tanult 
törvényszerűség 
elméleti jelentőségének 
értelmezése 

 Valamennyi tanult 
törvényszerűség elméleti 
jelentőségének 
értelmezése, és a 
törvényszerűség 
gyakorlati alkalmazása 
jelentőségének 
kiértékelése. 

UNIV 

 
V. FIZIKAI ALAPELVEK  FIZIKAI ALAPELVEK 

ÁTTEKINTÉSE 
    

 
1. Kölcsönhatások: megmaradó 

és kiegyenlítődő mennyiségek 
(extenzív és intenzív 
mennyiségek, additív és nem 
additív mennyiségek) 

 Ismeretek tanulása a galaxisok 
és a csillagok születéséről 

 Tudja, mi az intenzív és 
mi az extenzív 
mennyiség. 

 Tudja, hogy az extenzív 
mennyiségek – az 
entrópia kivételével – 
megmaradó mennyiségek, 
míg az intenzívek spontán 
kiegyenlítődnek. 

 
2. Carnap-féle kritériumok a 

fizikai mennyiségekről: 
kisebb-nagyobb, egyenlő, 
egység, nulla, skála; a 
mennyiségi jellemzés önkényes 
és szükségszerű kritériumai 

 A Carnap-féle kritériumok 
megismerés; a mennyiségi 
jellemzés önkényes és 
szükségszerű kritériumainak 
megkülönböztetése 

 Tudja, hogy a fizikai 
mennyiségi 
jellemzésben melyek 
önkényes jellegűek. 

 Ismeri a Carnap-féle 
kritériumokat. 

UNIV 

 
3. A teljes elektromágneses 

színkép 
 A teljes elektromágneses színkép 

áttekintése; az egyes 
tartományok ábráinak 
áttekintése a hullámhosszak 
szerint 

 Tudja, mi az 
elektromágneses 
színkép. 

 Ismeri a teljes 
elektromágneses 
színképet. Fel tudja 
sorolni a színkép 
hullámhossz-tartományait.

 
4. A vonatkoztatási rendszerek: a 

Galilei-féle relativitás, az 
Einstein–féle relativitás 

 A Galilei-féle relativitás 
felidézése. Az Einstein féle 
relativitás-elmélet 
alapösszefüggéseinek (Lorentz 
transzformáció) megismerése 
elemi eszközökkel. 

 Ismeri a Galilei-féle 
relativitást. 

 Ismeri és össze tudja 
hasonlítani a Galilei-féle 
relativitást és az Einstein 
–féle relativitást. 

KUTA 
TANU 
INKO 

 
VI. A FIZIKATÖRTÉNET 

KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEI 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
FIZIKATÖRTÉNET 
KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYISÉGEIRŐL  

    

 
1. Rutherford munkássága  Rutherford munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt 
Rutherford. 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni 
Rutherford 
munkásságáról. 

 
2. Marie Curie munkássága  Marie-Curie munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt Marie 
Curie. 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni Marie 
Curie munkásságáról. 

KUTA 
JÖVŐ 
ORVO 

 
3. Szilárd Leó munkássága  Szilárd Leó munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt Szilárd 
Leó. 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni 
Szilárd Leó 
munkásságáról. 

JÖVŐ 
ORVO 

 
4. Teller Ede  munkássága  Teller Ede munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt Teller 
Ede. 

 Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni Teller 
Ede munkásságáról. 

JÖVŐ 

 
5. Einstein munkássága  Einstein munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt Einstein.  Rövid, lényegre törő 
ismertetést tud adni 
Einstein munkásságáról. 
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Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 

a) Az atomfizika és a magfizika  fogalmait, a sugárzások helyes felfogását sajátítsa el, a filozófiai 
gondolkodással való kapcsolatot érzékelje meg a fizika természetfilozófiai tanulságainak fejtegetésekor. 

b) A makrovilág fizikáját a világmindenség objektumaival kapcsolatban képes legyen értelmezni, lássa a 
fizikai tudás kiterjesztésének módját, értelmét. 

c) A fizikai alapelvek elsajátításakor értse meg a tanultak elméleti jelentőségét, a vonatkoztatási rendszer 
fogalmát. 

d) A fizikatörténet vonatkozó eseményeit ismerje meg, élvezetes irodalmi feldolgozásuk közül két-három 
alkotásban lássa meg a konkrét, súlyos következményekkel járó emberi tevékenység értékét, 
felelősségét. 

e) Alakítsa ki egyéni véleményét az emberi felelősség személyes és közösségi mivoltáról. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

A Fizika tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
A hallgató egy fizikai bevezető tanulmányok utolsó szakaszához érkezik, mely talán élete utolsó fizikai 
tanulmányait jelenti. Itt a tantárgy általános, emberi életre gyakorolt hatását tisztázni, rögzíteni, összefoglalni 
kell. Minthogy mindez az összefoglalás a természettudományok alapjaitól kezdve tanultakra érvényes, a helyi 
tantervben a korábban megtanításra tervezett anyag figyelembe vételére van szükség, hogy tényleges 
összefoglaló, véleményformáló legyen az éves munka. A látszólagos ismétlődés a korábban tanultakra való 
visszatérést magasabb fokon érinti, a spiralitás tanítási alapgondolatát valósítja meg. A tanuló szerezzen 
ismereteket a fizikai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris 
alapokat ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet 
megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság fizikai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen elmélyedni 
adott probléma fizikai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető információkat, 
más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt 
fizikai témában, használja a fizika nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a fizikai gondolkodásmód más területen 
való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, 
beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon 
vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az információs kultúra, az 
egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a fizikai nyelvezet helyes használatát a tanultaknak 
megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a fizika egész társadalomban 
érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet 
és a fizika világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események 
kapcsán. A fizika informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a 
technika és a fizika által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra, folyamatokra. Az emberi 
tevékenység, a sport fizikai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására 
fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet. 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
 

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

 
I. A TERMÉSZETBEN 

FELISMERT, A 
HÉTKÖZNAPOKBAN 
SZERZETT 
TAPASZTALATAINK 

 FIZIKAI JELENSÉGEK ÉS 
HÉTKÖZNAPI PROBLÉMÁK 
TUDATOSÍTÁSA 

    

 
1. A jelenségek 

fizikatudományhoz kapcsolódó 
vonatkozásai 

 Ismeretek tanulása a megismert 
esemény fizikai természetéről 

    

 
1.1. A gyorsulásról, a rezgésről, 

optikai eszközökről szerzett 
tapasztalatok tudományos 
diszciplínához sorolása  

 A gyorsulás, a rezgés, az optikai 
jelenségek vonatkozásában 
események számba vétele. 

 Le tudja írni a rezgés és 
a gyorsulás, a 
visszaverődés és a 
nagyítás közötti 
különbséget. 

 Leírást tud adni szóban és 
írásban a gyorsuló és a 
rezgő testekről, valamint a 
visszaverődő és a 
nagyítón áthaladó fényről. 

TANU 

 
II. MECHANIKA: AZ 

EGYENES VONALÚ 
MOZGÁS  

 MECHANIKA TANULÁSA: 
AZ EGYENES VONALÚ 
MOZGÁS LEÍRÁSA 

    

 
1. Fizikai alapfogalmak  A fizikai alapfogalmak 

értelmezése 
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1.1. A mozgásról általában  Mozgásformák tanulása  Tudja, hogy mi a 

mechanikai mozgás 
 Ismeri Hérakleitosz és 

mások mozgásról szóló 
elképzeléseit 

 
1.2. A mozgás és a nyugalom 

viszonya 
 A vonatkoztatási rendszer 

fogalmának felelevenítése 
 Tudja, mit jelent a 

mozgás és a nyugalom 
viszonylagossága. 

 A tanultak alapján pontos 
leírást tud adni az 
inerciarendszerről. 

 
1.3. A mérés  A fizikai mennyiségek 

mennyiségi jellemzésének 
tanulása 

 Tudja, mit jelent a 
mérés, mint az 
egységgel történő 
összehasonlítás. 

 Ismeri a mérés történetét. TANU 
ORVO 

 
1.3.1. A hosszúságmérés és a méter  A méter történetének 

megismerése 
 Tudja, mit jelent az 1 

méter 
 Ismeri a méter történetét. 

 
1.3.2. Az idő, mint fizikai mennyiség  Az idő filozófiai, fizikai 

fogalmának megtanulása 
 Ismeri az idő 

mértékegységeit. 
 Tudja, mit jelent az 

időtartam és az időpont. 
Tájékozott az időmérés 
problémáiról. 

ORVO 
UNIV 

 
1.3.3. A Nemzetközi Mértékegység-

rendszer (SI) 
 Az alap- és származtatott fizikai 

mennyiségek megtanulása. 
 Ismeri a hét 

alapmennyiséget. 
 Ismeri az alap- és 

származtatott 
mennyiségeket. 

 
1.4. A mechanikai mozgás térbeli 

jellemzői 
 A pálya és az elmozdulás 

megkülönböztetése és jelölése. 
 Tudja, hogy mi az 

elmozdulás és hogy 
hogyan jelölik.  

 Meg tudja különböztetni a 
pályát és az elmozdulást. 
Ezeket biztonságosan 
képes jelölni is. 

 
1.5. Vektor- és skalármennyiségek  A vektor- és skalármennyiségek 

jellemzésének és jelölésének 
tanulása. 

 Ismeri az összetevőt és 
az eredőt. 

 Jellemezni tudja a vektor- 
és skalármennyiségeket. 
Képes önállóan 
feladatokat megoldani 
velük kapcsolatban. 

 
1.6. Műveletek vektorokkal  Vektorokkal végzett műveletek 

tanulása. 
 Tud vektorokkal 

műveleteket végezni. 
 Képes 

vektorműveletekkel 
bonyolultabb feladatokat 
is megoldani. 

 
1.6.1. Elmozdulások összegezése, 

nyílösszegezés 
 Vektorok összetevőinek, 

eredőjének megismerése. 
 Tudja alkalmazni a 

nyílösszegezést. 
 Képes feladatokat 

megoldani 
nyílösszegezéssel. 

 
1.6.2. Vektorok összegezése 

paralelogramma-módszerrel 
 Vektorok összetevőinek, 

eredőjének megismerése 
 Tudja alkalmazni a 

nyílösszegezést. 
 Meg tud oldani 

feladatokat 
paralelogramma 
módszerrel. 

 
1.6.3. Adott vektor összetevőkre 

bontása. 
 Vektor összetevőkre bontásának 

tanulása 
 Meg tud oldani 

felbontási feladatokat. 
 Képes megoldani 

bonyolultabb felbontási 
feladatokat is. 

 
2. Az egyenes vonalú egyenletes 

mozgás 
 Az egyenes vonalú egyenletes 

mozgás tanulása 
    

 
2.1. A sebesség  A sebesség újraértelmezése  Ismeri a sebesség 

fogalmát. 
 Tájékozott a sebesség 

fogalom definíciójának 
problémájáról. 

 
2.2. A sebesség mértékegysége  A sebesség mértékegységeinek 

és átváltásaiknak tanulása 
 Ismeri a sebesség 

mértékegységeit és 
átváltásaikat. 

 Biztonsággal tudja 
használni és átváltani a 
sebesség mértékegységeit. 

 
3. Az egyenes vonalú változó 

mozgás 
 Az egyenes vonalú változó 

mozgás tanulása 
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3.1. Az átlagsebesség  Az átlagsebesség értelmezése  Képes értelmezni az 

átlagsebességet. 
 Biztonsággal ki tudja 

számítani az 
átlagsebességet. 

 
3.2. A pillanatnyi sebesség  A pillanatnyi sebesség 

értelmezés 
 Ábrázolni tudja a 

pillanatnyi sebességet. 
 Fel tudja idézni a 

pillanatnyi sebesség 
definícióját. 

 
1.3.1. A sebességvektor  A sebesség, mint vektor tanulása  Ábrázolni tudja a 

sebességvektort. 
 Biztonsággal tuja 

ábrázolni a 
sebességvektort. 

 
4. Az egyenes vonalú 

egyenletesen változó mozgás 
 Az egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás megismerése 
    

 
4.1. A lejtőn magára hagyott golyó 

mozgása 
 A lejtőn mozgó test jellemzőinek 

tanulása. 
 Ismeri a négyzetes 

úttörvényt. 
 Ismeri az út-, a sebesség- 

és gyorsulás-törvényeket. 
 
4.1.1. Az út és az idő kapcsolata  Kísérlet Galilei-lejtővel; a 

négyzetes úttörvény tanulása 
 Ismeri a Galilei-lejtős 

kísérletet. Ismeri az 
idő-út grafikont. 

 El tudja végezni a Galilei-
lejtős kísérletet. 

 
4.1.2. Az átlagsebesség és az idő 

kapcsolata 
 Az idő és az átlagsebesség közti 

összefüggés megismerése 
   Ábrázolni tudja az 

átlagsebesség-idő 
összefüggését grafikonon. 

 
4.1.3. A pillanatnyi sebesség és az 

idő kapcsolata 
 A pillanatnyi sebesség és az idő 

közti egyenes arányosság 
megtanulása 

 Ismeri a pillanatnyi 
sebesség-idő 
kapcsolatot. 

 Le tudja vezetni a 
pillanatnyi sebesség-idő 
kapcsolatot. 

 
4.1.4. A gyorsulás  Az állandó gyorsulás, és szerepe 

a négyzetes úttörvényben. Az 
összefüggések megtanulása. 

 Ismeri a gyorsulást, a 
négyzetes úttörvényt, a 
v= a x t összefüggést. 

 Önállóan meg tud oldani 
gyorsulással kapcsolatos 
feladatokat. 

 
4.2. A szabadesés  A szabadesés megfigyelése, a 

szabadon eső test gyorsulásának 
mérése. 

 A megfigyeltek alapján 
ismertetni tudja a 
szabadesés lényegi 
ismérveit. Ismeri a g 
értéket. 

 Meg tudja mérni a g 
értékét. 

 
4.3. A mozgó testek egyenletesen 

változó mozgása 
 A nem nulla kezdősebességű 

mozgások tanulása 
 Ismeri a nem nulla 

kezdősebességű 
mozgás idő-sebesség 
grafikonját. 

 Ki tudja számítani az s- és 
a vt –t 

 
4.4. Az egyenletesen fékezett 

jármű mozgása. 
 A lassulás fizikai értelmezése.  Tudja, mi a lassulás, 

mint negatív gyorsulás.  
 Ki tudja számítani a 

lassulást. 
 
4.5. Függőleges hajítások  A lefelé hajítás kiszámítása.  Értelmezni tud 

egyszerű hajítási 
grafikonokat. 

 Meg tud oldani hajítási 
feladatokat. 

 
III. A DINAMIKA 

ALAPTÖRVÉNYEI 
 A DINAMIKA 

ALAPTÖRVÉNYEINEK 
TANULÁSA 

    

 
1. A mozgásállapot 

megmaradása 
 Az inerciarendszerek 

megismerése 
    

 
1.1. Galileo Galilei  Galileiről szóló szöveg 

elolvasása, feldolgozása 
 Ismertetni tudja röviden 

Galilei munkásságát. 
 Tudja, mi az 

inerciarendszer. Be tud 
számolni az axiómákról. 

UNIV 

 
1.2. A mozgás és az okság; 

Arisztotelész, Newton 
 Arisztotelészről és Newtonról 

szóló szöveg elolvasása, 
feldolgozása. 

 Be tud számolni szóban 
az Arisztotelészről és 
Newtonról 
olvasottakról. Ismeri 
Newton I. törvényét. 

 Ismeri az okság törvényét. 
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2. A mozgásállapot megváltozása  A mozgásállapot 
megváltozásának tanulása 

    

 
2.1. A tömeg és a sűrűség  A tömeg, mint a tehetetlenség 

mértékének és a sűrűségnek a 
tanulása. 

 Tudja, mi a tömeg és a 
sűrűség. 

 Meg tud oldani tömeggel 
és sűrűséggel összefüggő 
feladatokat. 

 
2.2. A testek lendülete és a 

lendület-megmaradás törvénye 
 A lendület és megmaradásának 

tanulmányozása kiskocsis 
kísérletekkel. 

 Röviden be tud 
számolni az elvégzett 
kiskocsis kísérletről. 
Ismeri a megmaradási 
törvényt. 

 Be tudja mutatni, hogyan 
származtatható a 
megmaradási törvény az 
elvégzett kiskocsis 
kísérletből. 

 
2.3. A lendületváltozás és a 

lendületváltozási sebesség 
 A lendület változásának és a 

lendület változási sebességének 
tanulása. 

 Tudja, mi a 
lendületváltozás. 

 Tudja mi a különbség a 
pillanatnyi és az átlagos 
lendületváltozási sebesség 
között. 

 
2.4. A lendületváltozás oka: az erő  Newton II. törvényének tanulása  Ismeri az erő fogalmát 

és mértékegységét. 
 Tisztában van azzal, hogy 

Newton II. törvénye miért 
tekinthető 
alaptörvénynek. 

 
2.5. A lökés, mint a lendület 

változása 
 A lökés tanulása  Ismeri a lökés fogalmát  Ismeri a sebességváltozás 

és tömeg közti fordított 
arányt ugyanakkora lökés 
esetében. 

 
2.6. A hatás és az ellenhatás 

törvénye 
 Newton III. törvényének 

tanulása 
 Ismeri a hatás-

ellenhatás törvényét. 
 Le tudja vezetni Newton 

III. törvényét a 
lendületmegmaradási 
törvényből 

 
IV. GYORSÍTÁSI 

FOLYAMATOK 
 A GYORSÍTÁSI 

FOLYAMATOK 
JELLEMZÉSÉNEK 
TANULÁSA 

    

 
1. A munka és a teljesítmény  A munka és a teljesítmény 

megtanulása 
    

 
1.1. A gyorsítási munka és a 

gyorsítási teljesítmény 
 Az állandó erő munkájának 

tanulása 
 Ismeri a munka és a 

teljesítmény fogalmát 
és mértékegységeit. 
Tudja, mint jelent 
gyorsító erő munkája. 

 Önállóan meg tud oldani 
munkával és 
teljesítménnyel 
kapcsolatos feladatokat. 

 
1.2. Az időben nem állandó 

nagyságú gyorsítási erő 
munkája és teljesítménye. 

 A változó gyorsító erő 
munkájának megismerése. 

   Ismeri az időben nem 
állandó nagyságú 
gyorsítási erő munkáját és 
teljesítményét. Tudja, 
hogy az s-F görbe alatti 
terület a munka. 

 
1.3. A munkatétel  A munka tanulása  Ismeri a munkatételt  Letudja vezetni a 

munkatételt. 
 

2. A mozgási energia  A mozgási energia tanulása 
rugalmas ütközéseknél 

    

 
V. A GRAVITÁCIÓS 

KÖLCSÖNHATÁS 
 A GRAVITÁCIÓS 

KÖLCSÖNHATÁS 
TANULÁSA 

    

 
1. A nehézségi erő  A nehézségi erő fogalmának 

megismerése 
 Tudja, mi a nehézségi 

erő. 
 Pontos leírást tud adni a 

nehézségi erőről. 
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2. Az általános tömegvonzás 

törvénye 
 Newton általános tömegvonzási 

törvényének, Cavendish 
mérésének tanulása 

 Ismeri Newton 
általános tömegvonzási 
törvényét. 

 Pontos leírást tud adni 
Newton általános 
tömegvonzási törvényéről 
és Cavendish méréséről. 

 
3. A súly és a súlytalanság  A súlyos tömegnek, a 

súlytalanság állapotának 
megismerése 

 Tudja, mit jelent a 
súlytalanság állapota. 

 Pontos leírást tud adni a 
súlyos tömegről és a 
súlytalanság állapotáról. 

 
4. Az emelési munka  Az emelési munka kiszámítása  Tudja, mi az emelési 

munka. 
 Ki tudja számítani az 

emelési munkát. 
 

5. A helyzeti energia  A helyzeti energia kiszámítása  Tudja, mi a helyzeti 
energia 

 Ki tudja számítani a 
helyzeti energiát. 

 
6. A gravitációs mező  A gravitációs mező fogalmának 

megismerése 
 Tudja, mi a gravitációs 

mező. 
 Pontos leírást tud adni a 

gravitációs mezőről. 
 
VI. MECHANIKAI 

RENDSZEREK 
 MECHANIKAI RENDSZEREK 

TANULÁSA 
    

 
1. A rendszer és környezet  A mozgásban részt vevő testek 

együttesének, mint rendszernek a 
megfogalmazása. 

   Ismertetést tud adni a 
mozgásban résztvevő 
testek együtteséről, mint 
rendszerről. 

 
2. A mechanika megmaradási 

törvényei zárt rendszerekre 
 A zárt rendszerekre érvényes 

megmaradási tételek tanulása. 
 Tudja mi a zárt 

rendszer. 
 Ismertetni tudja a zárt 

rendszerekre vonatkozó 
megmaradási tételeket. 

 
3.1. A csúszósúrlódás  A csúszó súrlódási erők 

megfigyelése kísérletben 
 Ismeri a csúszó 

súrlódási együtthatót. 
 Képes feladatokat 

megoldani a csúszó 
súrlódási erőkkel 
összefüggésben. 

 
3.2. A tapadósúrlódás  A tapadási súrlódási erő 

fogalmának megismerése. 
 Tudja, mit jelent a 

tapadósúrlódás. 
 Tudja, hogy a tapadási 

súrlódási tényező mindig 
nagyobb, mint a csúszó 
súrlódási tényező. 

 
3.3. A gördülési súrlódás  A gördülési súrlódás értelmezése  Ismeri a gördülő 

súrlódás jelenségét. 
 Ismeri a gördülési 

súrlódás okának 
magyarázatát. 

 
3.4. A súrlódási munka  A súrlódási munka kiszámítása  Ismeri a súrlódási 

munka fogalmát. 
 Ki tudja számítani a 

súrlódási munkát. 
 
VII. PERIODIKUS MOZGÁSOK  PERIODIKUS MOZGÁSOK 

MEGFIGYELÉSE, 
TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK 
MEGISMERÉSE 

    

 
1. A rendszer és környezet  A mozgásban részt vevő testek 

együttesének, mint rendszernek a 
megfogalmazása. 

    

 
1.1. Az egyenletes körrmozgás 

kinematikai leírása 
 A kinematikai leírás 

megismerése 
 Ismeri az egyenletes 

körmozgás alapvető 
jellemzőit. 

 Meg tud oldani egyenletes 
körmozgással összefüggő 
feladatokat. 

 
1.1.1. A periódusidő, a fordulatszám, 

a fázis 
 Az alapvető jellemzők 

felelevenítése 
 Tudja, mit jelent a 

periódusidő, a 
frekvencia, a fázis és 
ismeri ezek 
mértékegységeit. 

 Meg tud oldani 
feladatokat a 
periódusidővel, a 
fordulatszámmal és a 
fázissal összefüggésben. 
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1.1.2. A kerületi sebesség  A kerületi sebességről tanultak 

áttekintése. 
 Tudja, mi a kerületi 

sebesség és mi a 
mértékegysége. 

 Feladatokat tud 
megoldani a kerületi 
sebességgel 
összefüggésben. 

 
1.1.3. A szögsebesség  A szögsebességről tanultak 

áttekintése. 
 Ismeri a szögsebesség 

fogalmát és 
mértékegységét, 
valamint a kerületi és 
szögsebesség 
összefüggését. 

 Le tudja vezetni a 
v = r · ω összefüggést. 
Meg tud oldani 
feladatokat a 
szögsebességgel 
összefüggésben. 

 
1.1.4. A szögsebesség vektor  A szögsebesség vektor 

értelmezése 
 Tudja, mi a 

szögsebesség, mint 
vektormennyiség. 

 Ismeri a skaláris és a 
vektoriális szorzást. 

 
1.1.5. A centripetális gyorsulás  A centripetális gyorsulás 

újraértelmezése 
 Tudja, mit jelent a 

centripetális gyorsulás 
iránya és nagysága. 

 Ismeri az a = ω · v 
összefüggést. 

 
1.2 Az egyenletes körmozgás 

dinamikai leírása. 
 A dinamikai leírás megismerése.  Ismeri a főbb dinamikai 

fogalmakat. 
 Ismeri az egyenletes 

körmozgás dinamikai 
leírását. 

 
1.2.1. A szabaderő és a kényszererő  A szabad mozgás és 

kényszermozgás fogalmainak, s 
ezek következményeinek 
megtanulása 

 Ismeri a szabad mozgás 
és kényszermozgás 
fogalmait. 

 Meg tudja fogalmazni 
Newton II. törvényét a 
szabaderők és 
kényszererők fogalmával. 

 
1.2.2. A centrális erők  A centrális erő értelmezése  Ismeri a centrális erő 

fogalmát. 
 Tudja, mi a változó 

nagyságú centrális erő. 
 
1.2.3. Körmozgás szabadpályán; 

mesterséges égitestek mozgása 
 A Föld körüli körmozgás, a 

kozmikus sebességek 
megismerése. 

 Ismeri a mesterséges 
égitestek mozgását. 

 Ismeri a három kozmikus 
sebesség feltételeit. 

 
1.3. A bolygók mozgása; a 

Naprendszer 
 A világképek történeti 

változásainak és Kepler 
törvényeinek megismerése 

 Röviden ismertetni 
tudja a geocentrikus, 
illetve a heliocentrikus 
világkép főbb 
ismérveit. 

 Beszélni tud a 
geocentrikus, illetve a 
heliocentrikus világkép 
jelentőségéről. 

UNIV 

 
1.3.1. A geocentrikus világkép  A ptolemaioszi világkép 

megtanulása 
 Tudja, mi a 

geocentrikus világkép 
lényege. 

 Ismertetni tudja a 
geocentrikus világkép 
kialakulását és 
bizonyítékait, valamint az 
epiciklusokat. 

UNIV 

 
1.3.2. A heliocentrikus világkép  Ismeretek tanulása a 

kopernikuszi világkép 
előnyeiről; a három Kepler-
törvény megtanulása 

 Fel tudja idézni Kepler 
törvényeit. 

 Le tudja vezetni a III. 
Kepler-törvényt a 
Newton-féle gravitációs 
törvényből. 

UNIV 

 
2. Az egyenletesen változó 

körmozgás 
 Az egyenletesen változó 

körmozgás kísérleti megfigyelése 
és jellemző mennyiségeinek 
értelmezése 

    

 
2.1. Az egyenletesen változó 

körmozgás kinematikai leírása 
 A kinematikai leírás 

megismerése 
 Ismeri a főbb 

kinematikai 
fogalmakat. 

 Le tudja vezetni az érintő 
irányú gyorsulást, a 
szöggyorsulást és az eredő 
gyorsulást. 

 
2.1.1. Az érintő irányú gyorsulás  Az érintő irányú gyorsulás 

állandóságának megállapítása 
 Ismeri az érintő irányú 

gyorsulást bemutató 
eszközök működését, 
az ae fogalmát. 

 Meg tud oldani 
feladatokat az érintő 
irányú gyorsulással 
összefüggésben. 
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2.1.2. A szöggyorsulás  A szöggyorsulás értelmezése, 

mértékegységének megtanulása 
 Ismeri a szöggyorsulás 

fogalmát és 
mértékegységét. 

 Meg tud oldani 
feladatokat a 
szöggyorsulással 
összefüggésben. 

 
2.1.3. Az eredő gyorsulás  Az idő négyzetével arányos 

gyorsulás levezetése 
 Ismeri az eredő 

gyorsulás fogalmát. 
 Le tudja vezetni az eredő 

gyorsulást. 
 
2.2. Az egyenletesen változó 

körmozgás dinamikai leírása 
 A dinamikai leírás megismerése  Ismeri a főbb dinamikai 

fogalmakat. 
 Meg tud oldani 

feladatokat a dinamika 
alapegyenlete alapján. 

 
3. A harmonikus rezgőmozgás  A harmonikus rezgőmozgás 

megfigyelése és jellemzőinek 
megtanulása 

    

 
3.1. A harmonikus rezgőmozgás 

kinematikai leírása 
 A kinematikai leírás 

megismerése 
 Ismeri a harmonikus 

rezgőmozgás alapvető 
kinematikai jellemzőit. 

 Pontosan ismeri a 
jellemző kinematikai 
fogalmakat. 

 
3.1.1. A harmonikus rezgőmozgásra 

jellemző mennyiségek 
 A harmonikus rezgőmozgás, 

mint az egyenletes körmozgás 
vetületének megismerése 

 Ismeri az egyenletes 
körmozgást végző test 
és annak vetületével 
együttmozgó 
harmonikus 
rezgőmozgást végző 
test kísérletét és az 
alapvető 
mennyiségeket. 

 Tudja, mi a nullhelyzet, a 
pillanatnyi kitérés, az 
amplitúdó és a frekvencia, 
a fázisszög, és a 
körfrekvencia. Ismertetni 
tudja a harmonikus 
rezgőmozgást, mint az 
egyenletes körmozgás 
vetületét. 

 
3.1.2. A rezgő test kitérése  A kitérés-idő grafikon kísérleti 

eszközzel való megrajzolása, a 
kitérés-idő függvénye 
megismerése 

 Értelmezni tudja az  
X = A · sin ωt 
összefüggést.  

 Képes levezetni és 
alkalmazni az  
x = A · sin ωt 
összefüggést.   

 
3.1.3. A rezgő test sebessége  A pillanatnyi sebesség-idő 

összefüggés levezetése 
 Értelmezni tudja az  

xx = A · cos ωt 
összefüggést. 

 Képes levezetni és 
alkalmazni a  
Vx = A · cos ωt 
összefüggést. 

 
3.1.4. A rezgő test gyorsulása  A pillanatnyi sebesség-idő 

összefüggés levezetése 
 Értelmezni tudja az 

  at = -A·ω2 sin ωt 
összefüggést. 

 Képes levezetni és 
alkalmazni az 
  at = -A ·ω2 sin ωt 
összefüggést. 

 
3.2. A harmonikus rezgőmozgás 

dinamikai leírása 
 A dinamikai leírás megismerése  Ismeri a főbb dinamikai 

fogalmakat. 
 Ismeri a harmonikus 

rezgőmozgás 
erőtörvényét, a 
szabadrezgést, valamint a 
kényszerrezgést. 

 
3.2.1. A harmonikus rezgőmozgás 

erőtörvénye 
 Az erőtörvény levezetése a 

dinamika alapegyenletéből. 
 Tudja, hogy a rezgő 

testre ható erő egyenes 
arányos a kitéréssel, de 
azzal ellentétes irányú. 

 Ismeri a rezgő testre ható 
erőt az idő, illetve a 
kitérés függvényében. 

 
3.2.2. A szabadrezgés  A szabadrezgés, a rugóállandó 

fogalmainak megismerése; a 
periódusidő levezetése 

 Ismeri a szabadrezgés 
és a rugóállandó 
fogalmait. 

 Le tudja vezetni a 
szabadrezgés rezgésideje 
és a rugóállandó közti 
összefüggést. 

 
3.2.3. A rezgőképes mechanikai 

rendszerek energiája 
 A rezgőképes rendszer összes 

energiájának kiszámítása. 
 Ismeri a rugalmassági 

és kinetikus energiák 
összege állandóságát. 

 Ki tudja számítani a 
rezgőképes rendszer 
összes energiáját. 
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3.2.4. Kényszerrezgés, rezonancia  A kényszerrezgés, a gerjesztő 

erő, a saját frekvencia és a 
rezonancia fogalmainak 
megismerése 

 Ismeri a 
kényszerrezgés, a 
gerjesztő erő, a saját 
frekvencia és a 
rezonancia fogalmait. 

 Ismeri, és értelmezni tudja 
a frekvencia és amplitúdó 
közti összefüggés 
grafikonját. Tudja, mi a 
rezonancia katasztrófa és 
mi a csillapított rezgés. 

 
3.3. Néhány rezgőmozgás  A rezgések összegezésének, az 

ingamozgásnak a megismerése 
 Tudja, mi a rezgés  Rezgések összetevése 

szerkesztéssel. Ismertetni 
tudja a fonalingát, mint 
absztrakciót. 

 
3.3.1. A rezgések összegeződése  Az eredő rezgés kezdőfázisoktól, 

körfrekvenciáktól és 
amplitúdóktól való függésének 
megtanulása. Lussajous-görbék 
tanulmányozása 
oszcilloszkópon. 

 Fel tudja idézni az 
eredő rezgés leíró 
magyarázatát. 

 Meg tudja szerkeszteni az 
eredő rezgés kitérés-idő 
grafikonját. Összegezni 
tud egymásra merőleges 
irányú rezgéseket. Tudja, 
mi a négyszögrezgés és a 
fűrészrezgés. 

 
3.3.2. A fonálinga  Az ingamozgás jelenségének 

felelevenítése, a fonálinga 
lengésidejének kiszámítása 

 Tudja, hogy a fonalinga 
lengésideje csak a fonal 
hosszától és a 
gravitációs gyorsulás 
értékétől függ. Ismeri a 
lengésidő képletét. 

 Ismeri a fonalinga és a 
fizikai inga absztrakciói 
közti különbséget. Tudja, 
mi az Eötvös-inga. 

 
VIII. PONTSZERŰ TESTEKBŐL 

ÁLLÓ MECHANIKAI 
RENDSZEREK 

 PONTSZERŰ TESTEKBŐL 
ÁLLÓ MECHANIKAI 
RENDSZEREK VIZSGÁLATA 

    

 
1. A pontrendszerek általános 

jellemzése 
 A pontrendszerek tanulásához 

szükséges alapfeltevések 
tisztázása. 

    

 
1.1. Nyitott és zárt rendszer  A nyitott és zárt rendszerek 

megfigyelés 
 Gyakorlati példákat tud 

mondani nyitott és zárt 
rendszerre. 

 Tudja, mit jelent a 
dinamikai alaptörvények 
érvényessége zárt 
rendszerben. 

 
1.2. A tömegközéppont  A tömegközéppont fogalmának 

megismerése és nevezetes 
tulajdonsága kiskocsikkal 
végzett kísérletek alapján. 

 Ismeri a 
tömegközéppont 
fogalmát. 

 Tudja, hogy a 
tömegközéppont mozgása 
reprezentálja a rendszer 
mozgását. 

 
2. A mechanikai rendszerekre 

vonatkozó tételek 
 A mechanikai rendszerek 

mozgásának tanulása 
    

 
2.1. A rendszer haladó mozgása  A haladó mozgást végző 

rendszerek törvényeinek 
megismerése. 

 Ismeri a haladó 
mozgást végző 
rendszerre vonatkozó 
fő törvényszerűségeket. 

 Ismeri a haladó mozgást 
végző rendszerben 
érvényes Newton-
törvényeket és 
megmaradási tételeket. 

 
2.1.1. A dinamika alaptörvényei  A dinamika alaptörvényeinek 

megtanulása zárt rendszerek 
esetén. 

 Ismeri a dinamikai 
alaptörvényeket 
pontszerű testekből álló 
rendszerben. 

 Ismertetni tudja Newton I. 
és II. törvényét a 
pontrendszerekre a 
tömegközépponttal 
kifejezve. 

 
2.1.2. A lendület megmaradása  A lendület megmaradási törvény 

tanulása: a tömegközéppont 
lendületváltozása a külső 
szabaderők és a külső 
kényszererők eredőjétől függ. 

 Tudja, mit jelent a 
lendület megmaradása 
mechanikai 
rendszerben. 

 Ismeri a gyorsuló 
tömegközéppontú 
rendszer lendületváltozási 
sebességét. 
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2.1.3. A mozgási energia és a 

munkatétel. 
 Annak megismerése, hogy a 

külső erők munkáinak összege a 
tömegközéppont mozgási 
energia változásainak összegével 
egyenlő, a belső erők munkáinak 
összege a rendszert alkotó testek 
tömegközépponthoz viszonyított 
mozgási energia változásainak 
összegével egyenlő. 

 Tudja, mit jelent a 
pontszerű testekből álló 
rendszer mozgási 
energiája. 

 Meg tud oldani pontszerű 
testekből álló rendszer 
mozgási energiájának 
kiszámítására vonatkozó 
feladatokat. 

 
2.1.4. A kölcsönhatási energia és a 

munkatétel. 
 A rugóval összekötött kiskocsik 

kísérlete alapján, következtetés 
arra, hogy a belső erők által 
végezhető összes gyorsítási 
munka a rendszer kölcsönhatási 
energiájának összes 
megváltozásával egyenlő. 

 Ismeri a  
ΣW k+ ΣW b = Σ∆Emozg 

összefüggést. 

 Meg tud oldani ütközési 
feladatokat. 

 
2.1.5. Konzervatív és disszipatív 

erők 
 Annak megismerése, hogy a 

mechanikai energia 
megmaradási törvénye csak 
konzervatív erők esetén 
érvények, különben disszipatív 
erők hatnak. 

 Ismeri a konzervatív és 
disszipatív erők 
fogalmát. 

 Ismeri a konzervatív és 
disszipatív 
kölcsönhatásokat. 

 
2.2. A rendszer forgó mozgása  A pontrendszerek forgó 

mozgásának tanulása 
 Ismeri a 

forgatónyomaték, a 
tehetetlenségi 
nyomaték és a perdület 
fogalmát. 

 Használni tudja a 
forgatónyomaték, a 
tehetetlenségi nyomaték 
és a perdület képleteit, 
mértékegységeit. 

 
2.2.1. A forgatónyomaték  A forgatónyomaték fogalmának 

és kiszámításának tanulása. 
 Tudja, mit jelent a 

forgatónyomaték. 
 Ismeri a pontszerű 

testekből álló rendszer 
egyensúlyának általános 
feltételét. 

 
2.2.2. A forgómozgás dinamikája, a 

tehetetlenségi nyomaték. 
 Az M=Θ⋅β megismerése.  Tudja, mit jelent a 

tehetetlenségi 
nyomaték. 

 Ismeri a forgómozgás 
alapegyenletét. 

 
2.2.3. A perdület  A forgatónyomaték egyenlő a 

perdületváltozás sebességével 
összefüggés megismerése 

 Tudja, mit jelent a 
perdület. 

 Tudja, hogy a 
forgatónyomaték egyenlő 
a perdületváltozás 
sebességével. 

 
2.2.4. A forgási energia  Az E=1/2Θω2 megtanulása  Ismeri a forgási energia 

fogalmát. 
 Ismeri a forgási energia 

képletét, mértékegységét. 
Meg tud oldani forgási 
energiával összefüggő 
feladatokat. 

 
2.2.5. A perdület megmaradása  A zárt mechanikai rendszer 

összes perdülete állandó tétel 
megtanulása. 

 Ismeri a 
perdületmegmaradás 
tételét. 

 Ismeri a mechanikai 
rendszer összes perdülete 
megváltozásának 
feltételét. 

 
IX. KITERJEDT TESTEK 

MECHANIKÁJA 
 A MECHANIKA TANULÁSA 

ÚJABB 
MODELLVÁLTÁSSAL: A 
KITERJEDT TESTEK 
MODELLJÉVEL 

    

 
1. Merev testek mechanikai 

tulajdonságai 
 A kiterjedt, merev test 

absztrakciójával való 
megismerkedés 

    

 
1.1. A merev test  A merev test fogalmának 

megtanulása 
 Tudja, mit jelent a 

merev test. 
 Különbséget tud tenni 

merev, képlékeny és 
rugalmas test között. 
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1.2. A merev test 
tömegközéppontja 

 A merev test modell 
megismerése, megtanulása 

 Tudja, mi a 
tömegközéppont. 

 Tudja, hogy a 
tömegközéppont helye a 
test geometriai alakjától 
és tömegeloszlásától függ.

 
1.3. A merev test egyensúlya.  Az egyensúlyi feltételek tanulása  Ismertetni tudja a 

merev test egyensúlyi 
feltételeit. 

 Ismeri a lendület- és 
perdület tétellel kifejezett 
egyensúlyi feltételt. 

 
1.4. Az erőrendszer és az eredő erő  Az erőrendszer fogalmának és 

helyettesítési lehetőségének 
tanulása. 

 Ismeri az erőrendszer és 
az eredő fogalmát. 

 Meg tud oldani 
feladatokat erőrendszer 
eredő erőjének 
meghatározására. 

 
1.4.1. A koncentrált erő eredője  A vektorösszegzés, a 

sokszögmódszer tanulása 
 Tudja, mit jelent a 

vektorösszegzés 
 Feladatokat tud 

megoldani 
sokszögmódszerrel. 

 
1.4.2. Párhuzamos hatásvonalú erők 

eredője 
 Párhuzamos hatásvonalú 

megegyező, illetve ellentétes 
irányú erők eredőjének tanulása 

 Meg tudja határozni az 
eredő erőt egyszerűbb 
feladatokban. 

 Meg tudja határozni az 
eredő erőt feladatokban. 

 
1.5. Az erőpár  Az erőpár forgatónyomatékának 

megtanulása 
 Meg tudja határozni az 

erőpár 
forgatónyomatékát. 

 Le tudja vezetni az erőpár 
forgatónyomatékát. 

 
1.6. Statikai kényszerek  Támaszok, tartók, egyensúlyi 

helyzetek tanulása 
 Meg tud oldani 

támaszokkal, tartókkal, 
egyensúlyi helyzetekkel 
kapcsolatos egyszerűbb 
feladatokat. 

 Biztonsággal meg tud 
oldani támaszokkal, 
tartókkal, egyensúlyi 
helyzetekkel kapcsolatos 
feladatokat. 

 
1.6.1. Támasz- és csuklóerő  Támaszerő, csuklóerő tanulása.  Tudja, mi a támaszerő 

és a csuklóerő. 
 Pontos ismertetést tud 

adni a támaszerőről és a 
csuklóerőről. 

 
1.6.2. Kéttámaszú tartó.  Kényszererők tanulása 

kéttámaszú tartónál. 
 Tudja, mi a 

kényszererő. 
 Ismeri a kényszererőket és 

az előjeles értékeket. 
 
1.6.3. Kötélerő  A kötélerő kiszámítása  Alkalmazni tudja a 

paralelogramma 
módszert a kötélerők 
meghatározásánál. 

 Meg tud oldani kötélerők 
meghatározásával 
összefüggő feladatokat. 

 
1.6.4. Egyensúlyi helyzetek  A háromféle egyensúlyi helyzet, 

az állásszilárdság tanulása 
 Tudja, mit jelent a 

stabil, a labilis és az 
indifferens egyensúlyi 
helyzet. 

 Ismertetni tudja az 
egyensúlyi helyzetek 
feltételeit. 

 
1.7. A merev test haladó mozgása  A transzlációs mozgás dinamikai 

feltételének tanulása 
 Ismeri az  ω=0 és ΣMi 

=0 összefüggést. 
 A transzlációs mozgás 

dinamikai feltételét 
alkalmazni tudja feladatok 
megoldása során. 

 
1.8. A merev test forgása  A merev test forgásának tanulása  Ismeri a merev test 

forgásának kinematikai 
és dinamikai feltételeit. 

 Alkalmazni tudja a merev 
test forgásának 
kinematikai és dinamikai 
feltételeit a 
feladatmegoldások során. 

 
1.8.1. A forgás kinematikai jellemzői  A rögzített vagy szabad tengely, 

a szögsebesség, valamint a 
merev test forgásának, 
jellemzőinek megismerése. 

 Tudja, mi a rögzített és 
a szabad tengely, illetve 
a szögsebesség. 

 Tudja, mit jelent a változó 
szögsebesség és az 
állandó forgástengely-
irány. 

 
1.8.2. A merev test perdülete és 

tehetetlenségi nyomatéka 
 A forgásállapot 

tehetetlenségének megismerése 
 Ismeri az N =  ω 

összefüggést és a 
perdület-megmaradást. 

 Ismeri a vékony gyűrű és 
hengeres cső 
tehetetlenségi nyomatékát.
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1.8.3. Steiner tétele  A tetszőleges és a 

tömegközépponton átmenő 
tengelyre vonatkozó 
tehetetlenségi nyomatékok 
összefüggésének megtanulása. 

   Ismeri a Θ – Θs  =m s2 
összefüggést. 

 
1.9. Forgás szabad tengely körül.  A fő tehetetlenségi tengely, a 

szabad tengely megismerése 
   Tudja, mit jelent a szabad 

tengely körüli forgás. 
 
1.10. Merev test forgásának 

dinamikája 
 A szöggyorsulás és a külső erők 

forgatónyomatékok 
összefüggésének megtanulása. 

 Ismeri a Θβ=ΣΜ 
összefüggést. 

 Alkalmazni tudja a 
munkatételt a 
forgómozgási 
energiaváltozásra. 

 
1.11. A merev test forgási energiája  A  E = W  összefüggés tanulása.  Tudja, hogy a forgó 

merev test forgási 
energiájának 
megváltozása a külső 
erők forgatási 
munkájával egyenlő. 

 Alkalmazni tudja a 
munkatételt a forgási 
energiaváltozásra. 

 
1.12. A merev test összetett 

mozgása. 
 Transzlációs és forgómozgásból 

összetett mozgás megismerése. 
 Tudja, hogy a gördülő 

mozgás energiája 
transzlációs és forgási 
energiából áll. 

 Értelmezni tudja az 
 Eg = ľ m v2 összefüggést. 

 
2. Folyadékok és gázok áramlása  A folyadékok és gázok 

áramlásának tanulása 
    

 
2.1. Az áramlás kinematikája  A kinematikai leírás tanulása  Ismeri a fő kinematikai 

és dinamikai 
jellemzőket. 

 Ismeri a folyadékok és 
gázok áramlási törvényei 
azonosságának feltételét. 

 
2.1.1. Az áramlás általános 

jellemzése 
 Az áramcső, az áramerősség 

fogalmainak és a kontinuitási 
egyenletnek tanulása 

 Ismeri az áramcső, 
áramerősség és 
kontinuitási egyenletet 

 Ismeri a kontinuitási 
egyenlet levezetését és 
érvényességi feltételét. 

 
2.1.2. Az áramlási tér.  Az áramvonalak, a lamináris, 

illetve turbulens áramlásnak 
megismerése. 

 Tudja, mit jelent az 
áramlási tér és hogy mit 
jelentenek az 
áramvonalak. 

 Tudja, mi a 
súrlódásmentes, 
stacionárius áramlás, 
valamint a lamináris és 
turbulens áramlás. 

 
2.2. Az áramlás dinamikája  A dinamikai feltételeknek 

megtanulása. 
 Ismeri a kvalitatív 

dinamikai feltételeket. 
 Ismeri a folyadékok és 

gázok áramlási törvényei 
azonosságának feltételét. 

 
2.2.1. Az áramló közeg energiája  A Bernoulli-törvény tanulása  Ismeri a Bernoulli 

törvényt. 
 Tudja a Bernoulli törvény 

levezetését, ismeri 
érvényességi feltételeit. 

 
2.2.2. A belső súrlódás  A viszkozitás fogalmának 

megismerése 
 Tudja, mit jelent a 

viszkozitás fogalma. 
 Ismeri kinematikai és a 

dinamikai viszkozitás 
képleteit. 

 
2.2.3. A közegellenállás  A közegellenállási erőre 

vonatkozó összefüggés tanulása. 
 Tudja, mi a 

közegellenállási erő, a 
homlokfelület és 
melyek az áramvonalas 
testek. 

 Ismeri az Fs = C ρ /2 v2.A 
Összefüggést és feltételét. 

 
2.2.4. A dinamikai felhajtóerő  A szárnyprofil, aerodinamikai 

felhajtóerő tanulása 
 Tudja, mit a 

szárnyprofil. 
 Ismeri a Bernoulli-

törvény és az 
aerodinamikai felhajtóerő 
összefüggését. 

 
3. Mechanikai hullámjelenségek  A mechanikai hullámok tanulása     
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3.1. Vonal mentén terjedő 

hullámok 
 Egydimenziós hullámok tanulása  Ismeri az egydimenziós 

hullámok fő jellemzőit. 
 Feladatmegoldások során 

alkalmazni tudja a vonal 
mentén terjedő hullámok 
összefüggéseit. 

 
3.1.1. A terjedési sebesség, a 

frekvencia és a hullámhossz 
összefüggései; a transzverzális 
és longitudinális hullám. 

 A terjedési sebesség, frekvencia 
és hullámhossz összefüggésének 
tanulása; a transzverzális és 
longitudinális hullám 
megismerése 

 Tudja, mi a terjedési 
sebesség, a frekvencia, 
a hullámhossz, a 
transzverzális és 
longitudinális hullám. 

 Ismeri a síkban poláros 
hullámokat. 

 
3.1.2. A hullámfüggvény  Az  y = ymax sin 2π (t/T – x/λ) 

összefüggés tanulása 
 Tudja, mit jelent a 

pillanatnyi kitérés, mint 
az idő és a hely 
függvénye. 

 Le tudja vezetni a 
pillanatnyi kitérés 
függvényt. 

 
3.1.3. Terjedési jelenségek  Az interferencia, a koherencia és 

az állóhullámok tanulása 
 Ismeri a visszaverődés, 

az interferencia, a 
koherens hullámok, az 
erősítés, a gyengítés, a 
kioltás és az 
állóhullámok 
fogalmainak jelentését. 

 Ismeri az interferencia 
feltételét, továbbá a 
csomópontok, a 
duzzadóhelyek és az 
állóhullám keletkezésének 
feltételét. 

 
3.2. Felületi hullámok  Ismerkedés a felület mentén 

terjedő hullámokkal 
 Jellemezni tudja felületi 

hullámokat. 
 Tudja, mit jelent a felületi 

hullámok elhajlása, 
visszaverődése és törése. 

 
3.2.1. A sík felület mentén haladó 

hullámok; a fázisvonalakkal 
való ábrázolás és korlátjai. 

 A sík felület mentén haladó 
hullámok ábrázolása. 

 Ismeri a frontvonalak 
vagy fázisvonalak 
jelentését. 

 Ábrázolni tudja a felületi 
hullámokat 
fázisvonalakkal. 

 
3.2.2. A felületi hullámok elhajlása, 

a Huygens elv 
 Az elhajlás jelenség 

megfigyelése, a Huygens elv 
tanulása. 

 Részt vesz a felületi 
hullámok 
keletkezésének 
megfigyelésében. 

 Ismeri a Huygens-elvet. 

 
3.2.3. A felületi hullámok 

interferenciája 
 A maximális erősítés, illetve 

gyengítés feltételének tanulása 
 Ismeri a koherens 

felületi hullámok 
interfverenciaképét. 

 Ismeri a maximális 
erősítés és gyengítés 
feltételét. 

 
3.2.4. A felületi hullámok 

visszaverődése és törése 
 A visszaverődés és törés 

megfigyelése, a törési törvény 
tanulása 

 Ismeri a visszaverődés 
és törés törvényeit.  

 Le tudja vezetni a törési 
törvényt. Tudja, mi a 
törésmutató. 

 
3.3. A térben terjedő hullámok  A térben terjedő hullámok 

tanulása 
 Jellemezni tudja térben 

terjedő hullámokat. 
 Pontos leírást tud adni a 

térben terjedő 
hullámokról. 

 
3.3.1. A hang: a hangerősség, a 

hangmagasság és a 
hangszínezet. 

 A hangerősség, hangmagasság 
és hangszínezet fogalmainak 
megismerése. 

 Tudja, mit jelent a 
hangerősség, a 
hangmagasság és a 
hangszínezet. 

 Tudja, mit jelent a 
decibel, az oktáv, mi a 
felharmonikusok, mi a 
konszonancia és a 
disszonancia. 

 
3.3.2. A hullámterjedésre vonatkozó 

általános elvek. 
 A Huygens-Fresnel-elv és a 

Fermat-elv tanulása 
   Ismeri a Hygens-Fresnel-

elvet és a Fermat-elvet. 
 

X. HŐTAN: A GÁZÁLLAPOT  HŐTAN: A GÁZÁLLAPOT 
TÖRVÉNYSZERŰSÉGEINEK 
TANULÁSA 

    

 
1. A gázok tulajdonságai  A gázok tulajdonságainak 

tanulása. 
    

 
1.1. A gázrészecskék és mozgásuk  A részecskék mozgásának 

tanulása 
 Tudja, mit jelent a 

részecskék mozgása. 
 Ismertetni tudja Helmont, 

Boyle, Lavoisier, 
Lomonoszov 
munkásságát. 
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1.2. A diffúzió és a Tyndall-

jelenség 
 Következtetés az atomok, illetve 

molekulák létezésére. 
 Tudja, mi a diffúzió.  Pontos leírást tud adni a 

diffúzióról és a Tyndall-
jelenségről. 

 
1.3. A gázrészecskék sebessége  A rendezetlen mozgás 

fogalmának tanulása 
 Tudja, mit jelent a 

rendezett és a 
rendezetlen mozgás. 

 Ismertetni tudja Stern 
ezüstatomok sebesség-
eloszlásának 
meghatározására 
vonatkozó kísérletét. 

 
2.. Az ideális gáz kinetikai 

modellje 
 Az ideális gáz kinetikai 

modelljének megalkotása 
 Tudja, melyek az 

ideális gáz modelljének 
főbb ismérvei. 

 Pontos leírást tud adni az 
ideális gáz kinetikai 
modelljéről. 

 
3. A gázok állapotjelzői  A gázok állapotjelzőinek 

tanulása 
    

 
3.1. A térfogat és a hőmérséklet.  A hőmérsékleti skálás tanulása.  Ismeri a hőmérsékleti 

skálákat. 
 Feladatokat tud 

megoldani a térfogattal és 
a hőmérséklettel 
összefüggésben. 

 
3.2. A nyomás.  A nyomás fogalmának és 

mértékegységének tanulása 
 Ismeri a p = F/A 

összefüggést. Meg tud 
oldani egyszerűbb, 
nyomással kapcsolatos 
feladatokat. 

 Meg tud oldani nyomással 
kapcsolatos feladatokat. 

 
4. A kinetikai modell 

alkalmazásai 
 A kinetikai modell 

alkalmazásának tanulása 
különböző fizikai mennyiségek 
értelmezésénél. 

    

 
4.1. A hőmérséklet és a 

részecskemozgás kapcsolata 
 A hőmérséklet alsó határának 

tanulása, a hőmérséklet 
részecskesebességtől való 
függésének tanulása 

 Értelmezni tudja a 
hőmérséklet alsó 
határát. 

 Értelmezni tudja a T ~  
v2 –t és a –2273 °C-t  

 
4.2. A gázrészecskék mozgási 

energiája 
 A részecskék közepes mozgási 

energiája azonosságának 
tanulása 

 Ismeri a közepes 
mozgási energiák 
azonosságát. 

 Le tudja vezetni a 
gázrészecskék közepes 
mozgási energiája 
azonosságát. 

 
4.3. Az SI hőmérsékleti skála  A Kelvin skála tanulása  Tudja, mi a Kelvin 

skála. 
 Ismeri az SI hőmérsékleti 

skálát. 
 
4.4. A nyomás és a 

részecskemozgás kapcsolat 
 A gáznyomás kinetikai 

magyarázata 
 Ismertetni tudja a 

gáznyomás leíró 
magyarázatát a 
kinetikai modellel. 

 Le tudja vezetni a 
gáznyomás értékét a 
kinetikai modell alapján. 

 
4.5. A mól  A mól, mint az anyagmennyiség 

mértékegységének tanulása 
 Ismeri a mól jelentését.  Ismeri és értelmezni tudja 

a mólt, mint az 
anyagmennyiség 
mértékegységét. 

 
4.6. A belső energia  A belső energia kinetikai és 

fenomenologikus 
állapothatározókkal való 
kifejezésének tanulása 

 Ismeri az Eb = 3/2 p V 
összefüggés. 

 Ki tudja fejezni a belső 
energiát kinetikai és 
fenomenologikus 
állapothatározókkal. 

UNIV 

 
4.6.1. Támasz- és csuklóerő.  Támaszerő, csuklóerő tanulása.  Tudja, mi a támaszerő 

és a csuklóerő. 
 Pontos ismertetést tud 

adni a támaszerőről és a 
csuklóerőről. 
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5. A gázok állapotváltozásaira 

jellemző összefüggések 
 A gáztörvények tanulása     

 
5.1. Az ideális gázok egyszerű 

állapotváltozásai 
 Egy változó állapothatározó 

eseteinek tanulása 
 Tudja, mit jelent az 

izoterm, az izokor, az 
izobár és az adiabatikus 
változás. 

 Tudja, hogy az 
állapotváltozás során 
megmaradó 
tulajdonságok, az állandó 
értéken maradó 
állapotjelzők. 

ORVO 

 
5.1.1. Állapotváltozás állandó 

hőmérsékleten 
 A Boyle-Mariotte törvény 

tanulása 
 Tudja, hogy a pV = áll., 

ha T= áll. 
 Alkalmazni tudja a Boyle-

Mariotte törvényt 
feladatok megoldása 
során. 

 
5.1.2. Állapotváltozás állandó 

nyomáson 
 Gay-Lussac I. törvényének 

tanulása 
 Ismeri a V= KT 

összefüggést. 
 Alkalmazni tudja a Gay-

Lussac I. törvényt 
feladatok megoldása 
során. 

 
5.1.3. Állapotváltozás állandó 

térfogaton 
 Gay-Lussac II. törvényének 

tanulása 
 Ismeri a p=KT 

összefüggés 
 Alkalmazni tudja a Gay-

Lussac II. törvényt 
feladatok megoldása 
során. 

 
5.2. Az ideális gázok nyomásának, 

térfogatának és 
hőmérsékletének kapcsolata 

 A pV/T = K összefüggés 
levezetése 

 Ismeri a pV/T=K 
összefüggést. 

 Le tudja vezetni a 
pV/T=K összefüggést. 

 
5.3. Az ideális gázok 

állapotegyenlete 
 Az ideális gázok 

állapotegyenletének, az egyetem 
gázállandónak a tanulása 

 Ismeri a pV/T=nR 
összefüggést. Tudja, 
mit jelent az R 

 Alkalmazni tudja az 
ideális húzok 
állapotegyenletét összetett 
feladatok megoldása 
során. 

 
6. A gázok állapotváltozásait 

előidéző kölcsönhatások 
 A gázok termikus és mechanikai 

kölcsönhatásainak tanulása 
    

 
6.1. A termikus kölcsönhatás és a 

hőmennyiség 
 Izokor folyamatok tanulása, a 

hőmennyiség fogalmának 
tanulása 

 Tudja, mit jelent a 
gázok termikus 
kölcsönhatása az izokor 
folyamatban és hogy mi 
a belső energiamérleg. 

 Meg tud oldani termikus 
kölcsönhatással és 
hőmennyiséggel 
kapcsolatos feladatokat. 

ORVO 

 
6.2. Állapotváltozás mechanikai 

kölcsönhatásban 
 A diabatikus állapotváltozás 

tanulása 
 Tudja, mit jelent a 

gázok állapotváltozása 
és energiamérlege a 
diabatikus folyamatban. 

 Meg tud oldani diabatikus 
állapotváltozással 
kapcsolatos feladatokat. 

 
6.3. Állapotváltozás mechanikai és 

termikus kölcsönhatásban 
 Az együttes termikus és 

mechanikai kölcsönhatás 
tanulása 

 Tudja mit jelent a 
térfogati munka izobár 
változásnál. 

 Meg tud oldani együttes 
termikus és mechanikai 
kölcsönhatással 
kapcsolatos feladatokat. 

 
7. Reális gázok termikus 

tulajdonságai 
 A reális gázok tulajdonságainak 

tanulása 
    

 
7.1. A hőkapacitás, a fajhő és a 

mólhő 
 A hőkapacitás, fajhő és mólhő 

fogalmainak tanulása. 
 Tudja, mit jelent a fajhő 

és a mólhő 
 Tudja, mit jelent az izobár 

és az izokór fajhő. 
ORVO 

 
7.2. Többatomos gázok 

sajátosságai 
 Az ekvipartíció elvének tanulása  Ismeri az ekvipartíció 

tételét. 
 Le tudja vezetni az 

ekvipartíció tételét. 
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8. A termodinamika főtételei  A hőtan főtételeinek tanulása     

 
8.1. A hőtan I. főtétele  A  Eb = Q + W tanulása  Ismeri a hőtan I. 

főtételét. 
 Ismeri az I. főtételt 

speciális esetekben is. 
UNIV 

 
8.2. A hőtan II. főtétele  A másodfajú perpetuum mobile 

lehetetlenségének tanulása 
 Ismeri a hőtan II 

főtételének egyféle 
megfogalmazását. 

 Ismeri a hőtan II. 
főtételének többfajta 
megfogalmazását és 
ismeretelméleti 
konzekvenciáit. 

UNIV 

 
8.3. Állapot- és folyamatjellemzők  A Q és a W folyamatjellemző, az 

Eb stb állapotjellemzők  (vagy 
megmaradó, vagy kiegyenlítődő 
mennyiségek) tanulása 

 Ismeri az állapot- és 
folyamatjellemzőket, a 
megmaradó és 
kiegyenlítődő 
mennyiségeket. 

 Tudja, mit nevezünk 
extenzív és intenzív 
mennyiségnek. 

 
8.4. A legvalószínűbb állapot  A homogén elrendeződések 

nagyobb valószínűségének 
tanulása. 

 Tudja, mit jelent a 
legvalószínűbb állapot. 

 Ismeri a fenomenológiai 
és a statisztikai leírás 
összefüggését. 

 
XI. A FOLYADÉKÁLLAPOT  A FOLYADÉKOK TERMIKUS 

ÉS MECHANIKAI 
TULAJDONSÁGAINAK 
TANULÁSA 

    

 
1. A folyadékrészecskék mozgása  A Brown-mozgás tanulása  Tudja, mit jelent a 

Brown-mozgás 
 Ismertetni tudja a tanultak 

alapján a 
folyadékrészecskék 
mozgását. 

 
2. Nyugvó folyadékok termikus 

tulajdonságai 
 A folyadékok legfontosabb 

termikus fizikai jellemzőinek 
tanulása 

    

 
2.1. A belső energia, a fajhő és a 

mólhő 
 A folyadékok fajhőjének és 

mólhőjének tanulása 
 Tudja, mit jelent a 

folyadék fajhője és 
mólhője. 

 Tisztában van a belső 
energia, a fajhő és a 
mólhő fogalmával. 

 
2.2. Összefüggés a folyadékok 

térfogata és a hőmérséklet 
között 

 A térfogati tágulási együttható 
tanulása 

 Ismeri a térfogati 
hőtágulási együtthatót. 

 El tudja mondani a víz 
különleges viselkedését. 

 
3. Nyugvó folyadékok 

mechanikai tulajdonságai 
 A nyugvó folyadékok 

legfontosabb mechanikai 
jellemzőinek tanulása 

    

 
3.1. A folyadékokra ható külső 

nyomás 
 A p=F/A és alkalmazásainak 

tanulása 
 Ismeri a nyomás 

fogalmát, 
mértékegységét, a p = 
F/A és alkalmazásait. 

 Pontos leírást tud adni a 
folyadékokra ható külső 
nyomásról. Ismeri a p = 
F/A és alkalmazásait. 

ORVO 

 
3.2. A hidrosztatikai nyomás és a 

hidrosztatikai nyomóerő 
 A p = ρ g h  tanulása  Tudja, mi a 

hidrosztatikai 
fenéknyomás és mi a 
hidrosztatikai 
felhajtóerő. 

 Tudja, mit jelent a 
hidrosztatikai paradoxon, 
melyek a 
közlekedőedények. 

 
3.3. Szilárd testek folyadékokban  Arkhimédész törvényének 

tanulása 
 Ismeri Arkhimédész 

törvényét és a törvény 
alkalmazását. 

 Képes az Arkhimédész 
törvény levezetésére. A 
törvényt alkalmazni tudja 
összetett feladatok 
megoldásában is. 

 
4. Az aerosztatikai nyomás és a 

felhajtóerő. 
 Arkhimédész törvényének 

alkalmazása gázokba “merülő” 
testekre 
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XII. A SZILÁRD ÁLLAPOT  SZILÁRD TESTEK 

TULAJDONSÁGAINAK 
TANULÁSA 

    

 
2. A szilárd testek szerkezete  A kristályosság, a kristályrács, a 

rácspontok, rácshibák 
fogalmainak tanulása 

 Tudja, mit jelent a 
kristályosság. 

 Tisztában van a 
kristályosság, a 
kristályrács, a rácspontok 
és a rácshibák 
fogalmainak jelentésével. 

 
2.1. A belső energia, a fajhő és a 

mólhő; a Dulong-Petit szabály 
 A Q = cm ∆T tanulása  Ismeri a Q = cm∆T 

összefüggést. 
 Tudja, mit jelent a 

Dulong-Petit szabály 
 
2.2. Összefüggés a szilárd testek 

térfogata és hőmérséklete 
között 

 A térfogatváltozás és a 
hőmérsékletváltozás közti 
összefüggés, az anyagi 
minőségre jellemző térfogati 
tágulási együttható tanulása 

 Ismeri a  
β = ∆ V/  V k ∆T 
összefüggést. 

 Ismeri a  
∆l = α lk ∆T összefüggést, 
valamint a lineáris 
hőtágulási együtthatót. 

 
3. A szilárd testek mechanikai 

tulajdonságai 
 A szilárd testek néhány 

mechanikai jellemzőjének 
tanulása 

    

 
3.1. A rugalmas nyújtás  A Hooke-törvény, a Young-

modulusz tanulása 
 Ismeri a Hooke-

törvényt 
 Tudja, mit jelent a relatív 

megnyúlás. 
 
3.2. A rugalmas energia  A rugalmas energia kiszámítása  Ismeri az Er = D/2 

(∆ l)2 összefüggést. 
 Ki tudja számítani a 

rugalmas energiát. 
 
3.3. Egyéb rugalmas 

igénybevételek 
 Nyomás, nyírás, csavarás, 

hajlítás tanulása 
   Tudja, mit a nyírás, a 

csavarás és a hajlítás 
 
3.4. A szilárd testek maradandó 

alakváltozása 
 A rugalmassági határ, a folyási 

határ, a szakítási határ tanulása 
 Értelmezni tudja az ε – 

σ grafikont. 
 Ismeri a szilárd testek 

maradandó 
alakváltozásának 
kristályszerkezeti 
magyarázatát. 

 
4. A termikus és mechanikai 

jellemzők összehasonlítása 
 A rendezett és rendezetlen 

mozgások összehasonlítása 
 Tudja, mi a rendezett és 

rendezetlen mozgás. 
 Le tudja írni a rendezett és 

a rendezetlen mozgások 
hasonlóságait, 
különbözőségeit. 

 
XIII. HALMAZÁLLAPOT-

VÁLTOZÁSOK  
 HALMAZÁLLAPOT- 

VÁLTOZÁSOK TANULÁSA 
    

 
1. Folyadék-szilárd átalakulások  Az olvadással és fagyással 

kapcsolatos fogalmak tanulása 
 Ismeri az olvadással és 

a fagyással kapcsolatos 
alapvető fogalmakat. 

 Pontos leírást tud adni az 
olvadásról és a fagyásról. 

 
2. Folyadék-légnemű 

átalakulások 
 A párolgással, forrással, 

lecsapódással kapcsolatos 
fogalmak tanulása 

 Ismeri a párolgással, a 
forrással és a 
lecsapódással 
kapcsolatos alapvető 
fogalmakat. 

 Pontos leírást tud adni a 
párolgásról, a forrásról és 
a lecsapódásról. 

ORVO 

 
3. A szilárd-folyadék-gáz állapot 

egyensúlya 
 Háromfázisú rendszer 

jellemzőinek tanulása 
 Fel tudja sorolni a 

háromfázisú rendszer 
főbb jellemzőit. 

 Pontos leírást tud adni a 
háromfázisú rendszerről. 

 
4. Kritikus állapot  A kritikus állapot tanulása  Tudja, mi a kritikus 

állapot. 
 Ismertetni tudja a kritikus 

állapot jellemzőit. 
ORVO 
UNIV 
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XIV. FELÜLETI JELENSÉGEK  A FELÜLETI JELENSÉGEK 

KÍSÉRLETI MEGFIGYELÉSE 
ÉS ÉRTELMEZÉSE 

    

 
1. A folyadékrészecskék 

kölcsönhatása és a felületi 
feszültség 

 A felületi feszültség fogalmának, 
képletének tanulása 

 Tudja, mit jelent a 
felöleti feszültség. 

 Ismeri a felületi 
feszültsége fogalmát, 
képletét. 

 
2. A határfelületi jelenség  A határfelületi feszültség, az 

illeszkedési szög, a Young-
egyenlet tanulása 

 Tudja mit jelent a 
határfelületi feszültség. 

 Ismeri a határfelületi 
feszültség, az illeszkedési 
szög fogalmát. Tudja, mi 
a Young-egyenlet. 

 
3. Nedvesedés, kapilláris 

jelenségek 
 Nedvesítő és nem nedvesítő 

folyadékok megfigyelése 
 Jellemezni tudja 

nedvesítő és nem 
nedvesítő folyadékokat.

 Pontos leírást tud adni a 
nedvesítő és nem 
nedvesítő folyadékokról. 

ORVO 
VÉD 

 
XV. FÉNYTAN   FÉNYTANI JELENSÉGEK 

MEGFIGYELÉSE, 
TÖRVÉNYEK 
MEGISMERÉSE, SZÁMÍTÁSI 
FELADATOK VÉGZÉSE 

    

 
1. A fény terjedése  A fénysebesség mérési módjának 

megismerése, a visszaverődés és 
törés törvényszerűségeinek 
kísérleti megfigyelése és 
törvényeinek elsajátítása. 

    

 
1.1. A fény sebessége  Römer és Fizeau méréseinek 

megismerése 
 Tudja, mit jelent a fény 

terjedési sebessége 
vákuumban, és hogy 
mit jelent a 
fénysebesség 
maximalitása. 

 Ismer több fénysebesség 
mérési eljárást. 

UNIV 

 
1.2. A fényvisszaverődés és a 

fénytörés 
 A kísérletek elvégzése és a 

törvények értelmezése 
 Ismeri a visszaverődés 

és törés törvényeit. 
 Ismeri a visszaverődés és 

törés kísérleteit és 
törvényeit. 

 
1.2.1 A visszaverődés; a 

visszaverődés törvénye 
 Kísérletek síktükörrel.  Tudja, mi a beeső 

fénysugár, a beesési 
merőleges és a 
visszavert fénysugár 
síkja. 

 Optikai padon kísérletet 
tud összeállítani a 
visszaverődés 
vizsgálatára. 

 
1.2.2 A fénytörés; Snellius-

Decartes-törvény; a 
törésmutató. 

 Kísérletek Hartl-koronggal  Ismeri a törésmutató, és 
a beesési és törési szög, 
szinuszainak hányadosa 
közti összefüggést.  

 Tudja, mi a relatív és 
abszolút törésmutató. 
Tudja, hogy az optikailag 
sűrűbb közegből ritkább a 
haladó fény. 

 
1.2.3 A teljes visszaverődés  Kísérlet a határszög és a teljes 

visszaverődés megfigyelésére. 
 Ismeri a teljes 

visszaverődés 
jelenségét. 

 Tudja, mi a határszög, a 
teljes visszaverődés 
feltétele és azt is, hogy mi 
a száloptika. 

 
2. A fény hullámmodellje  Az interferencia, elhajlás, 

polarizáció jelenségeinek 
megismerése, különböző 
színkeverési eljárások kísérleti 
megismerése 

    

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3477 

 
 
2.1. A fényinterferencia; a 

koherens fényforrás; 
hullámhosszak és frekvenciák 

 Fresnel-féle kettős tükör kísérlet 
elvégzése; hullámhosszak és 
frekvenciák megismerése a 
vöröstől az ibolyáig 

 Ismeri az interferencia 
jelenségét. Tudja, mi az 
erősítés és a kioltás. 

 Ismeri a frekvencia, a 
hullámhossz és a 
fénysebesség 
összefüggését, továbbá a 
látható fény 
hullámhosszait 
nagyságrend szerint. 
Ismertetni tudja a Fresnel-
féle kettő tükörrel 
létrehozott interferencia 
magyarázatát. 

KUTA 
ORVO 
UNIV 
INKO 

 
2.2. Fényelhajlás  Hélium-neon lézerrel végzett 

kísérlet alapján hullámhossz 
meghatározás 

 Ismeri a fényelhajlás 
jelenségét, a sötét és 
világos csíkok 
magyarázatát. 

 Ismeri a fényelhajlás 
magyarázatát a Huygens-
Fresnel elv alapján. 
Pontos lírást tud adni a 
kísérleti berendezésről. 
Ismeri a hullámhossz 
meghatározását. 

UNIV 

 
2.3. A fénypolarizáció  Poláros fény előállítása; a 

Brewster-törvény megismerése 
 Ismerik a 

fénypolarizáció 
jelenségének 
magyarázatát a fény 
transzverzális hullám 
voltának 
feltételezésével. 

 Ismeri a poláros fény 
létrehozását, valamint a 
Brewster-törvényt. 

KUTA 

 
2.4. A spektrum színei; a 

szubtraktív és additív 
színkeverés gyakorlása 

 Homogén fény, összetett fény 
megismerése, a szubtraktív és 
additív színkeverés gyakorlása 

 Tudja, mit jelent a 
prizmán áthaladó fény, 
a spektrum, a 
monokromatikus fény 
és a komplementer szín. 

 Ismeri a színjelenségek 
magyarázatát, valamint a 
kétféle színkeverést. 

 
2.5. A fénysebesség egymáshoz 

képest mozgó 
inerciarendszerekben; Einstein 
speciális 
relativitáselméletének 
alapgondolata 

 A Michelson-Morley-féle 
interferométer elvének 
elsajátítása 

 Tudja, mit jelent a 
fénysebesség 
maximalitása és a 
relativitáselmélet 
alapgondolata. 

 Ismeri a Michelson-féle 
mérést és 
következményét. 

 
3. A fény geometriai modellje  Ismeretek tanulása a fény 

geometriai modelljéről 
    

 
3.1. A síktükör képalkotása  A virtuális kép és a képtávolság, 

tárgytávolság fogalmának 
megismerése 

 Tudja, mit jelent a 
fénysugár fogalma, 
valamint a síktükör 
képalkotása. 

 Tisztában van a virtuális 
kép szerkesztésével, a kép 
távolságával és 
nagyságával. 

 
3.2. A homorú tükör és a 

gyűjtőlencse; a kép állása, 
valódisága, nagysága, 
távolsága 

 A fókusz, a fősík, az optikai 
tengely, az optikai és geometriai 
középpont megismerése, ezek 
alapján a nevezetes 
sugármenetek, a távolságtörvény 
tanulása 

 Ismeri a nevezetes 
sugármeneteket és a 
távolságtörvényt. 

 Ismeri a kép 
megszerkesztését, állását, 
valódiságát, nagyságát, 
távolságát. Ezekkel 
kapcsolatban feladatokat 
tud megoldani. 

 
3.3. A domború tükör és a 

szórólencse 
 A negatív tárgytávolság, 

képtávolság, illetve 
fókusztávolság megismerése 

 Tudja, mit jelent a 
negatív érték a 
távolságtörvényben.  

 Tudja, mit jelent a negatív  
tárgytávolság, a 
képtávolság, illetve a 
fókusztávolság. 
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3.4. Optikai eszközök  A lupe, a mikroszkóp, a Kepler-

féle távcső és a Galilei-féle 
távcső képalkotásának tanulása 

 Ismeri a lupét és a 
mikroszkópot. 

 Ismeri a Kepler-féle és a 
Galilei-féle távcsövet. 
Tudja, mi a szögnagyítás. 
Ismeri a fényképezőgép 
működését. 

KUTA 
UNIV 

 
3.5. A látás és a megvilágítás  Az emberi szem, és a 

fényerősség, valamint a 
megvilágítás egységeinek 
megismerése 

 Ismeri az emberi szem 
szerkezetét. Tudja, mi a 
rövidlátás és a 
távollátás. Ismeri a 
fényerősség, 
megvilágítás egységeit. 

 Tudja, mi a dioptria, mit 
jelent az akkomodáció. 
Tisztában van a látási 
hibák okával. Tudja, mi a 
kandela és a lux. 

ORVO 

 
4. A geometriai optika 

kapcsolata a hullámoptikával 
 Ismeretek tanulása a geometriai 

optika hullámoptikával való 
kapcsolatáról. 

    

 
4.1. Tükrök, lencsék 

képalkotásának magyarázata 
hullámoptikai modellel 

 A törésmutató és a 
fókusztávolság frekvenciától 
való függésének és a 
lencsehibáknak a megismerése 

 Ismeri a fény 
hullámoptikai és 
geometriai modelljét. 

 Ismeri a fény 
hullámoptikai és 
geometriai modelljének 
összeegyeztethetőségét. 
Ismeri a leképezési 
hibákat. 

 
XVI. A VÁLTOZÁSOKRA, 

FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
VÁLTOZÁSOKRA, 
FOLYAMATOKRA 
VONATKOZÓ KVALITATÍV 
ÉS KVANTITATÍV 
ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL 

    

 
1. Törvényszerűségek a 

folyamatokra vonatkozó 
összefüggésekről 

 A tanultak tudatosítása, 
általánosítása a folyamatokra 
vonatkozó összefüggések 
szemléletformáló értelmezése 

    

 
1. A mozgásra, anyagállapotra, 

hangra, fényre vonatkozó 
felismerések, 
törvényszerűségek  

 A mozgásra, anyagállapotra, 
hangra, fényre vonatkozó 
felismerések és 
törvényszerűségek értelmezése 

 Legalább egy tanult 
törvényszerűség 
elméleti jelentőségének 
értelmezése 

 Valamennyi tanult 
törvényszerűség elméleti 
jelentőségének 
értelmezése, és a 
törvényszerűség 
gyakorlati alkalmazása 
jelentőségének 
kiértékelése. 

 
 

Év végi követelmények 
 

11. évfolyam 
 

a) A mechanika, a dinamika, a gyorsítási folyamatok, a gravitációs kölcsönhatás, a periodikus mozgások, 
a pontszerű testekből álló mechanikai rendszerek, a kiterjedt testek mechanikája, a hőtan, a 
folyadékállapot, a szilárd állapot, a halmazállapot változások, a felületi jelenségek, a fénytan vonatkozó 
fogalmait helyesen értelmezze, az egyszerű jelenségeket magyarázattal lássa el. 

b) A tanultakat bemutató egyszerű demonstrációs kísérletet tudja reprodukálni. 
c) A kísérletről tudjon jegyzőkönyvet készíteni. 
d) Ismerjen néhány tudománytörténeti eseményt, azokkal kapcsolatos könyvtári gyűjtéséről előadási tervet 

készítsen. 
e) Vegyen részt aktívan a közös kísérletek értelmezésében, azok reprodukcióját végezze el, vagy 

másokkal együtt dolgozzon a csoportban. 
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KÉMIA 
 

7–8. évfolyam 
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A Kémia tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző  program (KÉK) keretei között az 7–10. évfolyam számára 
kimunkált, a NAT-hoz igazított és a Kerettantervvel összevetett részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és 
pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  

 
 
A KÉK tanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Kémia tanterve az Ember és természet műveltségi terület Kémia részterületére terjed ki. A tanterv a 
műveltségi részterületen teljes mértékben lefedi a NAT 2003 követelményeit. A tanterv a NAT 2003 műveltségi 
területek oktatásának közös követelményei közül elsősorban a Környezeti nevelés fejlesztését támogatja. Ezen 
kívül segíti a Tanulás közös követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Kémia tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az alábbi 
részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, teljesítményre. A 
célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő szükségleteket, 
attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket.  
A tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából 
kiválasztott tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által 
elvégzendő tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak 
kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést 
(osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi 
témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve 
valamennyi témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A Kémia tanterv 
teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulás segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A 
tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A Kémia 
tantervben az önálló kísérletezés kap tág teret annak érdekében, hogy a kémiai ismeretszerzése minél szélesebb 
empirikus bázisra épülhessen. A tanterv tanulási programjában közt megjelennek a tantárgyspecifikus 
algoritmusok tanulásának folyamatai, valamint a tudományos gondolkodás elemei is. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 

Tárgyi feltételek 

 Termek:  
 tanterem (előadóterem) 
 szaktanterem vagy laboratórium (szerves és szervetlen) 
 vegyszerraktár 
 előkészítő 
 mérlegszoba 

 Vegyszerek: egyéni beszerzés 
 Kísérleti eszközök: egyéni beszerzés 
 Modellek: 
 Pálcika: egységcsomag / 4 fő 
 Kallotta: egységcsomag / 4 fő 
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 Szemléltetők: 
 írásvetítő fóliakészlet 9–10. osztály 
 periódusos rendszer 
 az atomok periodikus tulajdonságai 
 az atomok elektronegativitása 
 a fémek aktivitási sora 
 az atomok és ionok összetétele, felépítése 
 a molekulák összetétele és felépítése 
 a kémiai változások típusai 
 az anyagmennyiség és a részecskeszám összefüggése, az Avogadro-szám nagyságrendje 
 a nemfémes elemek előfordulása és előállítása 
 a fémes elemek előfordulása és előállítása 
 a szerves vegyületek tulajdonságai, szerkezete, előfordulása 
 a szerves vegyipar technológiai ábrái 
 a szervetlen vegyipar technológiai ábrái 
 a műanyagok monomerjeinek szerkezete 
 biotechnológiai eljárások 
 a szervetlen háztartási vegyszerek használata 
 az elemek körforgása a természetben 
 a kémiai anyagok hatása a környezetre 
 a drogoknak a szervezetre és a személyiségre gyakorolt hatása 
 az egészségvédő és károsító anyagok 
 a háztartási szerves anyagok, vegyszerek felhasználása és a veszélyes hulladékok tárolása 
 rádióaktivitás 
 atomreaktorok működése 
 a választott tankönyv ismeretanyagának bemutatását szolgáló eszköz 
 a választott tankönyv ismeretanyagának gyakorlását szolgáló eszköz 
 a választott tankönyv ismeretanyagának ellenőrzését, értékelését szolgáló eszköz 

 Balesetvédelem: 
 saválló köpeny 
 gumikesztyű 
 saválló csizma 
 álarc vagy védőszemüveg 
 tűzoltó zuhany 
 poroltó, homokoltó 
 mosogatók 
 az elhasznált vegyszerek szelektív (szerves, szervetlen) vegyszergyűjtő edényei 
 elsősegély doboz a kémiai balesetekhez 
 méregszekrény (szerves, szervetlen) 
 zárható vegyszerszekrény (szerves, szervetlen) 
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A Kémia tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 
 
Ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás 
 
Legyenek képesek a tanulók kémiai folyamatok, változások, kölcsönhatások tudatos megfigyelésére. Tudjanak 
természettudományi vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket önállóan megtervezni és végrehajtani. Legyen 
gyakorlatuk a vizsgálati és kísérleti eszközök balesetmentes használatában. Legyenek képesek anyagokat 
megfigyelni, megvizsgálni kísérleti körülmények között és a környezetükben. Ismerjék és tudják használni az e 
megfigyelésekhez, vizsgálatokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket. Méréseik és egyszerű számítási feladataik 
során gyakorolják a tanult mértékegységek használatát, tudják alkalmazni azok törtrészeit és többszöröseit. 
A molekulák térben és síkban való ábrázolásához tudjanak modelleket használni. E modellek használatával 
tudják értelmezni a többszörös súlyviszonyok törvényét és a molekulák összetételét. 
Legyenek képesek tájékozódni szaklexikonokban, szakszótárakban, képlet- és táblázatgyűjteményekben, 
enciklopédiákban. Értsék az életkoruknak megfelelő természettudományos ismeretterjesztő könyvek, cikkek, 
televízió-műsorok, videofilmek információit. Tudjanak a megszerzett információk birtokában lényeget kiemelni, 
tömöríteni, rendszerezni. Végezzenek önálló kutatást a témakörökhöz köthető ismeretterjesztő- és 
szakpublikációk irodalmában. 
Szerezzenek jártasságot az ismeretszerzés, a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen tulajdonságok 
elkülönítésében. Tudják megállapítani, hogy a kísérletek során az egyik tényező, mennyiség változása 
következtében miként változik meg a vele összefüggésben lévő másik tényező, mennyiség. Tudják a 
megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert adatokat áttekinthetően rendezni. Legyenek gyakorlottak a 
tárgyak, jelenségek, adatok osztályozásában, rendszerezésében. Ismerjék fel a rendszer tagjai közti 
összefüggéseket. Legyenek képesek a vizsgálatok, kísérletek eredményeit értelmezni, azokból következtetéseket 
levonni és általánosítani. Megfigyeléseiket, tapasztalataikat, szerzett információikat szóban és írásban legyenek 
képesek megfogalmazni.  
Ismerjék és használják helyesen a tanult szakkifejezéseket. Tudják használni az anyagok, mennyiségek 
konvencionális jeleit. Tudják a vizsgálatok, kísérletek során nyert adatokat diagramon, grafikonon ábrázolni, 
illetve a kész diagramok, grafikonok adatait leolvasni, értelmezni. 
Lássák be, hogy környezetük állapota saját egészségükre is hatással van. Értsék, hogy a mindennapjainkban 
használatos kémiai anyagok és a vegyipari alapanyagok, melléktermékek veszélyeztetik lokális és globális 
környezetünket. Igényeljék az egészséges (kémiai anyagokkal kevésbé terhelt környezetet) életkörülményeket. 
Értsék a kémiai anyagok és a környezeti problémák ok-okozati kapcsolatait. Keressenek megoldási lehetőségeket 
a helyi környezeti problémák kezelésére és keressék azok okait.  
Ismereteik és tapasztalataik ébresszék rá őket, hogy felelősek a természet jövőjéért, fenntarthatóságáért. Értsék, 
hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható a kisebb-nagyobb közösségek számára. 
Törekedjenek arra, hogy a családjaik megfontoltan használják és tárolják a háztartás kémiai anyagait, valamint 
körültekintően adjanak túl a felesleges mennyiségeken. 
 
 
Tájékozódás a környezet anyagairól 
 
Az anyag szerkezetéről kialakult kép alapvető mindannyiunk világképében. Az anyag részecske természetéről 
rendelkezzenek a tanulók a koruknak, elvonatkoztatási készségüknek megfelelő ismeretekkel. Vizsgálataik és 
tanulmányaik eredményeként a tanulók ismerjék meg a környezetükben előforduló fontosabb szervetlen anyagok 
részecske szintű szerkezetét, a szerkezetből következő és egyéb fontos tulajdonságait, esetleges veszélyeit és 
biztonságos, szakszerű használatukat.  
Környezetünk anyagai közül az elfogyasztott tápanyagokkal kerülünk a legközvetlenebb hosszú ideig tartó 
kapcsolatba. A diákok nyerjenek áttekintést a tápanyagok szerepéről, értékéről, a táplálkozás egészségmegőrző 
szerepéről és az egészséges étkezési szokásokról.  
Az egészségkárosító anyagok közül a nikotin és a könnyen elérhető tudatállapotot befolyásoló anyagok 
jelentenek közvetlen veszélyt erre a korosztályra. A dohányzás nagymértékben terjed a 13-14 éves 
korosztályban, ezért a nikotin káros hatásainak nagyon fontos feladata a kémia tanításának. Olyan formát kell 
találnunk a dohányzás veszélyeinek hosszútávú személyes és társadalmi következményeinek bemutatására, hogy 
ennek hatására a gyerekek elhatározzák magukban, hogy nem szoknak rá a cigarettázásra. A diákoknak 
ismerniük kell az őket veszélyeztető anyagok hatásait, el kell utasítaniuk ezek fogyasztását.  
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Tájékozódás az időben és a térben 
 
Tudják a tanulók, hogy a természeti jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az idő. Tudják, hogy az 
idő alapmennyiség, és felhasználása révén meghatározható néhány más mennyiség is. Ismerjék fel, hogy egyes 
esetekben a jelenségek "megfordíthatók" (fordított sorrendben is lejátszódnak), más esetekben viszont nem. 
Ismerjék fel a tanulók a természetben és a technikai környezetben előforduló legfontosabb anyagok érzékelhető 
és mérhető tulajdonságait. Alakuljon ki számukra, legyen elképzelésük a mikroszkópikus és a makroszkópikus 
méretarányok közti nagyságrendbeli eltérésről.  
Legyen elemi szintű tájékozottságuk az anyag részecskeszerkezetéről, a részecskék kölcsönhatásáról. Tudják, 
hogy a sokszínű anyagi világ egységes a felépítő részecskék tekintetében.  Tudják, hogy a természet egységes 
rendszer, melyet csupán az emberi megismerés vizsgál különböző szempontok és módszerek tudományágak 
alapján. 
Ismerjék az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt hatásait. Törekedjenek 
mikrokörnyezetükben a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának megelőzésére, illetve 
csökkentésére. 
 
 
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről 
 
Értsék meg a tanulók, hogy a megismerési folyamat közelítés a valóság felé. Tudják, hogy a természettudomány 
egyes ágainak kutatói ugyanazt az anyagi világot vizsgálják és írják le különböző szempontokból és különböző 
módszerekkel. Így közöttük szoros kapcsolat van, egymás munkáját segítik. Tudják, hogy mely történelmi 
korokban születtek a nagyobb jelentőségű természeti felfedezések, és kik voltak azok a természettudósok, 
akiknek a nevéhez a fontosabb felfedezések, törvények fűződnek. Ismerjék a kiemelkedő tudományos 
eredményeket elért magyar természettudósok munkásságát. 
Tájékozódjanak a természettudományos megismerésről, a természettudományok fejlődéséről. Tapasztalják meg, 
hogy a tudományos megismerés zsákutcákkal terhes, valamint azt, hogy a felhalmozott tudás az emberiség közös 
eredménye és az emberi kultúra része Értsék meg, hogy e kultúra a letűnt generációk mindennapi tapasztalata és 
az elkötelezett tudósok munkája. Ismerjék legfontosabb hazai és a nemzetközi kutatók kémiához kapcsolódó 
eredményeit. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 7–8. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szövegfeldolgozás 
(adatkeresés, lényegkiemelés, 
vázlatkészítés, fogalomábra, 
táblázat készítése, érettségi tétel 
kidolgozása) 
 Periódusos rendszer használata 

(atomszerkezet-, kémiai 
tulajdonságok megállapítása, 
kémiai számítások végzése) 
 Modellezés (pálcika-, 

diagramm-, elektronképlet-, 
Kalotte-modell, technolgóiai 
folyamatok ábrázolása) 
 Kísérletezés (mérés, vizsgálat, 

reproduktív kísérlet, 
problémamegoldó kísérlet) 
 Számolás (anyagmennyiség, 

tömegszázalék, sztöchiometria) 
 Médiák műsorainak 

meghallgatása, megtekintése és 
a videofilmek, CD-k 
megtekintése (a sugárzott és a 
multimédiás ismeretterjesztő 
filmek megtekintése, adott 
szempontok szerinti 
feldolgozása) 
 Szövegalkotás (reproduktív, 

félreproduktív, produktív) 

 Írásbeli felelés (a szövegértés 
ellenőrzése a munkafüzet és a 
tankönyv feladatainak 
megoldásával) 
 Írásbeli felelés (az 

atomszerkezet-, a kémiai 
tulajdonság megállapításának és 
a kémiai számítások 
megoldásának ellenőrzése) 
 Felelés szóban (a modellek, 

technológiai ábrák 
értelmezésének és 
bemutatásának ellenőrzése) 
 Felelés gyakorlatban (a mérés, a 

vizsgálat, a kísérlet elvégzése, 
bemutatása) 
 Írásbeli felelés (kémiai 

számítási feladatok megoldása) 
 Felelés szóban és írásban (a 

meghatározások, szabályok szó 
szerinti ellenőrzése; a tanultak 
jegyzet alapján történő 
elmondása;  
 Érettségi tétel elmondása; a 

kutatói munka eredményének 
kiselőadás formájában történő 
bemutatása) 

 Tanulói értékelés (önértékelés, 
diáktárs értékelése) 
 Tanári értékelés (formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó, 
szummatív: témazáró, félévzáró 
és tanévzáró dolgozat 
diagnosztikus mérés: zárt és 
nyíltvégű tesztek) 
 Zsűri értékelése (házi és iskolán 

kívüli versenyek) 
 Érettségi (írásbeli és szóbeli) 

 
 
Taneszköz 
 
 Boksay Zoltán –Török Ferenc – Pintér Imréné – Balázs Lórántné: Kémia I.  

a gimnázium I. osztály számára 
NT-13107 

 Kapcsolódó segédkönyvek: NT-13107/M, NT-13129/1, NT-81316, NT-13107/K  
 Pfeiffer Ádám: Kémia II. NT-13240 

 Kapcsolódó segédkönyvek: NT-81316, NT-13129/1, NT-13107/K  
 Z. Orbán Erzsébet (szerkesztő): Összefoglaló feladatgyűjtemény kémiából NT-81316 

 Irlanda Dezső – Orosz Ernőné: Kémiai kísérletgyűjtemény a gimnázium  
I–III. osztálya számára 

NT-13107/K 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 
A Kémia tanulásának céljai a 7. évfolyamon 

 
A hallgató a kémiai tudományok bevezető tanulmányait követően a diszciplináris tartalom megismeréséhez érkezik, 
melyben arra törekszünk, hogy megkedvelje a kémiai gondolkodásmódot. Célunk, hogy a tanuló szerezzen 
ismereteket a kémiai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris 
alapokat ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet megismerésének 
feladatait, legyen figyelme a valóság kémiai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen elmélyedni adott probléma 
kémiai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető információkat, más szakirodalmi, 
irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt kémiai témában, használja 
a kémia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a kémiai gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse 
azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek 
életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az 
egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a 
kémiai nyelvezet helyes használatát a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, 
vegye észre a kémia egész társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. 
Keressen kapcsolatot a művészet és a kémia világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben 
megörökített események kapcsán. A kémia informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni 
és rácsodálkozni a technika és a kémia által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. 
Az emberi tevékenység, a sport kémiai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények 
betartására fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

1. AZ ANYAGOK  ISMERETEK TANULÁSA AZ 
ANYAGOKRÓL 

    

 
1. Egyszerű anyagok 

 
 
 

 Az egyszerű anyagok anyagi 
jellemzőinek számbavétele 
méréssel, vizsgálattal, 
szövegolvasás,- feldolgozás 
révén 

    

         
1.1. Anyagok csoportosítása  Ismeretek anyagok 

csoportosításáról a tulajdonság 
és az anyagszerkezet 
szempontjainak számba vétele 

 Világosan különítse el 
az egyes tanult 
anyagcsoportokat 

 Az egyes 
anyagcsoportokról, a 
csoportalkotás alapjáról tud 
szöveget alkotni a 
megfelelő fogalmak és az 
anyagi jellemzők 
megnevezésének 
felhasználásával. 

 

        
1.2. fémek  

(Na, K, Ca., Mg, Al, Fe, 
Zn, Pb, Hg, Au, Ag, Cu) 

 A fémek anyagi jellemzőinek 
számbavétele, értelmezése, 
alkalmazásuk elemzése 
szövegolvasás, -feldolgozás 
révén 

 Feltudja sorolni a 
fémek általános anyagi 
jellemzőit 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a fémek 
anyagi jellemzőiről. 
Ismertetni tudja a fémek 
alkalmazási lehetőségeit 
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1.3. nemfémek 

(H, Cl, Br, F, O, S, N, P, C. 
He, Ne) 
 
 
 

 a nemfémek előállítása, anyagi 
jellemzőik számbavétele, 
értelmezése, alkalmazásuk 
elemzése szövegolvasás, 
feldolgozás révén 

 Meg tud nevezni a 
nemfémek 
előállításához 
felhasznált anyagokat 
és tudja jellemezni az 
előállított nemfémeket. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nemfémek anyagi 
jellemzőiről, az 
előállításukhoz felhasznált 
anyagokról. Ismertetni 
tudja a nemfémek 
alkalmazásának 
lehetőségeit. 

 
1.4. elemek (fémek, nemfémek) 

 
 
 
 

 egyszerű anyagok csoportosítása 
az anyagi jellemzőik alapján; az 
azonosságok és a különbségek 
értelmezése, a fém, nemfém, elem 
fogalmak meghatározása 
szövegolvasás, feldolgozás révén 

 Csoportosítani tudja az 
egyszerű anyagokat az 
anyagi jellemzők 
alapján. 

 Az egyszerű anyagok 
csoportosításáról tud 
szöveget alkotni a fém, 
nemfém, elem fogalmak és 
az anyagi jellemzők 
megnevezésének 
felhasználásával. 

 
2. Összetett anyagok  Az összetett anyagok anyagi 

jellemzőinek, fogalmainak, 
meghatározásainak 
számbavétele méréssel, 
vizsgálattal, kísérlettel, 
szövegfeldolgozással 

    

        
2.1. keverékek 

 
 
 

 a keverékek anyagi 
jellemzőinek, fogalmainak, 
meghatározásainak, a 
szétválaszthatóság módjainak 
számbavétele méréssel, 
vizsgálattal kísérlettel, 
szövegolvasás, feldolgozás 
révén 

 Meg tud nevezni 
keverékeket és azok 
szétválasztási módjai. 

 Értelmezni tudja a 
keverékek 
szétválasztásának módjai 
a mérések, vizsgálatok, 
kísérletek tapasztalatai 
alapján. 

        
2.2. oldatok 

 
 
 
 

 az oldatok összetételének, 
anyagi jellemzőinek, anyagi 
jellemzőinek, fogalmainak, 
meghatározásainak a 
számbavétele méréssel, 
oldatkészítéssel, szövegolvasás, 
-feldolgozás révén 

 Meg tud nevezni 
oldatokat és tud oldatot 
készteni a háztartásban 
előforduló vegyszerek 
használati utasítása 
alapján 

 Értelmezni tudja az 
oldatkészítés módjait és 
magyarázó szöveget tud 
alkotni az oldatok 
összetételéről. 

        
2.3. ötvözetek  ötvözetek összetételének, anyagi 

jellemzőinek, fogalmainak, 
meghatározásainak számbavétele 

 Meg tud nevezni 
ötvözeteket  

 Értelmezni tudja az 
ötvözetkészítést és 
magyarázó szöveget tud 
készíteni az ötvözetek 
összetételéről 

        
2.4. vegyületek  ötvözetek összetételének, anyagi 

jellemzőinek, fogalmainak, 
meghatározásainak számbavétele 

 Meg tud nevezni 
ötvözeteket  

 Értelmezni tudja az 
ötvözetkészítést és 
magyarázó szöveget tud 
készíteni az ötvözetek 
összetételéről 

         
2.5. toxikus anyagok 

 
 
 

 A mérgező anyagok 
megismertetése. 

 Néhány mérgező anyag 
megnevezése és 
veszélyességének 
jellemzése. 

 A tanult toxikus 
anyagcsoportok 
megnevezése és 
veszélyességük 
értékelése. 

 

         
2.6. energiahordozók, 

tüzelőanyagok 
 
 
 

 Az energiahordozók és a 
tüzelőanyagok kémiai 
természetét ismerje fel, 
egymással az energiahordozókat 
hasonlítsa össze a tanuló. 

 Ismerje a 
tüzelőanyagféleségeket, 
legyen tisztában azok 
felhasználásának 
módjával. 

 Ismerje a tanult 
energiahordozókat, azokat 
tudja jellemezni és 
energiatartalmuk szerint 
összehasonlítani 

 

         
2.7. háztartásban használt anyagok 

 
 

 A háztartásban használt vegyi 
anyagok számbavétele és 
csoportosítása. 

 Ismerje a detergensek 
fogalmát és a 
környezetre való 
hatásuk lényegét. 

 Adjon pontos leírást a 
háztartási vegyszerek 
eltérő csoportjairól és 
azok veszélyességéről 
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2.8. gyógyszerek 

 
 
 
 

 A házi patikában használt 
gyógyszerek számbavétele és 
csoportosítása. 

 Ismerje az általános 
házipatikai készletből 
néhány tanult 
gyógyszernek a nevét, 
és tudja azt, hogy mire 
való. 

 Adjon pontos leírást a 
házipatika néhány tanult 
gyógyszeréről és ismerje a 
szükséges 
gyógyszerféleségeket. 

 

 
II. KÉMIAI RÉSZECSKÉK 

 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KÉMIAI RÉSZECSKÉKRŐL 
    

        
1. Anyagi részek modellezése 

(diagram-, pálcika, Kalotte-
modell) 

 Az anyag síkban és térben 
történő modellezésének 
értelmezése 

 Helyesen különböztesse 
meg az  egyes 
modelleket 

 Helyesen értelmezze az 
egyes modelleket. 

 
2. Az atomok 

 
 
 
 

 Ismeretek tanulása az atom 
fogalmának és az atommodell 
fejlődésének történetéről 
tudománytörténeti szövegek 
feldolgozásával, az 
atommodellek ábrázolásával 

    

        
2.1. Az atom összetétele: 

atommag, elektronburok, 
elektronhéjak, elemi részek, 
töltések, tömeg- és 
méretviszonyok 
 
 

 Az atom összetételének, 
fogalmainak, meghatározásainak 
számbavétele szövegolvasás, 
-feldolgozás révén; az atom 
összetételének, elemi 
részecskéinek jelölése 

 Meg tudja nevezni az 
atom több részét, az 
elemi részek jellemzői 
alapján. Ismerje az 
elemi részecskék jeleit. 

 Az atom összetételéről 
rajzot tud készíteni, az 
elemi részecskék helyét 
meg tudja jelölni. A 
rajzáról magyarázó 
szöveget tud alkotni. 

        
2.2. A periódusos rendszer belső 

szerkezetének magyarázata, a 
relatív móltömeg 
 
 

 A periódusos rendszer jeleinek, 
fogalmainak, meghatározásainak 
számbavétele szövegolvasás,  
-feldolgozás révén, a periódusos 
rendszer használatával 

 A periódusos rendszer 
segítségével meg tudja 
nevezi a fogalmakat, 
azok meghatározásait 
és tudja jelölni azokat. 

 Magyarázó szöveget tud 
alkotni az 
összefüggésekről, a 
periodicitásról a 
periódusos rendszer 
segítségével. 

        
2.3. Az atom szerkezete 

 
 
 
 

 Az atomok szerkezetének 
megállapítása és modellezése 
diagrammal, pálcikamodellel a 
periódusos rendszer 
használatával, az atom 
szerkezetének jelölése az 
atomtörzset jelölő vegyjellel és a 
külső elektronokat jelölő 
pontokkal 

 A főcsoportok 
legjellemzőbb 
atomjainak szerkezetét 
tudja ábrázolni 
diagrammal és 
pálcikamodellel, 
valamint a külső 
elektronokat jelölő 
pontokkal. 

 Az első három periódus 
atomjának szerkezetét 
tudja modellezni, jelölni 
(vegyjel és pontok), és 
szöveget tud alkotni a 
modellezés, jelölés és a 
periódusos rendszer 
kapcsolatáról 

        
2.4. Az atomok stabilizálódás: 

nemesgáz-szerkezet, telített 
elektronhéj, elektonegativitás  
 
 
 
 

 Nemesgázok stabilitásának 
elemzése a periódusos rendszer 
használatával, szövegolvasás, 
-feldolgozás révén; a telített 
elektronhéj és a stabilitás 
összefüggésének értelmezése 
modellezéssel, jelöléssel;  az 
atomok elektronegativitási 
értékének értelmezése 
szövegolvasás, -feldolgozás 
révén és a periódusos rendszerrel
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2.4.1 Az egyszerű ionok (Na+, K+, 

Ca2+, Mg2+, Al3+, H+, Cl-, O2-, 
S2-) kialakulása semleges 
atomokból, az  ionos kötés 
jellemzői (redoxi folyamat, 
ionösszetétel, töltés, jelölés, 
név, ionarány, ionvegyületek, 
ionos kötés)  
 
és néhány  összegtett ion 
(H3O+, OH-, NH4

+, CO3
2-) 

 Elektronegativitás 
különbségének megállapítása 
fém és nemfém atom 
kölcsönhatásakor a periódusos 
rendszer használatával; a redoxi 
folyamat értelmezése, 
modellezése, jelölése; az ion 
összetételének töltésének 
jelölésének, nevének 
megállapítása valamint 
megtanulása következtetéssel és 
szövegolvasás-feldolgozás 
révén; az ionvegyületek 
ionarányának megállapítása 
modellezéssel, jelöléssel, a 
redoxi folyamat elemzésével; az 
ionos kötés értelmezése 

 Ki tudja számolna a 
kölcsönhatásba lépő 
atomok EN 
különbségeit. A tipizált 
redoxi folyamatot 
jelölni, modellezni 
tudja diagramon. A 
keletkezett ionok 
töltését ki tudja 
számolni és tudja 
jelölni. Az ionokat meg 
tudja nevezni. Az 
ionvegyületek 
összegképlete alapján 
meg tudja állapítani az 
ionarányt, meg tudja 
nevezni az 
ionvegyületet. Fel tudja 
idézni az ionkötés 
meghatározását. 

 Tudja jelölni, modellezni, 
értelmezni a redoxi 
folyamatot, az 
ionösszetételt, a  töltést, 
az ionarányt, az ionkötést 
és tudja elemezni az ezek 
közötti összefüggéseket. 
Magyarázó szöveget tud 
alkotni a felismert 
összefüggésekről és 
bizonyítani is tudja 
megállapításainak 
igazságtartalmát. Bármely 
egyszerű ionvegyület 
összegképlete alapján 
értelmezni tudja annak 
keletkezését az 
atomjaiból, az ionarányát 
a redoxi folyamat 
jelölésével, illetve 
modellezéssel és a 
periódusos rendszer 
használatával. 

 
2.4.2. A molekulák kialakulása 

atomokból; a molekulák 
jellemzői (elemi molekulák: 
H2, O2, N2, Cl2, továbbá 
vegyületek molekulái: HCl, 
H2O, NH3). Apoláros és 
poláros kovalens kötés, 
összegképlet. 

 Az elem- és vegyületmolekulák 
kialakulásának számba vétele 
modellezéssel, jelöléssel, 
szövegolvasás, feldolgozás 
révén; a kovalens kötés 
értelmezése és a polaritás 
elemzése az EN különbség 
alapján; az összegképlet 
megállapítása a keletkezés 
jelölése, modellezése alapján. 

 Tudja jelölni, 
modellezni a tipizált 
elem és 
vegyületmolekulákat. 
Ezek segítségével meg 
tudja mutatni és meg 
tudja nevezni a 
kovalens kötést. Ismeri 
a kovalenskötés 
meghatározását. Az 
összegképlet alapján 
meg tudja nevezni a 
tanul elem- és 
vegyületmolekulákat. 

 Tudja jelölni, modellezni, 
értelmezni az elem és 
vegyületmolekulák 
kialakulását, a kovalens és 
az ionos kötést az EN 
különbség alapján. Az 
összegképlet alapján meg 
tudja nevezni a tanult 
elem- és 
vegyületmolekulákat. 
Magyarázó szöveget tud 
alkotni az 
összefüggésekről és 
állításának 
igazságtartalmát 
bizonyítani tudja. 

        
III. A KÉMIAI VÁLTOZÁSOK  ISMERETEK TANULÁSA A 

KÉMIAI VÁLTOZÁSOKRÓL 
    

        
1. A kémiai reakciók és 

reakciótípusok (elemek 
előállítása, elemek 
kölcsönhatása, vegyületek 
előállítása, vegyületek 
kölcsönhatása 
 

 A kémiai reakció jellemzőinek, 
kritériumainak elemzése, 
értelmezése szövegolvasás, 
feldolgozás révén; a kémiai 
reakciók jelölése struktúra, 
folyamat- és fogalomábrával, 
modellezéssel; a kémiai reakciók 
csoportosítása, rendszerzése, 
tipizálása az ábrák , modellek és 
jegyzőkönyvek alapján. 

    

        
1.1. Mennyiségi változással járó 

reakciók: egyesülés, bomlás 
 A kiindulási anyag vagy 

anyagok mennyiségi, minőségi 
összehasonlítása a keletkezett 
anyaggal vagy anyagokkal a 
jegyzőkönyvben rögzítettek 
alapján; az egyesülés és a 
bomlás folyamatának felírása 
reakciófolyamattal 

 A megismert kémiai 
reakciókról el tudja 
dönteni, hogy azok 
egyesülések, bomlások 
vagy egyikek sem. Meg 
tudja határozni az 
egyesülés és a bomlás 
fogalmát. Ezekre fel 
tud írni egy-egy 
reakciófolyamatot. 

 Tudja értelmezni az 
egyesülést és bomlást 
egy-egy konkrét kémiai 
reakció kapcsán. Erről 
magyarázó szöveget tud 
alkotni. A két folyamatot 
össze tudja hasonlítani 
egymással. Állításainak 
igazságtartalmát 
bizonyítani tudja 
reakciófolyamatok 
felírásával, elemzésével. 
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1.2. részecskeátmenettel járó 

kémiai reakciók 
 részecskeátmenettel járó kémiai 

reakciók vizsgálata 
    

 
1.2.1. protonátmenet: indikátor, 

semleges, savas, lúgos sav-
bázis, kémhatás, 
közömbösítés, só 

 a jegyzőkönyvekben rögzített 
kiindulási anyagok elemzése a 
kémhatás szempontjából; a 
kémhatás értelmezése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, ábraelemzéssel, 
kísérlettel; a közömbösítés 
meghatározása kísérlettel, 
modellezéssel, ábrázolással, 
szövegolvasás, -feldolgozás 
révén; a protonátmenet jelölése a 
közömbösítés 
reakciófolyamatában 

 Meg tudja határozni a 
sav, a bázis és a 
közömbösítés fogalmát. 
Tud példákat mondani 
rájuk. Fel tud írni egy 
közömbösítést és  
megtudja nevezni a 
savat és a bázist. Tudja 
jelölni a protonátmenet 
irányát. Indikátor 
segítségével meg tudja 
állapítani az anyagok 
kémhatását. 

 Tudja értelmezni a 
kémhatást, a 
közömbösítést. A 
protonátmenetre és 
közömbösítésre példákat 
tud írni, a 
reakciófolyamatokról 
magyarázó szöveget 
képes alkotni. Állításainak 
igazságtartalmát 
bizonyítani tudja 
modellezéssel, 
ábrázolással, kísérlettel. 

 
1.2.2. redoxi folyamat: redukció, 

oxidáció 
 a jegyzőkönyvekben rögzített 

kölcsönhatások számbavétele, 
elemzése, értelmezése az 
elektronátmenettel történő 
stabilizációk esetében; az 
elektronátmenet jelölése a 
reakciófolyamatban, 
modellezése diagramon; a 
redukció, oxidáció, oxidálószer, 
redukálószer fogalmak 
meghatározása szövegolvasás,  
-feldogozás révén 

 Meg tudja határozni a 
redukció, az oxidáció 
és az elektronátmenet 
fogalmát. Példát tud 
mondani a redoxi 
folyamatra és fel tud 
írni egy 
reakciófolyamatot. 
Tudja jelölni az 
elektronátmenet irányát 
és meg tudja nevezni az 
oxidálódott és 
redukálódott anyagot. 

 Tudja értelmezni a redoxi 
folyamatot és az 
elektronátmenetet. A 
redoxi folyamatra 
példákat tud írni, 
magyarázó szöveget 
képes alkotni. Állításainak 
igazságtartalmát 
bizonyítani tudja 
modellezéssel, 
ábrázolással, kísérlettel. 

        
1.2.3. energetikai változással járó 

kémiai reakciók: exoterm, 
endoterm 

 a jegyzőkönyvekben rögzített 
tapasztalatok elemzése, 
értelmezése a hőváltozás 
(energetikai változás) 
szempontjából; az exoterm és 
endoterm fogalmak és azok 
meghatározásainak értelmezése 
méréssel, ábraelemzéssel, 
szövegolvasás, -feldolgozás 
révén 

 Fel tudja sorolni a 
hőtermelő és hőelnyelő 
reakciófolyamatokat. 
Ismeri az exoterm és 
endoterm fogalom 
jelentését. 

 Értelmezni tudja az 
endoterm és exoterm 
fogalmakat, ezekre 
példákat tud mondani. 
Ábrázolni tudja 
grafikonon az energetikai 
változást grafikonon. 
Szöveget képes alkotni a 
belső energia változásáról.

        
1.2.4. Az anyagmegmaradás 

szempontjából szemléletileg 
kritikus jelenségek  

 Az anyagmegmaradás 
szempontjából szemléletileg 
kritikus jelenségek elemzése: 
égés, kémiai átalakulások, 
halmazállapot-változások, gázok 
összenyomása, melegítés 
folyamatai 

 Tudja elemezni az 
anyagmegmaradás 
szempontjából 
szemléletileg kritikus 
égés jelenségét. 

 Ismerje az 
anyagmegmaradás 
szempontjából 
szemléletileg kritikus 
jelenségeket, azokat tudja 
elemezni: égés, kémiai 
átalakulások, 
halmazállapot-változások, 
gázok összenyomása, 
melegítés folyamatai 

        
IV. MENNYISÉGI ISMERETEK  MENNYISÉGI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Kémiai anyagmennyiség: mól, 

moláris tömeg, relatív 
atomtömeg, relatív móltömeg, 
Avogadró-állandó, 
részecskeszám, többszörös 
súlyviszonyok törvénye 

 Anyagmennyiség fogalmainak 
tanulása szövegolvasás, 
-feldolgozás révén, a periódusos 
rendszer használatával; az 
atomok és molekulák relatív 
tömegének, részecskeszámának 
kiszámítása a mólszám 
ismeretében 

 Ki tudja számolni és 
grammokban ki tudja 
fejezni a megadott 
mólszámú atom, 
elemmolekula és 
vegyületmolekula 
tömegét. 

 Értelmezni tudja a 
különböző 
anyagmennyiségek, 
részecskeszámok 
kiszámítási módját, és 
tudja bizonyítani a 
megoldás valódiságát. 
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2. Kémiai reakcióegyenlet 

tömegmegmaradás törvénye 
 
 
 
 

 A kémiai reakciófolyamatok 
értelmezése a tömegmegmaradás 
törvényének alkalmazásával, a 
mól és relatív atomtömeg 
fogalmak, mennyiségek 
felhasználásával 

 Egy megoldott 
reakcióegyenlet alapján 
meg tudja fogalmazni a 
tömegmegmaradás 
törvényét, a kiindulási 
és a keletkezett 
anyagok 
megnevezésével. 

 Kémiai reakcióegyenletet 
tud készíteni a tanult 
reakciófolyamatokból, a 
mól és a relatív 
atomtömegek 
felhasználásával, a 
tömegmegmaradás 
törvényének értelmében. 

 
3. Oldatok összetétele: oldószer, 

oldott anyag, telített, telítetlen, 
oldhatóság, tömeg% 
 
 
 
 

 Az oldatok összetételét jellemző 
fogalmak tanulása, értelmezése, 
szövegfeldolgozással, 
oldatkészítéssel, számolással 

 Példákat tud mondani 
az oldatok összetételét 
jellemző fogalmakra. 
Tudja értelmezni a 
háztartásban 
használatos oldatok 
összetételére utaló 
adatokat. Leírás alapján 
képes oldatot készíteni. 

 Értelmezni tudja az 
oldatok összetételét 
jellemző fogalmakat és a 
köztük lévő 
összefüggéseket. Leírás 
alapján oldatokat tud 
készíteni. Ki tudja 
számolni az oldatok 
töménységét 
tömegszázalékban. 

 
4. Kémhatás: pH, pH-skála, 

köznapi felhasználás 
 
 
 
 

 Az oldatok kémhatásának 
megállapítása lakmusszal, 
univerzálindikátorral,  a pH 
számszerű értékeinek 
értelmezése méréssel, 
szövegfeldolgozással; a 
tisztítószerek, kozmetikumok pH 
értékeinek értelmezése 

 A lakmuszpapír 
színváltozása és a pH 
számszerű értéke 
alapján el tudja dönteni 
és meg tudja nevezni a 
kémhatást. 

 Meg tudja határozni a 
kémhatás erősségét a 
számszerű értékek 
alapján. Meg tudja 
nevezni a kémhatást. 
Kísérlettel értelmezni 
tudja a pH értékváltozása 
és a hígítás mértéke közti 
kapcsolatot. 

 
V. A KÉMIA MINT 

TUDOMÁNY 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KÉMIÁRÓL MINT 
TUDOMÁNYRÓL 

    

        
1. Az alapvető kémiai ismeretek 

fejlődéstörténete; a 
kémiatörténet kiemelkedő 
személyiségei a tanultakkal 
kapcsolatban 
 
 
 
 

 Ismeretek tanulása az alapvető 
kémiai ismeretek 
fejlődéstörténetéről, a 
kémiatörténet kiemelkedő 
személyiségeiről könyvtári 
kutatómunka révén 

 Legalább egy példát tud 
mondani jelentős 
kémiai felfedezésre a 
kémiatudomány 
történetéből a 
tanultakkal 
kapcsolatban. Meg tud 
nevezni legalább egy 
kiemelkedő 
munkásságú magyar 
kémikust. 

 Meg tud nevezni legalább 
öt jelentős kémiai 
felfedezést a 
kémiatudomány 
történetéből. Azt is tudja, 
hogy ezek a felfedezések 
kiknek a nevéhez 
kapcsolódnak. Be tud 
mutatni legalább három 
kiemelkedő munkásságú 
magyar kémikust. 

        
VI. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     

         
1. Alapvető kémiai ismeretekről, 

illetve a kémia történetéről 
szóló cikkek, ismeretterjesztő 
könyvek, szaklexikonok, 
szakfolyóiratok, tanulmányok, 
CD-k  

 Alapvető kémiai ismeretekről, 
illetve a kémia történetéről szóló 
cikkek, ismeretterjesztő könyvek, 
szaklexikonok, szakfolyóiratok, 
tanulmányok tallózása, olvasása, 
cédulázása, jegyzetelése, 
ismertetése, könyvtármunka, 
Internet böngészése 

 A tanév során el tudja 
készíteni két-három 
kémiai tárgyszó 
céduláját, amelyhez 
legalább két forrást is 
megjelöl.  

 A tanév során elolvas 
legalább két-három 
alapvető kémiai 
ismeretekről, 
kémiatörténetről szóló 
cikket, ismeretterjesztő 
könyvet. Az olvasottakról 
jegyzetet tud készíteni, a 
forrás címleírását szinten 
el tudja készíteni. 
Legalább egy általa 
olvasott könyvet 
részletesen be tud mutatni 
osztálytársainak. 
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2. Alapvető kémiai ismeretekhez, 

illetve kémiatörténethez 
kapcsolódó rádió-, televízió és 
videoműsorok 

 Alapvető kémiai ismeretekhez, 
kémiatörténethez kapcsolódó 
rádió-, tv- és videoműsorok 
meghallgatása, megtekintése, 
ismertetése 

 A tanév során 
összegyűjt és leír négy-
öt olyan rádió- és 
televízióműsor-címet, 
amely témája alapvető 
kémiai ismeretekhez 
vagy a kémia 
történetéhez 
kapcsolódik. 

 A tanév során megnéz, 
meghallgat legalább két-
három olyan műsort, 
amelynek témája alapvető 
kémiai ismeretekhez vagy 
kémiatörténethez 
kapcsolható. Az általa 
megtekintett , 
meghallgatott műsorokról 
képes rövid ismertetést 
adni osztálytársainak. 

 

 
 
 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 
A tanuló tudja felsorolni az atomot felépítő elemei részecskéket, tudja, hogy a protonok és az elektronok száma 
megegyezik a semleges atomban. Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezés és az atom protonszáma 
közötti összefüggést. Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat, és tudja felírni kémiai jelüket. 
Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik 
alapján. Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás alapján szakszerűen mutassa be. Tudja, hogy 
a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, 
környezet- és egészségkárosító hatásukat. Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, 
feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén. Társítson minél több hétköznapi példát a 
tanultakhoz. Tegyen különbséget 1 db és 1 mol részecske között. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
8. évfolyam 

 
A Kémia tanulásának céljai a 8. évfolyamon 

 
Az anyagi minőségek megismerése, tapasztalatszerzés, gyakorlati munka  és az anyagok változásának szempontja 
kerüljön előtérbe. Célunk, hogy a tanuló a kémiai tudományok bevezető tanulmányait követően a diszciplináris 
tartalom megismeréséhez érkezik, melyben arra törekszünk, hogy megkedvelje a kémiai gondolkodásmódot. A tanuló 
szerezzen ismereteket a kémiai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A 
diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet 
megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság kémiai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen elmélyedni 
adott probléma kémiai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető információkat, más 
szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt kémiai 
témában, használja a kémia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a kémiai gondolkodásmód más területen való 
hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, 
melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, 
melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. 
Sajátítsa el a kémiai nyelvezet helyes használatát a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult 
műveleti tudását, vegye észre a kémia egész társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában 
betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a kémia világa között, a tudósok életéből és munkásságuk 
nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A kémia informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, 
legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és a kémia által létrehozott mindennapi eszközök, 
életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport kémiai vonatkozásait vegye észre, az 
emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. ANYAGOK ÉS 
ANYAGVÁLTOZÁSOK 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
ANYAGOKRÓL ÉS AZ 
ANYAGVÁLTOZÁSOKRÓL 

    

        
1. Nemfémes és fémes elemek, 

vegyületek 
 Nemfémes és fémes elemek, 

vegyületek előfordulásának, 
előállításának, 
felhasználásának, kémiai 
reakcióinak tanulása, 
szövegolvasás és –feldolgozás, 
kísérletvégzés, kísérleti 
jegyzőkönyvek készítése és 
kémiai reakciófolyamatok 
elemzése, értelmezése révén 
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1.1. A nemfémes és fémes elemek, 

vegyületek előfordulása 
(hidrogén, víz, hidrogénklorid; 
halogének: klór, bróm ,jód; 
Oxigén, ózon, hidrogénperoxid; 
kén, kéndioxid, kéntrioxid, 
kénsav; nitrogén, ammónia, 
nitrogén, ammónia, nitrogén-
dioxid, salétromsav, 
ammónium-nitrát, ammónium-
klorid, foszfor, foszforsav; szén, 
grafit, gyémánt, metán, szén-
monoxid, széndioxid, szénsav; 
szilícium, szilícium-dioxid, 
szilikátok; nemesgázok; 
nátrium, nátrium-hidroxid, 
nátrium-klorid, nátrium-
karbonát; kálium, kálium-
hidroxid; kalcium, kalcium-
oxid, kalcium-hidroxid, 
kalcium-szulfát, kalcium-
karbonát; magnézium, 
magnézium-oxid; alumínium, 
alumínium-oxid; vas, vas-
oxidok; cink, ólom, higany, 
arany, ezüst, réz, rész-szulfát) 

 A nemfémes és fémes elemek, 
vegyületek előfordulásának 
számba vétele szövegolvasás,  
-feldolgozás, lehetőség szerint 
ásvány- és kőzetkiállítás 
megtekintésével egybekötve 

 Fel tudja sorolni a 
legfontosabb elemek és 
vegyületek előfordulási 
módját a természetben 

 Fel tudja sorolni a 
legfontosabb elemek és 
vegyületek előfordulás 
módját a természetben. 
Tudja értelmezni az 
elemek és vegyületek 
kémiai tulajdonságai és az 
előfordulás módjaik közti 
összefüggést. 

 
1.2. A nemfémes és fémes elemek, 

vegyületek előállítása 
(hidrogén, víz, hidrogén-
klorid, oxigén, kén-dioxid, 
kénessav, ammónia, 
ammónium-klorid, széndioxid, 
szénsav, nátrium-klorid, 
nátrium-hidroxid, kálium-
hidroxid, kalcium-hidroxid, 
magnézium-oxid. 

 Az elemek és vegyületek 
előállítása, kémiai 
tulajdonságainak megfigyelése, 
rögzítése a kísérleti 
jegyzőkönyvben; az elemek és 
vegyületek vegyipari 
előállításának tanulása 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
technológiai ábrák elemzése, 
értelmezése révén; a vegyipari 
előállítás termékei, 
melléktermékei a természetre 
gyakorolt hatásának elemzése, 
értelmezése szövegolvasás,  
-feldolgozás révén, lehetőség 
szerint vegyipari üzem és 
környékének meglátogatásával 
egybekötve 

 Elő tudja állítani leírás 
alapján a legfontosabb 
elemeket és 
vegyületeket. Az 
előállított anyag 
tulajdonságairól 
jegyzőkönyvet tud 
készíteni. Meg tudja 
nevezni a felhasznált 
anyagokat és a terméket, 
mellékterméket az 
elemek és a vegyületek 
előállításának 
technológiai ábrái 
alapján. Példákat tud 
mondani az elemek és 
vegyületek károsító 
hatásaira. Fel tudja 
sorolni a megismert 
elemek és vegyületek 
közül a mérgeket. 

 Önálóan meg tud tervezni 
és végre tud hajtani 
kísérleteket az elemek és 
v4együletek előűllításához, 
kémiai tulejdonságainak 
vizsgálatához. A 
kísérletekről kísérleti 
jegyzőkönyvet képes 
készíteni. Szöveget tud 
alkotni az elemek és 
vegyületek vegyipari 
előállításának technológiai 
ábrája alapján. Tudja 
elemezni, értelmezni a 
vegyipari termékek, 
melléktermékek, 
hulladékok közvetett, 
közvetlen természetre 
gyakorolt hatását. 

        
1.3. A nemfémes és fémes elemek, 

vegyületek felhasználása; az 
elemek felhasználása 
vegyületek előállításához 
laboratóriumban 

 A vegyületek előállításához 
felhasznált elemekkel végzett 
munkálatok megfigyelése 
laboratóriumban, kísérleti 
jegyzőkönyv készítése a 
tapasztalatokról; kémiai 
reakciófolyamat, 
reakcióegyenlet írása a 
kölcsönhatásról; a vegyipari 
előállítás és a felhasználás 
veszélyeinek számbavétele 
szövegfeldolgozással, 
technológiai ábrák elemzésével, 
értelmezésével; a háztartásban 
használatos elemek, vegyületek 
használati utasításának 
értelmezése, a méregjel 
értelmezése 

 Fel tudja sorolni az 
előállított elemeket és 
azok további 
felhasználását. Meg 
tudja nevezni azokat a 
vegyületeket, amelyek 
az elemekből 
előállíthatók. Tud 
szöveget alkotni a 
felhasználás 
folyamatábrájáról. Fel 
tudja sorolni és meg 
tudja nevezni a 
vegyipari felhasználás 
veszélyeit. A 
háztartásban 
használatos 
vegyületeket 
biztonsággal tudja 
használni. Ismeri a 
méregjel jelentését. 

 Tervet tud készíteni az 
előállított elemek, 
vegyületek további 
felhasználásához. A 
felhasználási tervhez ábrát 
tud készíteni a kapcsolódó 
reakciófolyamatokról. A 
vegyipari előállítás és 
felhasználás technológiai 
ábráit tudja értelmezni és 
képes róluk magyarázó 
szöveget alkotni. A 
háztartásban használatos 
elemek, vegyületek 
használati utasítását tudja 
értelmezni. Ismeri a 
mérgek veszélyeit, a 
méregjel jelentését. 
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1.4. A kémiai reakciók: elemek 

elemekkel, vegyületek 
vegyületekkel 

 Az elemek és vegyületek 
számbavétele más elemekkel, 
vegyületekkel való 
kísérletezéssel, szövegolvasás és 
–feldolgozás révén; a kémiai 
reakciók folyamatának és 
reakcióegyenletének írása, 
elemzése, értelmezése; a kémiai 
reakciók tapasztalataiból 
következtetés az elemek, 
vegyületek kémiai 
tulajdonságaira, élettani és 
környezeti hatásaira; az elemek, 
vegyületek jellemző kémiai 
reakcióinak számbavétele 
kísérletezéssel, szövegolvasás, – 
feldolgozás révén; a tapasztalat 
felhasználása az elemek, 
vegyületek kimutatására, 
azonosítására. 

 Kísérleti jegyzőkönyvet 
tud készíteni az 
elemekkel, 
vegyületekkel végzett 
kísérletekről. 
Reakciófolyamatokat 
tud írni a kísérletekről. 
A reakciófolyamatok és 
a kísérleti 
jegyzőkönyvek 
felhasználásával 
jellemezni tudja az 
elemek és vegyületek 
kémiai tulajdonságait. 
Az elemek és 
vegyületek jellemző 
kémiai reakcióit fel 
tudja írni. 

 Tervet tud készíteni az 
elemek és vegyületek 
megismeréséhez és a 
kísérletekhez. Az 
elvégzett kísérletekről 
reakcióegyenletet tud írni 
és azt képes elemezni, 
értelmezni. Le tudja írni a 
kémiai reakciók közül ki 
tuja választani a jellemzőt 
és az alapján azonosítani 
tudja az elemeket, a 
vegyülettípusokat. 

 
II. A KÉMIA MINT 

TUDOMÁNY 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KÉMIÁRÓL MINT 
TUDOMÁNYRÓL 

    

        
1. Az anyagféleségek és 

változásuk témakörökhöz 
kapcsolódó ismeretek 
fejlődése; Paracelsus, Dalton, 
Mengyelejev, a Curie-
házaspár, Bohr, Rutherford, 
Priestley, Lavoisier, Irinyi, 
Görgey, Than Károly, Szent-
Györgyi, Hevesy munkássága, 
tudományos eredményei 

 Az anyagok és változásuk 
tudománytörténeti fejlődésének, 
valamint a kémiatörténet 
kiemelkedő személyiségeinek 
számbavétele könyv- és 
könyvtárhasználat révén 

 Példát tud mondani 
nagy tudománytörténeti 
felfedezésre kémiából. 
Fel tud sorolni magyar 
kémikusokat, s legalább 
egyről tudja, hogy 
mivel foglalkozott. 

 Önálló kutatómunkát tud 
végezni a könyvtárakban 
úgy, hogy megadott 
szempontsor alapján 
halad. Meg tudja nevezni 
az anyagok és változásuk 
témakörén belül a 
nagyobb kémiai 
felfedezéseket és azok 
felfedezőit. 

 
III. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     

         
1. Az anyagokról és 

változásokról, illetve a kémia 
történetéről szóló cikkek 
ismeretterjesztő könyvek, 
szaklexikonok, 
szakfolyóiratok, tanulmányok, 
CD-k, Internet oldalak 

 Alapvető kémiai ismeretekről, 
illetve a kémia történetéről szóló 
cikkek, ismeretterjesztő könyvek, 
szaklexikonok, szakfolyóiratok, 
tanulmányok tallózása, olvasása, 
cédulázása, jegyzetelése, 
ismertetése, könyvtármunka, 
Internet böngészése 

 A tanév során el tudja 
készíteni két-három 
kémiai tárgyszó 
céduláját, amelyhez 
legalább két forrást is 
megjelöl. A tanév során 
összegyűjt és leír négy-
öt olyan TV-
műsorcímet, amely 
témája alapvető kémiai 
ismeretekhez vagy a 
kémia történetéhez 
kapcsolódik. 

 A tanév során elolvas 
legalább két-három 
alapvető kémiai 
ismeretekről, 
kémiatörténetről szóló 
cikket, ismeretterjesztő 
könyvet. Az olvasottakról 
jegyzetet tud készíteni, a 
forrás címleírását szinten 
el tudja készíteni. 
Legalább egy általa 
olvasott könyvet 
részletesen be tud mutatni 
osztálytársainak. A tanév 
során megnéz, meghallgat 
legalább két-három olyan 
műsort, amelynek témája 
alapvető kémiai 
ismeretekhez vagy 
kémiatörténethez 
kapcsolható. Az általa 
megtekintett, 
meghallgatott műsorokról 
képes rövid ismertetést 
adni osztálytársainak. 
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Év végi követelmények 

 
8. évfolyam 

 
A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Nevezze meg a részletesen tanult elemeket, 
vegyületeket, írja fel kémiai jelüket, ismerje környezeti, élettani hatásukat. Használja a molekulamodellt a tanult 
molekulák bemutatására. Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az 
elvégzett kísérletek alapján. Értelmezze az egyszerű kémiai reakciókat a kémiai egyenlet alapján. Sorolja be a 
megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert változásaikat, reakcióikat a 
megfelelő típusba. Társítson minél több hétköznapi példákat a tanultakhoz. Leírás alapján mutassa be a 
tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket. Tudja, hogy a megismert 
anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és 
egészségkárosító hatásukat. Érzékszervekkel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a hétköznapi 
életben is fontos szervetlen anyagokat. Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási 
vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldatokkal. Sorolja fel a levegő és a természetes vizek 
szennyezéseit. 
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KÉMIA 
 

9–10. évfolyam 
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A Kémia tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–10. évfolyam számára 
kimunkált, a NAT-hoz igazított és a Kerettantervvel összevetett részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és 
pedagógia szerint dolgoznak. (Az itt közölt Kémia tanterv szerves előzménye a 7–8. évfolyam számára 
kidolgozott tanterv.) 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Kémia tanterve az Ember és természet műveltségi terület Kémia részterületére terjed ki. A tanterv a 
műveltségi részterületen teljes mértékben lefedi a NAT 2003 követelményeit. A tanterv a NAT 2003 műveltségi 
területek oktatásának közös követelményei közül elsősorban a Környezeti nevelés fejlesztését támogatja. Ezen 
kívül segíti a Tanulás közös követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Kémia tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az alábbi 
részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, teljesítményre. A 
célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő szükségleteket, 
attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag taxonomizált 
ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) 
tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A Kémia tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulás segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A Kémia tantervben az önálló kísérletezés kap tág teret annak 
érdekében, hogy a kémiai ismeretszerzése minél szélesebb empirikus bázisra épülhessen. A tanterv tanulási 
programjában közt megjelennek a tantárgyspecifikus algoritmusok tanulásának folyamatai, valamint a 
tudományos gondolkodás elemei is. 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 

Tárgyi feltételek 

Termek:  
 tanterem (előadóterem) 
 szaktanterem vagy laboratórium (szerves és szervetlen) 
 vegyszerraktár 
 előkészítő 
 mérlegszoba 

Vegyszerek: egyéni beszerzés 
Kísérleti eszközök: egyéni beszerzés 
Modellek: 

 Pálcika: egységcsomag / 4 fő 
 Kallotta: egységcsomag / 4 fő 
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Szemléltetők: 
 írásvetítő fóliakészlet 9–10. osztály 
 periódusos rendszer 
 az atomok periodikus tulajdonságai 
 az atomok elektronegativitása 
 a fémek aktivitási sora 
 az atomok és ionok összetétele, felépítése 
 a molekulák összetétele és felépítése 
 a kémiai változások típusai 
 az anyagmennyiség és a részecskeszám összefüggése, az Avogadro-szám nagyságrendje 
 a nemfémes elemek előfordulása és előállítása 
 a fémes elemek előfordulása és előállítása 
 a szerves vegyületek tulajdonságai, szerkezete, előfordulása 
 a szerves vegyipar technológiai ábrái 
 a szervetlen vegyipar technológiai ábrái 
 a műanyagok monomerjeinek szerkezete 
 biotechnológiai eljárások 
 a szervetlen háztartási vegyszerek használata 
 az elemek körforgása a természetben 
 a kémiai anyagok hatása a környezetre 
 a drogoknak a szervezetre és a személyiségre gyakorolt hatása 
 az egészségvédő és károsító anyagok 
 a háztartási szerves anyagok, vegyszerek felhasználása és a veszélyes hulladékok tárolása 
 rádióaktivitás 
 atomreaktorok működése 
 a választott tankönyv ismeretanyagának bemutatását szolgáló eszköz 
 a választott tankönyv ismeretanyagának gyakorlását szolgáló eszköz 
 a választott tankönyv ismeretanyagának ellenőrzését, értékelését szolgáló eszköz 

Balesetvédelem: 
 saválló köpeny 
 gumikesztyű 
 saválló csizma 
 álarc vagy védőszemüveg 
 tűzoltó zuhany 
 poroltó, homokoltó 
 mosogatók 
 az elhasznált vegyszerek szelektív (szerves, szervetlen) vegyszergyűjtő edényei 
 elsősegély doboz a kémiai balesetekhez 
 méregszekrény (szerves, szervetlen) 
 zárható vegyszerszekrény (szerves, szervetlen) 

 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3499 

 
A Kémia tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon  

 
Célok és feladatok 

 
A gimnázium 9–10. évfolyamában az általános iskolában megszerzett ismereteket, világképet és képességeket  
fejlesztjük tovább. A képességek fejlesztésével az elvontabb gondolkodást, a mélyebb megértést alakítjuk ki a 
szervetlen kémiai ismeretekre alapozva és a hétköznapi életből vett példákkal. 
A diákok anyagismerete kiegészül a háztartás, a közvetlen környezet, a gazdaság és a természet szempontjából 
kiemelkedő szerves anyagok tulajdonságaival. Megismerik az egészségkárosító szenvedélybetegségek 
kulcsvegyületeit (alkohol, nikotin, koffein, drogok) és ezek biológiai és társadalmi hatását. 
A diákok kísérletezési képességét tovább fejlesztjük az összetettebb eszközök, műszerek, számítógép 
használatára a kísérletek és mérések elvégzése során. Kialakítjuk az önálló kísérletvégzés és kísérlettervezés 
képességét egy-egy probléma vizsgálatára, megoldásának keresésére. 
A modellezési képességek fejlesztésével kialakítjuk a másodrendű kémiai kötések, valamint a szerves 
vegyületek szerkezetének, térbeli viszonyainak érzékelését, megértését.  
Üzemlátogatásokkal életközelivé tesszük a kémiai ipar valóságosságának, hasznosságának, technológiáinak 
veszélyességének, és az ebből adódó élő és élettelen környezeti problémák megismerését. 
A nyomtatott ismerethordozókban, a multimédiákban rejlő információözön szelektív kezelésének bemutatásával, 
a tudatos információgyűjtés irányításával kialakítjuk a diákokban az önálló ismeretszerzési képességeket. 
Az ökológiai problémák és a kémiai ipar kapcsolatának bemutatásával a diákok öntevékenyen szerepet 
vállalhatnak az ökológiailag szelíd életforma kialakításában és társadalom számára történő közvetítésében. 
A tantárgyi koncentráció eredményeként felkészülhetnek tudományos értékű szóbeli és írásbeli szövegalkotásra,  
színvonalas munkák esetén publikálhatnak is a diákok. 
A kémiatanulás során olyan ismeretrendszert és képességeket sajátítanak el a diákok, amely ismétlés és 
gyakorlás útján sikeres kémiai érettségi vizsgára készít fel, és amely kevés kiegészítéssel lehetővé teszi az 
alaptudományok vagy az alkalmazott tudományok területén eredményes felsőfokú tanulmányok folytatását. 
 
 
Ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás 
 
Szerezzenek alapos jártasságot a diákok a nyomtatott, sugárzott és digitális média kritikus használatában. 
Nyelvi, kommunikációs, számítástechnikai ismereteiket és a helyi audiovizuális lehetőségeket kiaknázva 
legyenek képesek tudományos igényű előadás tartására, tanulmány megírására. 
Legyenek képesek a tanulók kémiai folyamatok, változások, kölcsönhatások tudatos megfigyelésére. Tudjanak 
természettudományi vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket önállóan megtervezni és végrehajtani. Legyen 
gyakorlatuk a vizsgálati és kísérleti eszközök balesetmentes használatában. Legyenek képesek anyagokat 
megfigyelni, megvizsgálni kísérleti körülmények között és a környezetükben. Ismerjék és tudják használni az e 
megfigyelésekhez, vizsgálatokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket. Tudjanak különböző jelenségeket 
összehasonlítani, csoportosítani.  
Szerezzenek jártasságot az ismeretszerzés, a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen tulajdonságok 
elkülönítésében. Tudják megállapítani, hogy a kísérletek során az egyik tényező, mennyiség változása 
következtében miként változik meg a  vele összefüggésben lévő másik tényező, mennyiség. Tudják a 
megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert adatokat áttekinthetően rendezni. Legyenek gyakorlottak a 
tárgyak, jelenségek, adatok osztályozásában, rendszerezésében. Ismerjék fel a rendszer tagjai közti 
összefüggéseket.  
Legyenek képesek a vizsgálatok, kísérletek eredményeit értelmezni, azokból következtetéseket levonni és 
általánosítani. Megfigyeléseiket, tapasztalataikat, szerzett információikat szóban és  írásban legyenek képesek 
megfogalmazni. Ismerjék és használják helyesen a tanult szakkifejezéseket. Tudják használni az anyagok, 
mennyiségek konvencionális jeleit. Tudják a vizsgálatok, kísérletek során nyert adatokat diagramon, grafikonon 
ábrázolni, illetve a kész diagramok, grafikonok adatait leolvasni, értelmezni.  
Legyenek képesek tájékozódni szaklexikonokban, szakszótárakban, képlet- és táblázatgyűjteményekben, 
enciklopédiákban. Értsék az életkoruknak megfelelő természettudományos ismeretterjesztő könyvek, cikkek, 
televízió-műsorok, videofilmek információit.  
Lássák be, hogy környezetük állapota saját egészségükre is hatással van. Igényeljék az egészséges 
életkörülményeket. Ismereteik és tapasztalataik ébresszék rá őket, hogy felelősek a természet jövőjéért, 
fenntarthatóságáért. 
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Tájékozódás a környezet anyagairól 
 
Rendelkezzenek a tanulók a koruknak, elvonatkoztatási képességeiknek megfelelő ismeretekkel az anyag 
részecsketermészetéről. Vizsgálataik és tanulmányaik eredményeként ismerjék a környezetükben előforduló 
fontosabb szervetlen és szerves anyagok részecskeszintű szerkezetét, a szerkezetből következő és egyéb fontos 
tulajdonságait, esetleg veszélyeit és biztonságos, szakszerű használatukat. 
Ismerjék a diákok az anyag különböző szerveződési szintjeinek jellegzetességeit, tudják, mi az azonos és mi az 
eltérő ezek között. 
Legyenek tájékozottak a diákok a szervezetükbe kerülő természetes és mesterséges anyagokról. Legyen 
áttekintésük ezen anyagok szerepéről, értékéről, veszélyeiről. Legyenek tudatában a táplálkozás 
egészségmegőrző szerepének, ismerjék az egészséges étkezési szokásokat. 
Az egészségkárosító anyagok közül a nikotin, az alkohol és a tudatállapotot befolyásoló drogok használatáról 
tudja, hogy önmagára és a társadalomra káros hatással van. Jussanak el oda az ismereteik birtokában, hogy az 
egészségkárosító anyagoktól és használatuktól határolják el magukat. Törekedjenek arra, hogy a közvetlen 
környezetük is utasítsa el a drogok használatát.  
Legyenek képesek a diákok saját környezetükben felismerni az élő és élettelen környezetre ható káros 
anyagokat, valamint önállóan vagy megfelelő segítség igénybevételével előzzék meg és csökkentsék azok 
felhalmozódását. 
 
 
Tájékozódás az időben 
 
Tudják a tanulók, hogy a természeti jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az idő. Tudják, hogy az 
idő alapmennyiség, és felhasználása révén meghatározható néhány más mennyiség is. Ismerjék fel, hogy egyes 
esetekben a jelenségek "megfordíthatók" (fordított sorrendben is lejátszódnak), más esetekben viszont nem. 
Tudják a diákok, hogy a kémiai, dinamikus egyensúly élettelen rendszerekben fordul elő, az élő rendszereket 
más jellegű egyensúlyok jellemzik. 
 
 
Tájékozottság a természettudományos megismerésben, a természettudomány fejlődésében 
 
Értsék meg a tanulók, hogy a megismerési folyamat közelítés a valóság felé. Tudják, hogy a természettudomány  
egyes ágainak kutatói ugyanazt az anyagi világot vizsgálják és írják le különböző szempontokból és különböző 
módszerekkel. Így közöttük szoros kapcsolat van, egymás munkáját segítik. Tudják, hogy mely történelmi 
korokban születtek a nagyobb jelentőségű természeti felfedezések, és kik voltak azok a természettudósok, 
akiknek a nevéhez a fontosabb felfedezések, törvények fűződnek. Ismerjék a kiemelkedő tudományos 
eredményeket elért magyar természettudósok munkásságát. Lássák be, hogy a felhalmozott kémiai tudás a 
kultúra része, mely az egész emberiség közös eredménye, melyben testet ölt a letűnt generációk minden 
tapasztalata, az életüket a tudományos problémák megoldásának szentelő tudósok munkája, tehetsége. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 9–10. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

Szövegfeldolgozás (adatkeresés, 
lényegkiemelés, vázlatkészítés, 
fogalomábra, táblázat készítése, 
érettségi tétel kidolgozása) 

Periódusos rendszer használata 
(atomszerkezet-, kémiai 
tulajdonságok megállapítása, 
kémiai számítások végzése) 

Modellezés (pálcika-, diagramm-, 
elektronképlet-, Kalotte-modell, 
technolgóiai folyamatok 
ábrázolása) 

Kísérletezés (mérés, vizsgálat, 
reproduktív kísérlet, 
problémamegoldó kísérlet) 

Számolás (anyagmennyiség, 
tömegszázalék, sztöchiometria) 

Médiák műsorainak meghallgatása, 
megtekintése és a videofilmek, 
CD-k megtekintése (a sugárzott 
és a multimédiás 
ismeretterjesztő filmek 
megtekintése, adott szempontok 
szerinti feldolgozása) 

Szövegalkotás (reproduktív, 
félreproduktív, produktív) 

Írásbeli felelés (a szövegértés 
ellenőrzése a munkafüzet és a 
tankönyv feladatainak 
megoldásával) 

Írásbeli felelés (az atomszerkezet-, a 
kémiai tulajdonság 
megállapításának és a kémiai 
számítások megoldásának 
ellenőrzése) 

Felelés szóban (a modellek, 
technológiai ábrák 
értelmezésének és 
bemutatásának ellenőrzése) 

Felelés gyakorlatban (a mérés, a 
vizsgálat, a kísérlet elvégzése, 
bemutatása) 

Írásbeli felelés (kémiai számítási 
feladatok megoldása) 

Felelés szóban és írásban (a 
meghatározások, szabályok szó 
szerinti ellenőrzése; a tanultak 
jegyzet alapján történő 
elmondása;  

Érettségi tétel elmondása; a kutatói 
munka eredményének 
kiselőadás formájában történő 
bemutatása) 

Tanulói értékelés (önértékelés, 
diáktárs értékelése) 

Tanári értékelés (formatív: a 
teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó, 
szummatív: témazáró, félévzáró 
és tanévzáró dolgozat 
diagnosztikus mérés: zárt és 
nyíltvégű tesztek) 

Zsűri értékelése (házi és iskolán 
kívüli versenyek) 

Érettségi (írásbeli és szóbeli) 

 
 

Taneszköz 
 
Boksay Zoltán –Török Ferenc – Pintér Imréné – Balázs Lórántné: Kémia I. 

a gimnázium I. osztály számára 
NT-13107 

Kapcsolódó segédkönyvek:   NT-13107/M, NT-13129/1, NT-81316, NT-13107/K  
Pfeiffer Ádám: Kémia II. NT-13240 
Kapcsolódó segédkönyvek:   NT-81316, NT-13129/1, NT-13107/K  
Z. Orbán Erzsébet (szerkesztő): Összefoglaló feladatgyűjtemény kémiából NT-81316 
Irlanda Dezső – Orosz Ernőné: Kémiai kísérletgyűjtemény a gimnázium  

I–III. osztálya számára 
NT-13107/K 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
A Kémia tanulásának céljai a 9. évfolyamon 

 
A részecskék megismerése kémiai szempontból kerül elő. Rokonítható elemek szerepelnek itt a fizika tantárgy 
megfelelő részével. A tanulóknak meg kell szerezniük azt a tapasztalatot, hogy a vizsgált objektum azonossága 
nem jelenti a róla szerzett ismeretek azonosságát, ha a megközelítés, a vizsgálati szempont, a vizsgálati eszköz 
és módszer eltérő. A kémia sajátos szemléletmódját itt kell megérteniük a fizikai megközelítéssel való 
összehasonlítást illetően. A hallgató a kémiai tudományok diszciplináris tartalmával szélesebb körben találkozik, 
melyben arra törekszünk, hogy megkedvelje a kémiai gondolkodásmódot. A tanuló szerezzen ismereteket a 
kémiai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris alapokat 
ismerje meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet megismerésének 
feladatait, legyen figyelme a valóság kémiai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen elmélyedni adott probléma 
kémiai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető információkat, más 
szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt kémiai 
témában, használja a kémia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a kémiai gondolkodásmód más területen való 
hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, 
cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások 
észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség 
vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a kémiai nyelvezet helyes használatát a tanultaknak megfelelően, 
hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a kémia egész társadalomban érvényesülő 
fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a kémia 
világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A 
kémia informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és 
a kémia által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, 
a sport kémiai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki 
érzéket, állandó figyelmet. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
        

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. TUDOMÁNYTÖRTÉNET  A TUDOMÁNYTÖRTÉNET 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Kémiatörténet: 

elemtan és alkímia 
(görög bölcselők és 
alkimisták); 
a klasszikus kémia alapjai; 
atomelméletek  
(Dalton, Bohr, Rutherford); 
sztöchiometria  
(Dalton, Lavoisier); 
klasszikus kémia 
periódusos rendszer 
(Mengyelejev); 
szervetlen kémia 
(Davy, Dalton) 

 A kémiai alapfogalmak, 
összefüggések, törvények, 
ismeretkörök tudománytörténeti 
fejlődésének,  kémiatörténet 
kiemelkedő személyiségeinek 
tanulása szövegolvasás, 
 -feldolgozás, könyvtárhasználat 
révén 

 Példákat tud mondani 
nagy tudománytörténeti 
felfedezésekre. Meg tudja 
nevezni az alkímia és a 
klasszikus kémia főbb 
témaköreit. 

 Önálló könyvtári 
kutatómunkát tud 
végezni, kutatónaplót 
tud készíteni. Meg 
tud nevezni 
kémikusokat az 
elemtan és alkímia , 
klasszikus kémia 
területein belül és 
tudja ismertetni  
kutatásaik lényegét. 
A kutatónapló alapján 
kiállítási anyagokat 
tud készíteni. 

 

        
II. A RÉSZECSKÉK VILÁGA  TÁJÉKOZÓDÁS A 

RÉSZECSKÉK VILÁGÁBAN 
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1. Atomszerkezet  Az atomszerkezet megismerése     
 
1.1. atommodellek a 

tudománytörténetben 
(Rutherford, Bohr, 
Schrödinger)  

 az atommodellek felfedezőinek 
kutatói munkáinak megismerése 
a tudománytörténetben 
szövegfeldolgozással, könyvtári 
munkával 

 Be tudja mutatni az 
atommodellek 
felfedezőinek kutatói 
munkáit ábrák 
segítségével 

 Be tudja mutatni az 
atommodellek 
felfedezőinek kutatói 
munkáit publicisztikai 
szöveg alkotásával. 

 

        
1.2. az alapállapotú atom 

gerjesztése 
(elektronaffinitás, ionizációs 
energia) 

 az alapállapotú atom 
gerjesztésének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, szimulációs 
multimédiás modellekkel, fizikai 
kutatóintézet látogatásával 

 Be tudja mutatni az 
alapállapotú atom 
gerjesztését ábrák 
segítségével 

 Be tudja mutatni az 
alapállapotú atom 
gerjesztését 
publicisztikai szöveg 
alkotásával. 

        
1.3. az elektronfelhő szerkezete az 

elektronhéjak kiépülése 
(elektronhéjak, 
kvantumszámok, az 
atompályák energiája, Pauli-
féle tilalmi elv, Hund szabály) 

 az atomok elektronszerkezetének 
és az elektronhéjak kiépülésének 
tanulása  tantárgyspecifikus 
tanulási segédletek 
használatával, a kémia 
specifikus jeleinek 
alkalmazásával, a fogalmak 
értelmezésével, szövegolvasással 
és -feldolgozással, valamint 
könyvtárhasználattal 

 Tudja ábrázolni a 
tantárgyspecifikus 
tanulási segédletek 
és a kémia specifikus 
jeleinek 
alkalmazásával  az 
atomok 
elektronszerkezetét 
és az elektronhéjak 
kiépülését. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Tudja ábrázolni a kémia 
specifikus jeleivel, a 
periódusos rendszer 
alapján az atomok 
elektronszerkezetét és az 
elektronhéjak kiépülését. 
Erről képes magyarázó 
szöveget publicisztikai 
műfajban  is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
1.4. vegyértékelektronok, 

atomtörzs 
 a vegyértékelektronok és az 

atomtörzs megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, modellezéssel 

 Tudja ábrázolni a 
tantárgyspecifikus 
tanulási segédletek 
és a kémia specifikus 
jeleinek 
alkalmazásával a 
vegyértékelektronok 
és az atomtörzs 
szerkezetét 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Tudja ábrázolni a kémia 
specifikus jeleivel, a 
vegyértékelektronok és 
az atomtörzs szerkezetét 
a periódusos rendszer 
alapján Erről képes 
magyarázó szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
1.5. ionizációs energia  az ionizációs energia 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, modellezéssel, 
számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni az 
ionizációs energia 
fogalmát ábrál és 
modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Be tudja mutatni az 
ionizációs energiát, ábrát 
és modellt tud készíteni. 
Erről képes magyarázó 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
1.6. elektronegativitás   az elektronegativitás 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, modellezéssel, 
számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni az 
elektronegativitás 
fogalmát ábrák és 
modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Be tudja mutatni az 
elektronegativitást, ábrát 
és modellt tud készíteni. 
Erről képes magyarázó 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 
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1.7. a rádióaktivitás alkalmazása 

és veszélyei 
(Becquerel, Curie házaspár, 
Rutherford, katasztrófa 
Csernobilban) 

 a rádióaktivitás megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
rádióaktivitás 
megismerését és 
alkalmazását. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Be tudja mutatni a 
rádióaktivitást, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

        
2. Molekulaszerkezet   A molekulaszerkezet megismerése     
        
2.1. kovalens kötés 

(egyszeres és többszörös  
σ ιs π kφtés)  

 a kovalens kötés megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
kovalens kötést 
ábrák és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését. 

 Be tudja mutatni a 
kovalens kötést, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
2.2. kötéstávolság és kötési 

energia 
 a kötéstávolság és kötési energia 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni a 
kötéstávolságot és a 
kötési energiát ábrák 
és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését 
és számolási 
feladatokat tud 
megoldani. 

 Be tudja mutatni a 
kötéstávolságot a kötési 
energiát, és magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
2.3. a molekulák téralkatát 

meghatározó főbb tényezők 
(központi atom, nemkötő 
elektronpár, kötő 
elektronpárok, szigma-váz, 
? kötés) 

 a molekulák téralkatát 
meghatározó főbb tényezők 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
molekulák téralakját 
és a téralakot 
meghatározó 
tényezőket ábrák és 
modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését.  

 Be tudja mutatni  a 
molekulák téralakját 
valamint a meghatározó 
tényezőit, és magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
2.4. a molekulák polaritása 

(∆ EN, apolαris, poláris, 
dipólus, a molekulák 
elektronszerkezete, 
delokalizált elektronok) 

 a molekulák polaritásának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
molekulák 
polaritását ábrák és 
modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését 

 Be tudja mutatni a 
molekulák polaritását, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
3. Anyagi halmazok 

 
 Az anyagi halmazok megismerése     
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3.1. másodrendű kötések 

(dipólus-dipólus 
kölcsönhatás, diszperziós 
kölcsönhatás, 
hidrogénkötés) 

 a másodrendű kötések 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
másodrendű kötéseket 
ábrák és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését 

 Be tudja mutatni a 
másodrendű kötéseket, 
és magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
3.2. állapotjelzők, Avogadro 

törvénye 
(hőmérséklet, térfogat, 
nyomás, standard állapot, 
moláris térfogat, 
avogadróállandó) 

 az állapotjelzők, Avogadro 
törvényének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, 
ábraelemzéssel, modellezéssel, 
számolási feladatok megoldásával

 Be tudja mutatni az 
állapotjelzőket, az 
Avogadro törvényt ábrák 
és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni az 
állapotjelzőket, az 
Avogadro törvényt, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
3.3. a gázok 

(gázok moláris térfogata, 
gázok sűrűsége) 

 a gázok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
számolási feladatok megoldásával

 Be tudja mutatni a 
gázokat ábrák és 
modellek segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni a 
gázokat, és magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

        
3.4. a folyadékok 

(párolgás, fagyás, 
molekulák mozgása) 

 a folyadékok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni a 
folyadékokat ábrák és 
modellek segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni a 
folyadékokat, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

        
3.5. a szilárd anyagok 

(kristályos és amorf 
anyagok, molekularács, 
atomrács, ionrács, fémrács, 
rácsenergia) 

 a szilárd anyagok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolás 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni a 
szilárd anyagokat ábrák 
és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni a 
szilárd anyagokat, és 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

        
3.6. első- és másodrendű kötések 

(kovalens kötés, ionos 
kötés, fémes kötés) 

 az első és másodrendű kötések 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel 

 Be tudja mutatni az első 
és másodrendű kötéseket 
ábrák és modellek 
segítségével. 
Tudja értelmezni a 
fogalmak jelentését és 
számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni az első 
és másodrendű kötéseket 
és magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 
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3.7. anyagmennyiség 

tömegszázalék, 
térfogatszázalék, 
koncentráció mol/dm3 

 az anyagmennyiség megismerése 
szövegfeldolgozással, számolási 
feladatok megoldásával 

 Meg tud oldani az 
anyagmennyiséggel 
kapcsolatos számítási 
feladatokat. 

 Meg tud oldani az 
anyagmennyiséggel 
kapcsolatos számítási 
feladatokat és a 
feladatmegoldásról 
magyarázó szöveget tud 
alkotni 

 

        
3.8. oldatok  

(oldódás, az oldódás 
sebessége és egyensúlya, 
oldáshő, az oldhatóság 
megfordíthatósága, oldatok 
higítása)  

 az oldatok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni az 
oldatokat ábrák 
segítségével és 
számolási feladatokat 
tud megoldani 

 Meg tud oldani az 
oldatokkal kapcsolatos 
számítási feladatokat és 
a feladatmegoldásról 
magyarázó szöveget tud 
alkotni 

 

        
III. A kémiai reakciók a 

részecskék ismeretében 
 A kémiai reakciók megismerése a 

részecskék ismeretében 
    

        
1. Termokémia   A termokémia megismerése     
        
1.1. reakcióhő, képződéshő, 

Hess tétele 
 a reakcióhő, a képződéshő és 

Hess tételének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 A kémiai egyenleteken 
tudja jelölni a 
hőváltozást és ki tudja 
számolni a képződéshőt, 
valamint a reakcióhőt. 

 A kémiai egyenleteken 
tudja jelölni a 
hőváltozást és ki tudja 
számolni a képződéshőt, 
valamint a reakcióhőt. 
Erről képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
2. Reakciósebesség és 

egyensúly 
 A reakciósebesség és egyensúly 

megismerése 
    

        
2.1. a reakció és sebességének 

feltételei 
koncentráció, hőmérséklet, 
katalizátorok 

 a reakció és sebessége 
feltételeinek megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni a 
reakciót- és annak 
sebességét és a sebesség 
megváltoztatási 
lehetőségeit ábra, 
reakcióegyenlet 
segítségével 

 Be tudja mutatni a 
reakciót és annak 
sebességét és a sebesség 
megváltoztatási 
lehetőségeit magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

        
2.2. kémiai egyensúly  a kémiai egyensúly megismerése 

szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni a 
kémiai egyensúlyt és 
annak megváltoztatási 
lehetőségeit ábra, 
reakcióegyenlet 
segítségével 

 Be tudja mutatni a 
kémiai egyensúlyt és 
megváltoztatási 
lehetőségeit, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 
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3. Redoxi reakciók  A redoxi reakciók megismerése     
        
3.1. oxidáció és redukció 

(redukció, oxidáció, 
elektroneltolódás, 
oxidálószer, redukálószer) 

 oxidáció és redukció 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni az 
oxidációt és a redukciót, 
azok lehetőségeit 
reakcióegyenlet 
segítségével 

 Be tudja mutatni az 
oxidáció és redukció 
lehetőségeit, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

        
3.2. az oxidációs szám 

(oxidációs szám változása, 
oxidációs szám, névleges 
töltés) 

 oxidációs szám megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, számolási 
feladatok megoldásával, 
reakcióegyenlet rendezésével 

 Be tudja mutatni az 
oxidácós számot, azok 
változási lehetőségeit 
reakcióegyenlet 
segítségével 

 Be tudja mutatni az 
oxidációs szám 
változásának 
lehetőségeit, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
4. Galvánelemek   A galvánelemek megismerése     
        
4.1. a galvánelem működési elve  a galvánelemek működési 

elvének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
reakcióegyenlet rendezésével 

 Be tudja mutatni a 
galvánelemek működési 
elvét ábra segítségével. 

 Be tudja mutatni a 
galvánelemek működési 
elvét, magyarázó ábrát 
tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
4.2. elektród, katód és anód  az elektród, katód és anód 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel,  

 Be tudja mutatni az 
elektródokat ábrák 
segítségével. 

 Be tudja mutatni az 
elektródokat, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
4.3. katód- és anódfolyamatok 

elektromotoros erő, 
standardpotenciál 

 a katód- és anódfolyamatok 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
számolási feladatatok 
megoldásával  

 Be tudja mutatni a 
katód- és az 
anódfolyamatokat ábrák, 
reakcióegyenletek 
segítségével. 
Számolási feladatokat 
tud megoldani. 

 Be tudja mutatni a katód 
és az anódfolyamatokat, 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 
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4.4. a galvánelemek gyakorlati 

jelentősége 
zsebtelepek, 
ólomakkumulátor 

 a galvánelemek gyakorlati 
jelentőségének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
valóságos galvánelemek 
vizsgálatával 

 Be tudja mutatni a 
galvánelemek gyakorlati 
jelentőségét valóságos 
zsebtelepen, 
ólomakkumulátoron  

 Be tudja mutatni, a 
galvánelemek gyakorlati 
jelentőségét magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

        
4.5. a galvánelemek hatása a 

környezetre 
 a galvánelemek hatásának 

megismerése a környezetre 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
valóságos környezetszennyezések 
vizsgálatával, üzemlátogatással 

 Be tudja mutatni a 
galvánelemek hatását a 
környezetre, 
ábraelemzéssel, 
valóságos 
környezetszennyezések 
vizsgálatának 
tapasztalatával 

 Be tudja mutatni, a 
galvánelemek hatását a 
környezetre, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

        
5. Elektrolízis  Az elektrolízis megismerése     
        
5.1. katód és anód folyamatok 

elektrolíziskor 
 a katód és anódfolyamatok 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel 

 Be tudja mutatni a 
katód- és az 
anódfolyamatokat 
ábraelemzéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével 

 Be tudja mutatni, a 
katód- és az 
anódfolyamatokat 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
5.2. a Faraday-törvények  a Faraday-törvények 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
számolási feladatok megoldásával

 Be tudja mutatni a 
Faraday törvényeket 
ábraelemzéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni, a 
Faraday-törvényeket 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
5.3. az elektrolízis gyakorlati 

jelentősége 
alumíniumgyártás, a kősó 
elektrolízise 

 az elektrolízis gyakorlati 
jelentőségének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, technológiai 
ábraelemzéssel, üzemlátogatással 

 Be tudja mutatni az 
elektrolízis gyakorlati 
jelentőségét technológiai 
ábraelemzéssel, az 
üzemlátogatáskor 
szerzett tapasztalatai 
alapján 

 Be tudja mutatni, az 
elektrolízis gyakorlati 
jelentőségét, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

 
6. Sav-bázis reakciók  A sav-bázis reakciók 

megismerése 
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6.1. Brönsted-féle sav-bázis 
fogalom 
(protonleadás, sav 
protonfelvétel, bázis 
savas kémhatás, lúgos 
kémhatás) 

 Brönsted-féle sav-bázis fogalom 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, reakcióegyenlet 
rendezésével 

 Be tudja mutatni a 
Brönsted-féle sav-bázis 
fogalmat ábraelemzéssel, 
modellezéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével 

 Be tudja mutatni, a 
Brönsted-féle sav-bázis 
fogalmat, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban  
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

        
6.2. sav-bázis párok 

(protonátmenet) 
 Brönsted-féle sav-bázis párok 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, reakcióegyenlet 
rendezésével. További sav-bázis 
elméletekről szerez ismeretet 

 Be tudja mutatni a sav-
bázis párok fogalmát 
ábraelemzéssel, 
modellezéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével 

 Be tudja mutatni, a sav-
bázis párok fogalmát, 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
6.3. erős és gyenge savak, 

bázisok 
(vízionszorzat, savas 
kémhatású oldat, lúgos 
kémhatású oldat, 
indikátorok) 

 erős és gyenge savak, bázisok 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, reakcióegyenlet 
rendezésével, számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni az erős 
és gyenge savakat, 
bázisokat 
ábraelemzéssel, 
modellezéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni, az erős 
és gyenge savakat, 
bázisokat, magyarázó 
ábrát tud készíteni. Erről 
képes szöveget 
publicisztikai műfajban 
is alkotni a megfelelő 
fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

        
6.4. a víz autoprotolízise, 

vízionszorzat, kémhatás, pH 
 a víz autoprotolízise, 

vízionszorzat, kémhatás, pH 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
könyvtármunkával, multimédia 
információs bázisának 
alkalmazásával, ábraelemzéssel, 
modellezéssel, reakcióegyenlet 
rendezésével, számolási feladatok 
megoldásával 

 Be tudja mutatni a víz 
autoprotolízisét, 
vízionszorzatát, a 
kémhatást, pH-t 
ábraelemzéssel, 
modellezéssel, 
reakcióegyenlet 
rendezésével, számolási 
feladatok megoldásával 

 Be tudja mutatni, a víz 
autoprotolízisét, 
vízionszorzatát, a 
kémhatást, pH-t, 
magyarázó ábrát tud 
készíteni. Erről képes 
szöveget publicisztikai 
műfajban is alkotni a 
megfelelő fogalmak, 
meghatározások, 
szabályok 
alkalmazásával. 

 

 
 

Év végi követelmények 
 

9. évfolyam 
 
Az anyagok atomos szerkezetének ismerete. A tanuló alkalmazza a tömeg-darabszám-anyagmennyiség 
kapcsolatát. Számolja ki adott összegképletű anyag moláris tömegét. Állapítsa meg a tanult atomok 
elektronszerkezetét a periódusos rendszer segítségével. Következtessen az atom vegyértékelektron-számából a 
belőle keletkező ion töltésszámára. Említsen példákat a radioaktív folyamatok alkalmazására és ezek veszélyeit 
és kockázatait is ismerje. Szerkessze meg egyszerűbb vegyületek képletét. A tanult molekulák modelljét készítse 
el önállóan, és értelmezze alakjukat a modell segítségével. Leírás alapján tudjon bemutatni tanulókísérleteket, 
ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket. Értelmezze az elvégzett vagy bemutatott 
reakciókat. Ismerje a fontosabb, részletesen tanult elemek és szervetlen vegyületek nevét, jelét, és magyarázza 
ezek tulajdonságait anyagszerkezeti alapon. Értelmezze a kémiai reakció és a fizikai változás közti különbséget. 
Ismerje fel egyszerű esetekben a hétköznapi életben előforduló redoxireakciókat és sav-bázis reakciókat. 
Mondjon példát az elektrolízis és a galvánelem gyakorlati felhasználására, ismerje ezek veszélyeit, 
környezetbarát alkalmazásukat. A hétköznapokban előforduló oldatok összetételét értelmezze. A használati 
utasítás alapján készítse el a mindennapokban használatos, oldást vagy hígítást igénylő vegyszerek oldatait. 
Szerkesszen egyszerű kémiai egyenleteket. Értelmezzen egyszerű, kémiai ismereteket tartalmazó ábrákat, 
grafikonokat, táblázatokat. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
A Kémia tanulásának céljai a 10. évfolyamon 

 
A tanuló a kémiai bevezető tanulmányok utolsó szakaszához érkezik, mely talán élete utolsó kémiai 
tanulmányait jelenti. Itt a tantárgy általános, emberi életre gyakorolt hatását tisztázni, rögzíteni, összefoglalni 
kell. Minthogy mindez az összefoglalás a természettudományok alapjaitól kezdve tanultakra érvényes, a helyi 
tantervben a korábban megtanításra tervezett anyag figyelembe vételére van szükség, hogy tényleges 
összefoglaló, véleményformáló legyen az éves munka. A látszólagos ismétlődés a korábban tanultakra való 
visszatérést magasabb fokon érinti, a spiralitás tanítási alapgondolatát valósítja meg. A tanuló a kémiai 
tudományok bevezető tanulmányait követően a diszciplináris tartalom megismeréséhez érkezik, melyben arra 
törekszünk, hogy megkedvelje a kémiai gondolkodásmódot. A tanuló szerezzen ismereteket a kémiai 
tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris alapokat ismerje 
meg, egyszerűbb számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet megismerésének feladatait, 
legyen figyelme a valóság kémiai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen elmélyedni adott probléma kémiai 
értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető információkat, más szakirodalmi, 
irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt kémiai témában, 
használja a kémia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a kémiai gondolkodásmód más területen való 
hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, 
cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások 
észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség 
vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a kémiai nyelvezet helyes használatát a tanultaknak megfelelően, 
hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a kémia egész társadalomban érvényesülő 
fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a kémia 
világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A 
kémia informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és 
a kémia által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, 
a sport kémiai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki 
érzéket, állandó figyelmet. 
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TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I.  TUDOMÁNYTÖRTÉNET  ISMERETEK TANULÁSA  

A KÉMIA 
TUDOMÁNYTÖRTÉNETÉRŐL

    

        
1. Kémiatörténet: 

klasszikus szerves kémia 
(Berzelius Wöhler, 
Faraday); 
modern kémia 
- analitikai kémia 
(Berzelius, Gay-Lussac, 
Kirchhoff, Biot); 
- biokémia 
(Wöhler, Watson, Crick; 
- fizikai kémia 
(Wilhelm, Lomonoszov); 
izotópkémia 
(Hevesy); makromolekuláris 
kémia 
(Medaihradszky, Bajusz, 
Kisfaludi); 
magyarországi kémia 
(Irinyi, Görgey, Than, 
Müller, Szent-Györgyi, 
Hevesy) 

 Az anyagok és változások, a 
gyakorlati változások 
ismeretkörök tudománytörténeti 
fejlődésének tanulása 
könyvtárhasználattal; 
a kémiatörténet kiemelkedő 
személyiségeinek számbavétele 
könyvtári kutatómunkával 

 Példákat tud mondani 
nagy kémiatörténeti 
felfedezésekre. Ismeri a 
modern kémia 
felosztását, témáit meg 
tudja nevezni. 
A kémiatörténet 
feldolgozásáról 
jegyzőkönyvet tud 
készíteni, azt 
lényegretörően képes 
ismertetni. 

 A kutatónapló alapján 
kiállítási anyagokat tud 
készíteni 
"Kémiatörténet" 
címmel. 

 
II. SZÉNHIDROGÉNKIN-

CSÜNK, MINT 
ENERGIAHORDOZÓ 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
SZÉNHIDROGÉNEKRŐL 

    

        
1. Energiahordozók  Ismeretek tanulása az 

energiahordozókról 
    

        
1.1. a földgáz és a kőolaj 

keletkezése 
 a földgáz és a kőolaj 

keletkezésének megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a földgáz és a 
kőolaj keletkezését. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban, vagy kiállítással.
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a földgáz 
és a kőolaj 
keletkezéséhez köthető 
információiról. 

 

        
1.2. a metán mint 

energiahordozó 
(égése, PB-gáz, 
környezetkímélő autógáz) 

 a metán és felhasználásának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a metánt és 
felhasználását 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítással. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
metánhoz és 
felhasználásához köthető 
információiról. 

        
1.3. a kőolaj 

(feldolgozás, kőolajpárlatok, 
felhasználásuk, a 
felhasználás környezeti 
problémái) 

 a kőolaj és felhasználásának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a kőolajról és 
felhasználásáról 
megszerzett ismereteit. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítással. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
kőolajról szerzett 
információiról. 
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2. Általánosságban a 

szénvegyületekről 
 Általános ismeretek tanulása a 

szénvegyületekről 
    

        
2.1. a szénvegyületek nagy 

száma 
 a szénvegyületek nagy számának 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, ábraelemzéssel. 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
szénvegyületek nagy 
számát. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban vagy 
írásban. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, témához 
köthető információiról. 

        
2.2. a szénvegyületek kvalitatív 

és kvantitatív analízise 
 a szénvegyületek kvalitatív és 

kvantitatív analízise 
laboratóriumi gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján saját 
jegyzőkönyve 
segítségével be tudja 
mutatni a 
szénvegyületek 
kvalitatív és kvantitatív 
analízisét laboratóriumi 
gyakorlatainak 
tapasztalatai alapján. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy a 
kísérleteinek 
bemutatásával. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
szénvegyületekről 
szerzett információiról. 

 
2.3. a szénvegyületek 

szénvázának szerkezete 
 a szénvegyületek 

szénvázszerkezetének 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, ábraelemzéssel 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
szénvegyületek 
szénvázszerkezetét. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban és 
írásban, vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
szénvegyületek 
szénvázszerkezetéhez 
köthető információiról 

        
3. Szénhidrogének   Ismeretek tanulása a 

szénhidrogénekről 
    

        
3.1. a metán  a metán megismerése 

szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a metánt.  

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
metánhoz köthető 
információiról. 

        
3.2. a szénhidrogének 

csoportosítása 
 a szénhidrogének 

csoportosításának megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, ábraelemzéssel. 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
szénhidrogének 
csoportosítását. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban és 
írásban, vagy kiállítással.
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során 
szénhidrogének 
csoportosítása témához 
köthető információiról. 

        
3.3. telített szénhidrogének 

(paraffinok, alkánok, 
elágazó szénláncú alkánok, 
konstitúciós izomerek, 
cikloalkánok 
(ciklopropán, szteránváz), 
alkánok égése, krakkolás és 
szubsztitúció 

 a telített szénhidrogének 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a telített 
szénhidrogéneket. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban vagy 
írásban. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a telített 
szénhidrogének témához 
köthető információiról. 
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3.4. telítetlen szénhidrogének 

alkének 
(az etén égése, addíciós 
reakciói, polimerizáció, 
polietilén, konformáció, 
polipropilén, sztirol, 
polisztirol) 
alkének ipari jelentősége, 
geometriai (cisz-transz) 
izomerek 
diének   
(butadién, izoprén, kaucsuk, 
gumi, műgumi) 
alkinek 
(etin addíciós reakciói, 
reakciója nátriummal, ipari 
jelentősége) 
halogénezett 
szénhidrógének 
(freon, vinil-klorid, PVC, 
teflon) tulajdonságai, 
jelentőségük, élettani és 
környezeti hatásuk (freon és 
PVC),  
szubsztitúció, elimináció 
aromás szénhidrogének 
(benzol, szubsztitúciós 
reakciókészség, jelentőség, 
mérgező hatás) 
 

 a telítetlen szénhidrogének 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a telítetlen 
szénhidrogéneket. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban vagy 
írásban. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
telítetlen szénhidrogének 
témához köthető 
információiról. 

 

        
III.  SZERVES VEGYÜLETEK 

A KAMRÁTÓL A 
LABORATÓRIUMIG 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
SZERVES VEGYÜLETEKRŐL 

    

        
1. Alkoholok  Ismeretek tanulása az 

alkoholokról 
    

        
1.1. az alkoholok 

(funkciós csoport, 
egyértékű, többértékű 
alkoholok) 

 az alkoholok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel,  

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az alkoholokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni a megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, az 
alkoholok témához 
köthető információiról. 

        
1.2. az etanol 

(halmazszerkezet, fizikai 
sajátosságok, jelentősége, 
éghetősége, részleges 
oxidációja, reakciója 
nátriummal, vizes oldatának 
kémhatása) 

 az etanol megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az etanolt. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az etanol 
témához köthető 
információiról. 

 
1.3. metanol, glicerin, fenol  a metanol, glicerin, fenol 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a metanolt, 
glicerint, fenolt. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
metanol, glicerin, fenol 
témákhoz köthető 
információiról. 
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1.4. alkoholizmus 

(az alkohol lebomlása a 
szervezetben) 

 az alkoholizmus megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az 
alkoholizmust. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban, vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az 
alkoholizmus témához 
köthető információiról. 

 

        
2.  Éterek  Ismeretek tanulása az éterekről     
        
2.1. dietil-éter 

(kondenzáció, 
gyúlékonyság, jelentőség) 

 a dietil-éter megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a dietil-étert.  

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a dietil-
éter témához köthető 
információiról. 

        
3.  Aldehidek   Ismeretek tanulása az 

aldehodekről 
    

        
3.1. formaldehid 

(formalin, redukciója, 
oxidációja, előállítása, 
jelentősége) 

 a formaldehid megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a formaldehidet. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban, vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
formaldehid témához 
köthető információiról. 

 

        
4. Karbonsavak  Ismeretek tanulása a 

karbonsavakról 
    

        
4.1. ecet 

(hidrogénkötésre való 
hajlam, sav-bázis 
tulajdonság, jelentőség) 

 az ecet megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az ecetet. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az ecet 
témához köthető 
információiról. 
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4.2. hangyasav 

(sav-bázis tulajdonság, 
jelentőség) 

 a hangyasav megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a hangyasavat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
hangyasav témához 
köthető információiról. 

        
4.3. biológiai és kémiai 

szempontból fontos 
karbonsavak 
(zsírsavak, tejsav, 
benzoesav, szalicilsav) 

 a karbonsavak megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a karbonsavakat.

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
karbonsavak témához 
köthető információiról. 

 

        
4.4. részleges oxidáció 

(alkohol, aldehid, 
karbonsav) 

 a részleges oxidáció megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a részleges 
oxidációt. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, témához 
köthető információiról. 

 

        
5.  Észterek  Ismeretek tanulása az észterekről     
        
5.1. karbonsavészterek 

(kondenzáció, illatok, 
fűszerek) 

 a karbosavészeterek megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
karbonsavésztereket. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során 
karbonsavészterek 
témához köthető 
információiról. 

        
6. Zsírok, olajok  Ismeretek tanulása a zsírokról és 

az olajokról 
    

        
6.1. glicerin  a glicerin megismerése 

szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a glicerint. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, témához 
köthető információiról. 
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6.2. margaringyártás, 

elszappanosítás 
 a margaringyártás és az 

elszappanosítás megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
margaringyártást és az 
elszappanosítást. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, 
margaringyártás és az 
elszappanosítás témához 
köthető információiról. 

 

        
6.3. használt sütőzsiradékok 

környezeti problémája, 
újrahasznosítás 

 a használt sütőzsiradékok 
környezeti problémájának és 
újrahasznosításának megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a használt 
sütőzsiradékok 
környezeti problémáját. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a használt 
sütőzsiradékok 
környezeti 
problémájának témához 
köthető információiról. 

 

        
6.4. foszfatidok, nitroglicerin  a foszfatidok és a nitroglicerin 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a foszfatidokat 
és a nitroglicerint. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
foszfatidok és a 
nitroglicerin témához 
köthető információiról. 

 

        
6.5. kolloid rendszerek  a kolloid rendszerek megismerése 

szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a kolloid 
rendszereket. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, kolloid 
rendszerek témához 
köthető információiról. 

        
7. Szappanok, mosószerek  Ismeretek tanulása a 

szappanokról és a mosószerekről 
    

        
7.1. szappanok 

(szappangyártás régen és 
ma, a tisztító mechanizmus, 
micelle, szennyvíz, 
eutrofizáció) 

 a szappanok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a szappanokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
szappanok témához 
köthető információiról. 

 

        
8. Szénhidrátok (cukor és liszt 

a papírzacskóban) 
 Ismeretek tanulása a 

szénhidrátokról 
    

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3517 

 
8.1. monoszacharidok 

(funkciós csoportok, glükóz, 
erjedés, fruktóz, biológiai 
jelentőség, konfiguráció, 
optikai izoméria) 

 a monoszacharidok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
monoszacharidokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
monoszacharidok 
témához köthető 
információiról. 

        
8.2. diszacharidok 

(maltóz, sörgyártás, 
szacharóz, biológiai 
jelentőség) 

 a diszacharidok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
diszacharidokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
diszacharidok témához 
köthető információiról. 

        
8.3. ezüsttükörpróba, Fheling-

reakció 
 az ezüsttükör próba és a Fheling-

reakció megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek, 
kísérletek segítségével 
felkészülés után saját 
vázlatának segítségével 
be tudja mutatni az 
ezüsttükör próbát és a 
Fheling-reakciót. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, az 
ezüsttükör próba és a 
Fheling-reakció témához 
köthető információiról. 

        
8.4. poliszacharidok 

(cellulóz, papír, 
újrahasznosíthatósági 
lehetőségek, keményítő, 
glikogén, a redukciós 
készség hiánya) 

 a poliszacharidok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
poliszacharidokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
poliszacharidok témához 
köthető információiról. 

 

        
9. Fehérjék (tej, tojás, hús)  Ismeretek tanulása a fehérjékről     
        
9.1. aminok és amidok 

(aminocsoport, bázikusság, 
amidcsoport) 

 az aminok és amidok  
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az aminokat és 
amidokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az 
aminok és amidok 
témához köthető 
információiról. 
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9.2. természetes eredetű 

aminosavak 
(általános szerkezet, ikerión, 
amfotéria, az aminosavak 
kapcsolódása, polipeptidek, 
fehérjék) 

 a természetes eredetű aminosavak 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a természetes 
eredetű aminosavakat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
természetes eredetű 
aminosavak témához 
köthető információiról. 

        
9.3. a fehérjék szerkezete 

(elsődleges, másodlagos, 
harmadlagos) 

 a fehérjék szerkezetének 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a fehérjék 
szerkezetét. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a fehérjék 
szerkezete témához 
köthető információiról. 

        
9.4. denaturáció és koaguláció  a denaturáció és koaguláció 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek, 
kísérletek segítségével 
felkészülés után saját 
vázlatának segítségével 
be tudja mutatni a 
denaturációt és 
koagulációt. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
denaturáció és 
koaguláció témához 
köthető információiról. 

 

        
IV. A BIOLÓGIA HATÁRÁN  ISMERETEK TANULÁSA A 

BIOLÓGIA HATÁRÁRÓL 
    

        
1. Nukleinsavak  Ismeretek tanulása a 

nukleinsavakról 
    

        
1.1. a nukleinsavak felépítése 

(ribóz, dezoxiribóz, piridin, 
pirimidin, pirrol, imidazol, 
purin, nukleotidok, a 
nukleotidok kapcsolódása, 
RNS, bázissorrend, DNS 
kettős helix 

 a nukleinsavak felépítésének 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a nukleinsavak 
felépítését. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, 
nukleinsavak felépítése 
témához köthető 
információiról. 

        
1.2. a nukleinsavak jelentősége  a nukleinsavak jelentőségének 

megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a nukleinsavak 
jelentőségét. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
nukleinsavak jelentősége 
témához köthető 
információiról. 
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1.3. a fehérjeszintézis  a fehérjeszintézis megismerése 

szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
fehérjeszintézist 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
fehérjeszintézis témához 
köthető információiról. 

        
1.4. az örökítőanyag módosulása 

(mutációk, mutagén 
anyagok, atombomba, 
ózonlyuk, csíramentesítés) 

 az örökítő anyag módosulásának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az örökítő anyag 
módosulásait. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az 
örökítő anyag 
módosulásai témához 
köthető információiról. 

 

        
1.5. reakcióláncok 

(biokémia és vegyipar, 
hasonlóságok, eltérések) 

 a reakcióláncok megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
reakcióláncokat. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
reakcióláncok témához 
köthető információiról. 

        
2. Pszichotróp szerek  Ismeretek tanulása a pszichotróp 

szerekről 
    

        
2.1. pszichototróp szerves 

vegyületek 
(alkohol, nikotin, tein, 
koffein, kábítószerek; 
a pszichototróp anyagok 
hatásmechanizmusa; 
apszichototróp anyagokhoz 
való függőség kialakulása; 
a függőség hatása a 
fogyasztóra és a 
társadalomra 

 a pszichototróp szerves 
vegyületek megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a pszichototróp 
szerves vegyületeket.  

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a 
pszichototróp szerves 
vegyületek témához 
köthető információiról. 

 

        
3. Környezeti szerves kémia  Ismeretek tanulása a környezeti 

szerves kémiáról 
    

        
3.1. energiagazdálkodás 

(fosszilis, hasadó és 
megújuló energiaforrások; 
az energiaforrások előnyei, 
hátrányai) 

 az energiagazdálkodás 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az 
energiagazdálkodást. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az 
energiagazdálkodás 
témához köthető 
információiról. 
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3.2. egyéb műanyagok 

(szintetikus és természetes 
alapú; termoplasztikus és 
termoaktív, polimerizációs 
és kondenzációs 
műanyagok; 
a műanyagok le nem 
bomlása, hulladékégetés, 
dioxin)  

 az egyéb műanyagok 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni az egyéb 
műanyagokat.  

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során az egyéb 
műanyagok témához 
köthető információiról. 

 

        
3.3. tápláléklánc  

(növénytermesztés, 
peszticidek, állattenyésztés; 
antibiotikumok, hormonok; 
tartósítószerek; 
E-számok, biogazdálkodás) 
 
 

 a tápláléklánc megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, technológiai 
ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a 
táplálékláncokat.  

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
táplálékláncok témához 
köthető információiról. 

 

        
3.4. van-e harmadik út? 

(tervgazdaság és 
piacgazdaság; 
fogyasztói társadalom 
kontra emberléptékű 
társadalom; 
fenntartható fejlődés és 
ökológiailag szelíd 
életforma) 
 

 a van-e harmadik út megismerése 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, ábraelemzéssel, 
egyenletrendezéssel, 
könyvtármunkával, nyomtatott, 
sugárzott és multimédiás 
információhordozók 
felhasználásával, laboratóriumi 
gyakorlatokkal 

 Megadott szempontok 
alapján ábrák, modellek 
segítségével felkészülés 
után saját vázlatának 
segítségével be tudja 
mutatni a van-e 
harmadik út kérdésre 
adott válaszát. 

 Önállóan be tudja 
mutatni megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során a van-e 
harmadik út témához 
köthető információiról. 

 

        
V. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     
        
1. Anyagokról és 

változásokról, gyakorlati 
(háztartási és ipari) 
alkalmazásokról informáló, 
illetve a kémia történetéről 
szóló cikkek, 
ismeretterjesztő könyvek, 
szaklexikonok, 
szakfolyóiratok, 
tanulmányok 

 Anyagokról és változásokról, 
gyakorlati alkalmazásokról 
informáló, illetve a kémia 
történetéről szóló cikkek, 
ismeretterjesztő könyvek, 
szaklexikonok, szakfolyóiratok, 
tanulmányok tallózása, olvasása, 
cédulázása, jegyzetelése, 
ismertetése 

 A tanév során el tudja 
készíteni négy-öt kémiai 
tárgyszó céduláját (egy-
egy nagyobb 
témakörhöz), amelyhez 
legalább három  forrást 
(nyomtatott, sugárzott, 
multimédiás) is 
megjelöl. 

 A tanév során elolvas 
legalább négy-öt 
alapvető anyagokról és 
változásokról, gyakorlati 
alkalmazásokról 
informáló, illetve 
kémiatörténetről szóló 
cikket, ismeretterjesztő 
könyvet. Az 
olvasottakról jegyzetet 
tud készíteni, a forrás 
címleírását szintén el 
tudja készíteni. Legalább 
egy általa olvasott 
könyvet részletesen be 
tud mutatni 
osztálytársainak. 
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2. Anyagokhoz és 

változásokhoz, gyakorlati 
alkalmazásokhoz, illetve 
kémiatörténethez 
kapcsolódó rádió-, televízió- 
és videoműsorok. 

 Anyagokhoz és változásokhoz, 
gyakorlati alkalmazásokhoz, 
illetve kémiatörténethez 
kapcsolódó rádió-, tv- és 
videoműsorok meghallgatása, 
megtekintése, ismertetése. 

 A tanév során összegyűjt 
és leír négy-öt olyan 
rádió- és televízióműsor-
címet, amely témája 
anyagokhoz és 
változásokhoz, 
gyakorlati 
alkalmazásokhoz vagy a 
kémia történetéhez 
kapcsolódik. 

 A tanév során megnéz, 
meghallgat legalább 
négy-öt olyan műsort, 
amelynek témája 
anyagokhoz és 
változásokhoz, 
gyakorlati 
alkalmazásokhoz vagy a 
kémia történetéhez 
kapcsolható. Az általa 
megtekintett, 
meghallgatott 
műsorokról képes rövid 
ismertetést adni 
osztálytársainak. 

 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 
A tanuló sorolja fel a szerves vegyületeket felépítő elemeket. Tudja a szerves vegyületek főbb alaptípusait 
(telített, telítetlen, aromás, nyílt láncú, gyűrűs, szénhidrogén stb.). Ismerje a köznapi életben is előforduló, tanult 
szerves vegyületeket, adja meg köznapi nevüket, konstitúciójukat, molekulamodellen mutassa be térbeli 
szerkezetüket, ismertesse környezeti és élettani hatásukat. Használja szakszerűen, balesetmentesen, környezet- 
és egészségvédő módon a szervesvegyipari termékeket. Ismerje fel a mindennapi életben gyakran előforduló 
kolloid rendszereket, értelmezze szerkezetüket, összetevőiket. A szenvedélybetegségekhez kapcsolódó 
anyagokat sorolja fel, és ismerje hatásukat az emberi szervezetre. Az elvégzett tanulókísérleteket mutassa be; 
eközben használja szakszerűen a vegyszereket és kísérleti eszközöket. Értelmezze az elvégzett vagy bemutatott 
kémiai reakciókat. Szerkesszen egyszerű szerves kémiai egyenleteket. Soroljon fel szerves vegyületekkel 
kapcsolatos környezeti problémákat, és említsen megoldási lehetőségeket ezekre. Ismerje a gazdasági fejlődés 
árnyoldalait, környezeti hatásait és a fenntartó fejlődés fogalmát. 
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BIOLÓGIA 
 

7–8. évfolyam 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskola, Művészeti 
Iskola és Gimnázium fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a NAT 
2003-hoz igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 
(ÉKP) 1–12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte. Az itt közölt, 7–8. évfolyamra szóló 
Biológia tanterv szerves folytatása a 9–11. évfolyam számára kidolgozott tanterv. 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 

 
Megjegyzés: A 8. és 11. évfolyamon az Ökológia és környezettan tantárgy tananyaga is a Biológia tantárgy 
keretében kerül oktatásra. 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A tantárgyban megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
Fejlesztési feladatok közül itt a következők szerepelnek:  
1. A tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány-technika-társadalom, benne a természet; a 
természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, technika, 
technológia. 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
– a természet megismerése: benne:  megfigyelés, kísérletezés, mérés, az ismerethordozók használata, az 
ismeretszerzés eredményeinek feldolgozása. 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül:  
– az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: környezetünk anyagai  
– az energia, benne: az energia terjedése, az energiamegmaradás, az energiaátalakulásokkal kapcsolatos 
társadalmi, technikai problémákhoz való viszony;  
– az információ;  
– a tér;  
– idő és mozgás;  
– a lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum; 
– a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás;  
– az élet, benne: evolúciós szemlélet, az élővilág szerveződési szintjei, az élővilág rendszerezése, 
életműködések. 
– az ember egészsége, fenntarthatóság, a környezet védelme. 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Biológia tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) 
tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulás 
segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A tanterv szorgalmazza a természetben való munkálkodást, a 
terepgyakorlatok keretében történő tanulást. 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Biológia tantervet biológia-földrajz vagy biológia-kémia szakos tanári diplomával rendelkező, tereptani 
ismeretekben felkészült pedagógus eredményesen taníthatja. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem 
igényel. A természettudományi szaktanterem segítheti a tanulásszervezést.  Jól felszerelt biológia szertár és 
iskolakert megléte viszont fontos feltétel. 
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A Biológia tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon  
 
A tanuló a biológiai tudományok bevezető tanulmányait követően a diszciplináris tartalom megismeréséhez 
érkezik, melyben arra törekszünk, hogy megkedvelje a biológiai gondolkodásmódot. Célunk, hogy a tanuló 
szerezzen ismereteket a biológiai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A 
diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet 
megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság biológiai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen 
elmélyedni adott probléma biológiai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető 
információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon 
megnyilatkozni mások előtt biológiai témában, használja a biológia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a 
biológiai gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, 
gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink 
jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a 
környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a biológiai 
tudomány nyelvezetének helyes használatát a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult 
műveleti tudását, vegye észre a biológia egész társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet 
formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a biológia világa között, a tudósok 
életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A biológia informatikát 
megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és a biológia által 
létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport 
biológiai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki 
érzéket, állandó figyelmet. – Amennyiben a kitűzött célok elérése a tananyag évfolyamonkénti tagolásától 
eltérően érhető el, akkor a tanár változtasson az itt következő tagoláson a szükséges mértékben. Összeségében 
azonban a 8. tanév végére a követelmények teljesítéséig érkezzen el. 
 
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 7–8. évfolyamon 

 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 szövegfeldolgozás (adatkeresés, 
lényegkiemelés, vázlatkészítés, 
fogalomábra készítése, táblázat 
készítése) 
 rendszertani 

alapdokumentumok használata 
(az elemek vegyjeleinek 
megállapítása) 
 kísérletezés (mérés, vizsgálat, 

reproduktív kísérlet, 
problémamegoldó kísérlet) 
 térképolvasás (a térképjelek 

szerinti tájékozódás, 
információolvasás) 
 térképkészítés (méretarányos 

térkép készítése a közvetlen 
lakóhelyről, iskoláról és 
környékéről) 
 
 
 
 
 
 

 írásbeli felelés (a szövegértés 
ellenőrzése a munkafüzet és a 
tankönyv feladatainak 
megoldásával) 
 felelés szóban (a szövegek, 

kísérletek, térképek 
értelmezésének és 
bemutatásának ellenőrzése) 
  felelés gyakorlatban (a mérés, a 

vizsgálat, a kísérlet elvégzése, 
bemutatása) 
 felelés szóban és írásban (a 

meghatározások, szabályok szó 
szerinti ellenőrzése; a tanultak 
megadott szempontok, és 
jegyzet alapján történő 
elmondása) 

 tanulói értékelés (önértékelés, 
diáktárs értékelése, csoport 
véleményének kifejezése) 
 tanári értékelés (formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó, 
szummatív: témazáró, félévzáró 
és tanévzáró dolgozat 
diagnosztikus mérés: zárt és 
nyíltvégű tesztek, a tanuló 
aktivitásának, 
feladatvállalásának, 
problémamegoldó készségének, 
önmaga aktualizálása fokának 
megítélése) 
 zsűri értékelése (házi és iskolán 

kívüli versenyek) 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 médiák műsorainak 
meghallgatása, megtekintése és 
a videofilmek, CD-k 
megtekintése (a sugárzott és a 
multimédiás ismeretterjesztő 
filmek megtekintése, adott 
szempontok szerinti 
feldolgozása) 
 szövegalkotás (reproduktív, 

félreproduktív, produktív) 
 
 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 
Évfolyam Raktári szám Cím 

5-6. NT-00536 Hartdégenné Rieder Éva – dr. Köves József: Természetismeret 5–6. osztály 
Átdolgozandó!!! 

 MK-560-05061 Horváthné dr. Hidegh  Anikó: Körülöttünk élő világ – Természetismeret 
10–11 éveseknek. 
Átdolgozandó!!! 

 MK-561-05062 Horváthné dr. Hidegh Anikó: Körülöttünk élő világ – Természetismeret 
munkafüzet 10-11 éveseknek. 
Átdolgozandó!!! 

 NT-00536/M Hartdégenné Rieder Éva – dr. Köves József: Természetismeret munkafüzet  
5–6. osztály 
Átdolgozandó!!! 

 NT-00536/F Gerhardtné Rugli Ilona: Természetismeret témazáró feladatlapok 5-6. osztály 
Átdolgozandó!!! 

 NT-416 Franyó István: Biológiai album I. 
Átdolgozandó!!! 

 NT-716 Franyó István: Biológiai album II. 
Átdolgozandó!!! 

 CR-0001/1 Első atlaszom. 
Átdolgozandó!!! 

 NT-8188/2 Varga Zoltán: Állatismeret. 
Átdolgozandó!!! 

 NT-8189/2 Simon-Csapody Vera: Kis növényhatározó. 
Átdolgozandó!!! 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7–8. évfolyam 

 
A Biológia tanulásának céljai a 7–8. évfolyamokon 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. RENDSZERTAN  RENDSZERTANI ISMERETEK 
TANULÁSA 

    

        
1. Rendszertani alapismertek  Ismeretek tanulása az alapvető 

rendszertani fogalmakról,   
összefüggésekről. Az eddig tanult 
fajismeret rendszerező 
tevékenységei. 

    

        
1.1. a rendszerezés alapelvei  információs szöveg  elolvasása, 

feldolgozása a rendszerezés 
elveiről, történetéről 

 Soroljon fel legalább két 
jellemző tulajdonságot, 
mely alapján 
elvégezhető a 
természetes 
rendszerezés. 

 Pontosan tudja ismertetni 
azokat a jellemzőket, melyek 
alapján az élőlények 
rendszerezése elvégezhető. 
Nevezzen meg legalább egy  
tudóst, aki a rendszertannal 
foglalkozott. 

        
1.2. Rendszertani kategóriák: 

faj, nemzetség, család, rend, 
osztály, törzs, ország 

 Információs szöveg elolvasása, 
feldolgozása a felsorolt 
kategóriákról. A rendszertani 
kategóriák halmazábrájának 
megfigyelése, elemzése. 

 Tudja legalább a faj, 
osztály, törzs, ország 
rendszertani kategóriákat 
megnevezni és 
elhelyezni a rendszertani 
kategóriák halmazában. 

 Pontosan  tudja – szóban és 
írásban – a rendszertani 
kategóriákat megnevezni. 
4-5 igaz állítást tud a faj, 
osztály, törzs kategóriákról. 

        
2. Az EGYSEJTŰEK  általános 

jellemzői: 
 Ismeretek tanulása az egysejtű 

élőlényekről. 
    

        
2.1. a prokarióták: 

baktériumok törzse 
kékmoszatok törzse 

 informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása az eukariótákról. 
Elektromikroszkópos fotók 
megfigyelése, elemzése. 

 Tudjon 2-3 igaz állítást 
mondani a baktériumok 
törzséről. Ismerje a 
kékmoszatok 
rendszertani 
jelentőségét. 
 

 Pontosan ismerje a 
baktériumok törzsébe tartozó 
élőlények testfelépítését, 
életmódjukat. Tudja a 
kékmoszatok felépítését és 
rendszertani jelentőségét.  

        
2.2. az egysejtű eukarióták: 

az ostoros moszatok törzse 
 Ismeretanyag tanulása az 

eukariótákról. Az ostoros 
moszatok törzséről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása. 
Ábra, elektromikroszkópos fotó 
megfigyelése, elemzése. Az 
ostoros moszatok fejlődéstani  
jelentőségének megismerése 
elemzés, szintézis útján. 

 Tudjon legalább egy 
élőlény fajt megnevezni 
az ostoros moszatok 
törzséből. Ismerje az 
ostoros moszatok 
fejlődéstani jelentőségét. 

 Pontosan ismerje az ostoros 
moszatok rendszertani 
jelentőségét. 4-5 igaz állítást  
tudjon – szóban és írásban –  
az ostoros moszatokról. 
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2.2.1. az egyféle magvúak 

 
 az egyféle magvúakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása. 
Ábra, diakép megfigyelése, 
elemzés 

 Tudjon legalább egy ide 
tartozó állatfajt 
jellemezni 1-2 igaz 
állítással. 
 

  Egy fajon keresztül 
pontosan tudja 
bemutatni az egyféle 
magvúak törzsére 
jellemző 
tulajdonságokat. 

        
2.2.2. a kétféle magvúak 

 
 a kétféle magvúakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása. 
Tanulói megfigyelések 
fénymikroszkópon, fotók 
elemzésével. 

 Ismerje a 
fénymikroszkóp 
kezelését. Tudjon 
legalább egy idetartozó 
élőlényfajról 2-3 igaz 
állítást. 

 Képes pontos 
megfigyelésre a 
fénymikroszkópon. A 
tapasztaltakról 4-5 igaz 
állítást tud mondani. 
Ismeri a kétféle 
magvúak törzsébe 
tartozó  néhány faj  
környezetére gyakorolt 
jelentőségét. 

        
3. A NÖVÉNYEK  Ismeretek tanulása a  

növények testfelépítéséről. 
    

        
3.1. a telepes testű növények:  

 zöldmoszatok törzse 
járommoszatok törzse 
csillárkamoszatok törzse 
vörösmoszatok törzse 

 információ elolvasása és 
feldolgozása. Képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése, 
összehasonlítása. 
Fénymikroszkópos vizsgálat. 

 Ismerje a telepes 
testfelépítés 2-3 
jellemzőjét. Tudjon 
legalább egy telepes 
testű moszatfajt 
megnevezni. 

 Pontosan tudja a telepes 
testfelépítés jellemzőit. 
Ismerjen 2-3 moszatfajt 
és azok pontos 
rendszertani helyét. 

        
3.1.1. a zuzmók törzse  a zuzmók testfelépítéséről és 

szerepéről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása. Fotók, 
rajzok, élő anyag megfigyelése, 
elemzése. 

 Ismerjen fel legalább 
egy zuzmófajt képen, 
ábrán. 

 Pontosan ismerje a 
zuzmók testfelépítését, a 
szimbiózis fogalmát. 
Ismerjen néhány 
zuzmófajt. 

        
3.1.2. mohák törzse  informáló szöveg elolvasása, 

feldolgozása. Mikroszkópi 
metszet megfigyelése, elemzése. 

 Tudjon 2-3 igaz állítást 
mondani a mohák 
törzséről. Ismerjen fel az 
eddigi tanulmányaiból 
legalább egy mohafajt. 

 4-5 igaz állítást tudjon 
szóban, írásban a mohák 
törzséről. Ismerjen 
eddigi tanulmányaiból  
2-3 mohafajt. 

        
3.2. Szövetes testfelépítésű 

növények: 
 Ismeretek tanulása  a szövetes 

szerveződési szintről. 
    

        
3.2.1. a harasztok törzse  

 
 a harasztok törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása. 
Az  eddig tanult fajok jellemzése, 
elemzése. A közös tulajdonságok 
szintézise. Eddigi fajismeret 
felelevenítése, képi  memória 
fejlesztése. 

 Tudjon legalább 2-3 
jellemző tulajdonságot 
mondani a harasztok 
törzséről. Ismerje fel 
képen, ábrán, valóságos 
körülmények között az 
erdei pajzsikát. 

 Tudjon 4-5 igaz állítást a 
harasztok törzséről 
szóban és írásban. 
Nevezze meg a  
harasztok törzsének 
legalább két osztályát. 
Ismerje fel az eddig 
tanult fajokat képen, 
ábrán, valóságban. 

        
3.3. a virágos növények  ismeretek tanulása, tapasztalatok  

szerzése a virágos növényekről 
    

        
3.3.1. a nyitvatermők törzse  a nyitvatermőkről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
Az eddig megismert fajok 
megfigyelése, elemzése, 
szintézise 
ábrák, fotók, élő anyagok 
segítségével.  

 Két-három igaz állítást 
tud mondani a 
nyitvatermők törzséről. 
Felismer és jellemezni 
tud 1-2 fenyő fajt.   

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
nyitvatermők törzséről. 
Ismeri legalább két 
osztályukat. Felismer és 
jellemezni tud 4-5 
nyitvatermő fajt. 

        
3.3.2. a zárvatermők törzse  ismeretanyag elolvasása, 

feldolgozása a árvatermők 
törzséről. Az eddigi tapasztalatok 
rendszerezése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani,  
a zárvatermők törzséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
zárvatermők törzséről. 
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3.3.3. a kétszikűek osztálya  a kétszikűek osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
Elemző, összehasonlító, 
rendszerező munka az eddig 
megismert növényfajokkal. 

 3-4 igaz kijelentést tud 
mondani, írni a kétszikű 
növényekről. 
Felismer néhány tanult 
kétszikű növényfajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
kétszikűek osztályáról. 

        
3.3.4. az egyszikűek osztálya  az egyszikűek osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
Elemző, rendszerező munka az 
eddig megismert fajokkal. 
Növénytani vizsgálatok terepen. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az egyszikűek 
osztályáról. 
Biztonsággal felismer 3-
4 egyszikű növényfajt az 
eddigi ismereteiből. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
az egyszikűek 
osztályáról. 
Biztonsággal felismeri a 
természetben is az eddig 
tanult legfontosabb 
növényfajokat. 

        
4. GOMBÁK  Ismeretanyag tanulása a 

gombákról 
    

        
4.1. a  nyálkagombák törzse  a  nyálkagombákról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
képek, ábrák, mikroszkópi 
metszetek megfigyelése, 
elemzése,  

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a  nyálkagombákról. 
Felismeri legalább egy 
képviselőjüket 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
nyálkagombák általános 
jellemzőiről. Néhány 
képviselőjét felismer, 
megnevez. 

        
4.2. valódi gombák törzse  informáló szöveg, képi anyag 

feldolgozása. Mikroszkópi 
megfigyelések, elemzések. 
Tanulói csoportos terepgyakorlat. 

 Tudjon 4-5 igaz állítást 
mondani, szóban, 
írásban a valódi gombák 
testfelépítéséről, 
életmódjáról. Ismerje fel 
az erdei csiperkét és a 
gyilkos galócát. Ismerje 
a gombafogyasztás 
alapszabályait. 

 Pontos leírást tud adni a 
valódi gombák 
testfelépítéséről, 
életmódjáról. Ismerje a 
gombafogyasztás 
szabályait, a 
gombamérgezés néhány 
tünetét.  

        
4.3. Autotrof és heterotrof 

táplálkozás 
a fotoszintézis 
a gombák táplálkozása 

 Az autotrof és a heterotrof 
táplálkozási formák és a 
táplálkozási láncok egymásra 
épülésének, kapcsolatának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
kísérletezéssel, terepgyakorlattal, 
képek, ábrák, modellek 
feldolgozásával 

 Tudja az autotrof 
táplálkozás és a 
heterotrof táplálkozás 
lényegét és egymásra 
utaltságát. 

 Tudjon magyarázó 
szöveget alkotni az 
autotrof és a heterotrof 
táplálkozás kapcsolatára, 
elválaszthatatlanságára, 
egymásra utaltságára. 

        
5. Az állatok országa  Ismeretanyag tanulása az állatok 

rendszeréről 
    

        
5.1. az álszövetes állatok: 

szivacsok törzse 
 a  szivacsok törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása;  
képek, fotók, ábrák megfigyelése, 
elemzése. Eddig tanult fajok 
rendszerezése. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a szivacsok  
törzséről. 
Meg tud nevezni 
legalább 
két szivacs fajt. 

 Pontosan le tudja írni a 
szivacsok testfelépítését 
és életmódját. Meg tud 
nevezni és felismerni 2-3 
szivacsfajt. 

        
5.2. szövetes testfelépítés  alapvető szövettani ismeretek 

tanulása, állatfajok rendszerezése 
    

        
5.2.1. a csalánozók törzse 

 
 informáló szöveg elolvasása, 

feldolgozása. Képek, ábrák 
elemzése, összehasonlítása. Az 
eddig tanult fajok rendszerezése. 

 Két-három igaz állítást 
tudjon szóban és írásban 
a csalánozók törzséről.  

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
csalánozók törzsébe 
tartozó élőlények 
testfelépítéséről, 
életmódjáról. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3529 

 
        
5.2.2. a laposférgek törzse 

a hengeresférgek törzse 
a gyűrűsférgek  törzse 

 informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása a férgekről, 
az eddig tanult állatfajok 
képének, rajzának megfigyelése, 
elemzése. Tanulói kísérlet: a 
testfelépítés vizsgálata  

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni  a férgekről. 
Nevezzen meg legalább 
egy féregfajt, ismerje 
annak az életmódját. 
 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban  
mindhárom féreg 
törzsről. Meg tud 
nevezni 2-3 ide tartozó 
állatfajt, ismertetni tudja 
testfelépítésüket, 
életmódjukat. 

        
5.3. a puhatestűek törzse: 

a csigák osztálya 
a kagylók osztálya 
a lábasfejűek osztálya 

 a puhatestűekről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ide tartozó állatfajok képének, 
rajzának megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a puhatestűek 
törzséről. Meg tud 
nevezni két osztályt és a 
hozzá tartozó egy-egy 
állatfajt.  
 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
puhatestűek törzséről. 
Felismeri képről, ábráról 
a tanult állatfajokat. 
Ismertetni tudja legalább 
4-5 puhatestű állat 
testfelépítését, 
életmódját, rendszertani 
helyét a puhatestűek 
törzsén belül. 

        
5.4. külső kitin vázzal 

rendelkező állatok: az 
ízeltlábúak törzse: 
 a rákok osztálya 
a rovarok osztálya 
a pókszabásúak osztálya  

  az ízeltlábúak törzséről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
 az eddig tanult ízeltlábúak 
képének, rajzának megfigyelése, 
elemzése, csoportosítása. 
tanuló kísérlet, csoportos 
megfigyelések.  

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az ízeltlábúak 
törzséről. Fel tudja 
sorolni mindhárom 
osztályát,  egy-egy 
állatfajon be tudja 
mutatni a rendszertani 
osztályra jellemzőket. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ízeltlábúak törzséről.  
Pontosan ismeri 
mindhárom osztály 
jellemzőit, ennek 
alapján biztonsággal 
besorolja a tanult 
állatfajokat. 

        
5.5. belső vázzal rendelkező 

állatok: a gerincesek törzse 
 a gerincesekről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
A gerinces állatfajok képeinek, 
rajzának megfigyelése, elemzése, 
azonosságok felismerése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a gerincesek 
törzséről. 
 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gerincesek általános 
jellemzőiről. 
 

        
5.5.1. a halak osztálya  a halakról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása. Ábrák, 
képek elemzése, azonosságok 
felismerése.  Eddig tanult 
állatfajok rendszerezése 

 Két- három igaz állítást 
tudjon szóban és írásban 
a halak osztályáról. 
Ismerjem legalább két – 
három tanult halfajt. 

 Pontos leírást tudjon 
adni szóban és írásban a 
halak osztályáról. 
Biztonsággal ismerje fel 
az eddig tanult 
halfajokat.  

        
5.5.2. a kétéltűek osztálya  a kétéltűekről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
Az ide tartozó állatfajok képének, 
rajzának megfigyelése, elemzése. 
Az életmód és a testfelépítés 
összefüggéseinek kiértékelése. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a kétéltűekről.  
Két – három tanult faj 
felismerése képről, 
ábráról, életmódjuk 
leírása. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
kétéltűek osztályáról. 
Felismeri képről, rajzról  
a tanult állatfajokat, 
négy – öt igaz állítást 
tud róluk . 

        
5.5.3. a hüllők osztálya  a hüllők osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
A hüllők képeinek, rajzainak 
megfigyelése, elemzése, 
következtetések, általánosítások, 
összefüggések felismerése. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a hüllők osztályának 
általános jellemzőiről. 
Ismerjen két-három 
hüllő fajt, azok 
életmódját, 
testfelépítését. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hüllők osztályáról. 
Felismeri képről, rajzról 
az eddig tanult hüllő 
fajokat, azok 
testfelépítéséről pontos 
leírást tud adni. 
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5.5.4. a madarak osztálya  a madarak osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
Az eddig tanult madár fajok 
képeinek, rajzainak megfigyelése, 
elemzése, tulajdonságaik 
általánosítása, összegzése. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a madarak 
osztályáról. 
Biztonsággal felismer 
két-három madárfajt, 
azok életmódjáról leírást 
tud készíteni szóban és 
írásban.  

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
madarak osztályáról. 
Felismeri képekről, 
rajzokról a tanult madár 
fajokat. Pontos leírást 
tud készíteni azok 
testalkatáról, 
életmódjáról.  

        
5.5.5. az emlősök osztálya  az emlősök osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a tanult emlősök képének, 
rajzának megfigyelése, elemzése, 
rendszerezése; tanulói 
megfigyelések, önálló információ 
gyűjtés és feldolgozás. 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az  emlősök 
osztályáról. 
Biztonsággal felismer 
legalább három-négy 
emlős fajt és azokról 
pontos leírást tud adni. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az  
emlősök osztályáról. 
Felismeri képről, rajzról  
a tanult állatfajokat, 
azok testfelépítéséről és 
életmódjáról összefüggő 
leírást tud adni. 

        
6. Szerveződési szintek az 

élővilágban: 
 Ismeretek tanulása az élőlények 

szerveződési szintjeiről,. 
    

        
6.1. egyed alatti szerveződési 

szintek: 
 ismeretek tanulása az egyed alatti 

szerveződési szintekről. 
    

        

6.1.1. a sejtet felépítő kémiai 
anyagok 
 

 a biogén elemekről és biológiai 
funkcióikról információ 
elolvasása, feldolgozása., biogén 
elemek megkeresése az elemek 
periodikus rendszerében. 

 Az elsődleges biogén 
elemek megnevezése és 
azok funkcióinak leírása.

 Pontos leírást tud adni a 
biogén elemekről és 
funkcióikról. Meg tudja 
keresni  a biogén 
elemeket az elemek 
periodikus rendszerében. 

        
6.1.2. a sejt legalapvetőbb alkotó 

elemei és funkciói: 
–a sejtplazma, a biológiai 
membránok, a sejtközpont, 
a mitokondrium, a 
színtestek, a sejtmag 

 a sejt alkotó elemeiről és 
működésükről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
elektromikroszkópos felvételek, 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
sorolja fel a sejt alkotó 
elemeit. Tudjon 
különbséget tenni a 
növényi és az állati sejt 
között. 

 Pontos leírást tud adni a  
sejt alkotó elemeiről, 
azok élettani funkcióiról. 

        
6.1.3. a szövetek általános 

jellemzői: 

 

 ismeretek tanulása az élőlények 
szöveteiről  
 

    

        
6.1.3.1. növényi szövetek: 

az osztódó szövet, a 
bőrszövet, a szállító szövet, 
az alapszövet 

 a növényi szövetekről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
elektro mikroszkópos fotók, 
mikroszkópi metszetek, 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése. 

 Fel tudja sorolni a 
növényi szöveteket. 
Legalább két szövet 
feladatáról leírást tud 
adni. 

 Pontos leírást tud adni a  
Növényi szövet –
féleségekről, azok 
funkcióiról. 

        
6.1.3.2. az állati szövetek: 

a hámszövet, a kötő-és 
támasztó szövet, az 
izomszövet, az idegszövet 
 

 az állati szövetekről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása . 
képek, ábrák, fotók megfigyelése, 
elemzése, mikroszkópi tanulói 
vizsgálatok. 
 

 Tudja felsorolni az állati 
szöveteket és azok 
funkcióit. 
Két-három igaz állítást 
tud szóban és írásban az 
egyes szövetekről 

 Pontos leírást tud adni az 
egyes szövettípusok 
felépítéséről, 
funkcióiról. 
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6.1.4. szervek, szervrendszerek, 

egyed 
 a szervek, szervrendszerek és az 

egyed felépítéséről, feladatairól 
és működéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 

 Két – három igaz állítást 
tudjon szóban és írásban 
a szervek, 
szervrendszerek, az 
egyed felépítéséről. 

 Pontos leírást tud adni a  
a szervek, 
szervrendszerek, egyed 
felépítéséről, funkcióiról, 
helyéről az élőlények 
szerveződési szintjében.  

        
7. Az egyed feletti szerveződési 

szintek 
 Ismeretek tanulása az egyed 

feletti szerveződési szintekről. 
    

        
7.1. alapfogalmak és 

összefüggések az egyed 
feletti szerveződési 
szintekről 
 

 információ elolvasása, 
feldolgozása a szerveződési 
szintekről. 
 

 Két-három igaz állítást 
tud szóban és írásban az 
egyed feletti 
szerveződési szintekről. 

 Pontos leírást tud adni az 
egyed feletti 
szerveződési szintekről, 
azok egymásra 
épüléséről. 

        
II. BIOLÓGIAI EMBERTAN 

ÉS EGÉSZSÉGTAN 
 BIOLÓGIAI EMBERTAN ÉS 

EGÉSZSÉGTANI ISMERETEK 
TANULÁSA 

    

        
1.  A belső állandóság  

(A homeosztázis) 
 Ismeretek tanulása a belső 

állandóságról. 
    

        
1.1. a homeosztázis funkciója: 

a homeosztázis végrehajtó 
szervei:a vese, a légzőszerv, 
a bél, a húgyhólyag és a 
kültakaró 

 a homeosztázisról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása, 
a vér és a szövetek sejt közötti 
folyadékának kapcsolatát 
magyarázó ábra megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi a 
homeosztázis szerepe. 
Fel tudja sorolni a 
homeosztázis végrehajtó 
szerveit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
homeosztázisról. 
 

        
2. A vér  Ismeretek tanulása a vérről     
        
2.1. a vér alkotórészei (alakos 

elemek, vérplazma), a vér 
szerepe a homeosztázis 
fenntartásában 

 a vérről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a vér 
alkotó részeinek számbavétele, az 
egyes alkotórészek ( alakos 
elemek, vérplazma) funkciójának 
tisztázása, vérszövet 
megfigyelése mikroszkóp alatt 

 Tudja hogy mi a vér 
alapvető funkciója. Meg 
tudja nevezni a vér fő 
alkotó részeit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vérről. 

        
2.2. a vér kórtana és 

egészségtana 
(vérszegénység, 
vérzékenység, vérömleny, 
vérbőség, vérmérgezés, 
magas és alacsony 
vérnyomás, vérrögösödés) 

 a vér kór-és egészségtanáról 
informáló szöveg elolvasása, 
kórképek megfigyelése, 
elemzése. 

 Ismeri a leggyakoribb, 
vérrel összefüggő 
betegségeket és ezek 
megelőzési és 
gyógyulási módját. 

 Pontos leírást tud adni a 
vérrel összefüggő 
betegségek közül a 
vérszegénységről. 
Vérzékenységről, a 
vérömlenyről, a 
vérbőségről, a 
vérmérgezésről, a magas 
és alacsony 
vérnyomásról, valamint 
a vérrögösödésről. 
Ismeri ezek megelőzését, 
illetve gyógyulási 
módját. 

        
2.3. a vér élettani szerepétől való 

eltérések, a vérszegénység, 
a vérzékenység, vérömleny, 
bérbőség, vérmérgezés, 
magas és alacsony 
vérnyomás, vérrögösödés, 
élettani követekezményei 

 a vér élettanitől eltérő 
működéséről informáló szöveg 
elolvasása, elemzése 

 Ismeri a leggyakoribb, 
vérrel összefüggő eltérő 
működést 

 Pontos leírást tud adni a 
vér eltérő működésének 
mibenlétéről, a tanult 
eltérések élettani 
következményeiről. 

        
2.4. a vér betegségei 

epidemiológiai szempontból 
 vérbetegségek pidemiológiai 

ismertetésée 
 A közegészségügyi 

állapot alakulásában 
ismerje a vér szerepét. 

 Ismerje a legfontosabb 
tárgyalt betegségek 
epidemiológiai 
következményeit. 
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3. Az immunrendszer  Ismeretek tanulása az 
immunrendszerről 

    

        
3.1. az immunrendszer 

funkciója, működése, az 
immunitás 

 az immunrendszerről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása,  
Az immunrendszer felépülését 
magyarázó ábra megfigyelése, 
elemzése. 

 Tudja mi az 
immunrendszer 
funkciója. Négy-öt igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az 
immunrendszerről 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
immunrendszerről. 

        
3.2. az immunrendszer 

életkorral, egészséggel 
összefüggő változásai 

 Az immunrendszer egészséges 
változásainak ismertetése 

 Tudja illusztrálni az 
immunrendszer 
megváltozását 
egészséges szervezetben 

 Ismer olyan tényezőket, 
amelyek a környezet 
felől hatnak és rá tud 
mutatni az 
immunrendszerben 
okozott hatásukra. 

        
3.3. Az immunrendszer 

működésének betegséggel 
összefüggő megváltozása 

 Az immunrendszer 
megbetegedésének mibenlétét 
ismertetjük 

 Az élettani működéstől 
eltérő működést egy 
példán be tudja mutatni. 

 Az eltérő működés 
mibenlétét ismeri és 
utalni tud arra, milyen 
korrekciós folyamattal 
változna meg a rendszer 
működése a kívánt 
irányban. 

        
3.4. Az immunkrendszer 

betegségeinek 
epidemiológiai képe 
(immun-deficiencia, 
autoimmunbetegégek). A 
védőoltás funkciója 

 az immunrendszer kórtanáról és 
egészségtanáról, valamint a 
védőoltásokról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása. 
Kórképek megfigyelése, 
elemzése. 

 Ismeri a leggyakoribb 
immunrendszerrel 
összefüggő betegségeket 
és ezek megelőzését, 
illetve gyógyulási 
módjait. 

 Pontos leírást tud adni az 
immunrendszerrel 
összefüggő tanult 
betegségekről, ezek 
megelőzését illetve 
gyógyulási módjairól, 
valamint a védőoltások 
funkciójáról. 

        
4. A keringés, a keringési 

rendszer 
 Ismeretek tanulása a keringésről, 

a keringési rendszerről 
    

        
4.1. a vérkeringés  a keringésről, a keringési 

szervrendszerről és működéséről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az ember vérkeringési 
szervrendszerének felépítését, a 
keringés folyamatát, a légzési 
gázok vérkörbeli útját, a 
hajszálerek vérkeringésének 
jellemzőit, az emberi szí 
felépítését és működését, az 
artériák és vénák felépítését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni a 
vérkeringés folyamatát, 
illetve az emberi szív 
működését. 

 Pontos leírást tud adni a 
keringési 
szervrendszerről, 
valamint a vérkeringés 
folyamatáról. 

        
4.2.  A keringés életkori 

sajátosságai 
 A vérkeringés élettani 

sajátosságainak ismertetése 
 Ismeri a fiatal és az idős 

szervezet keringési 
sajátosságainak 
különbségét 

 Ábrák segítségével rá 
tud mutatni a keringési 
rendszer magzati és 
születést követő 
állapotának 
különbségére, illusztrálni 
tudja a szervezet 
alkalmazkodását a kor és 
a tevékenység 
függvényében. 

        
4.3. A keringés élettani 

állapottól eltérő formája 
(kollapszus, 
szívelégtelenség, érgörcs, 
visszértágulat, érszűkület, 
érelmeszesedés) 

 A keringés élettanitól eltérő 
formájának ismertetése 

 Tud példát mondani az 
eltérő működésre. 

 Több példán tudja 
szemléltetni az eltérő 
működést, és utalni tud 
azok esetleges 
következményére. 
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4.4. a keringési szervrendszer 

betegségeinek 
epidemiológiája, néhány 
adat a lakosság állapotáról 

 A keringési rendszer 
betegségeinek epidemiológiai 
szempontból való bemutatása 
grafikonok segítségével 

 Meg tudja nevezni a 
leggyakoribb, keringési 
szervrendszerrel 
összefüggő 
betegségeket, azok 
mibenlétét meg tudja 
magyarázni. 

 A lényeget érintő leírást 
tud adni a keringési 
szervrendszerrel 
összefüggő, 
epidemiológiai 
szempontból kiemelt 
betegségekről, utalni tud 
azok megelőzési, illetve 
gyógyulási módjaira. 

        
5. A kültakaró  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a kültakaróról 
    

        
5.1. a bőr élettana  a bőrről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a bor felépítését, receptorainak 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a bőr 
funkciója. Négy-öt igaz 
kijelentéstől. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a bőr 
élettani szerepéről, 
illetve annak 
jelentőségéről 

        
5.2. mirigyek (verejtékmirigy, 

tejmirigy, faggyúmirigy, 
borfüggelékek (szőr, 
köröm) életkortól, nemtől, 
élettani állapottól függő 
változásai 

 a mirigyekről és a bőrfüggelékről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
mirigyeket, bőrfüggelékeket 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Fel tudja sorolni a bőr 
mirigyeit és függelékeit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a bőr 
mirigyeiről és a 
bőrfüggelékekről. 

        
5.3. A bőr élettanitől eltérő 

működése 
 A bőr rendellenesen megváltozott 

működésének ismertetése 
 Ismerjen legalább egy 

eltérő működést, azt 
helyesen értelmezze. 

 A mirigyek és a 
bőrfüggelékek eltérő 
működését egy-egy 
példával helyesen 
illusztrálja, utaljon a 
korrekció mibenlétére. 

        
5.4. a bőrbetegségek 

epidemiológiája (utalás a 
pannaás, gombásodás, 
bőrkeményedés, herpesz, 
ekcéma, bőrgyulladás, 
bőrkiütés, bőrelváltozás 
jelenségeinek 
gyakoriságára) 

 a bőrbetegségek epidemiológiai 
szerepének bemutatása, informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Ismeri néhány 
bőrbetegség 
elterjedésének útját, 
illetve van elképzelése 
arról, hogyan lehet 
megakadályozni annak 
terjedését. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanult bőrbetegségekről, 
azok megelőzéséről, 
illetve a gyógyítási 
célokról 

        
6. A mozgás és a mozgás 

szervrendszere 
 Ismeretek tanulása a mozgásról 

és a mozgás szervrendszeréről 
    

        
6.1. a csontrendszer élettani 

feladatai 
 a csontrendszerről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az emberi csontváz funkcióinak 
ismertetése, magyarázó ábrák, 
valamint emberi csontváz és 
koponya megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a 
csontrendszer funkciója. 
Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
csontrendszerről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
csontrendszer feladatáról 
és rá tud mutatni arra, 
hogyan tesz eleget 
feladatának a 
vázrendszer. 

        
6..2. az izomrendszer  az izomrendszerről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
 

 Tudja, mi az 
izomrendszer funkciója. 
Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
izomrendszerről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
izomrendszerről. 

        
6.3. a mozgás szervrendszerének 

kórtana és egészségtana 
(hanyagtartás, lúdtalp, 
gerincferdülés, 
csonthártyagyulladás, 
csontritkulás, 
csontvelőgyulladás, 
izomgörcs, izomgyulladás, 
izomsorvadás, izületi 
gyulladás, izom- és 
ínszakadás) 

 a mozgás szervrendszer 
kórtanáról és egészségtanáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása  

 Ismeri a leggyakoribb 
mozgás szervrendszeri 
betegségeket és ezek 
megelőzési, illetve 
gyógyulási módját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
mozgás 
szervrendszerének tanult 
betegségeiről, ezek 
megelőzési és 
gyógyulási módjairól. 
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6.4. A mozgással kapcsolatos 

szervrendszeri betegségek 
epidemiológiája 

 A mozgási szervrendszer 
betegségeinek epidemiológiai 
ismertetése 

 Ismeri néhány betegség 
előfordulásának 
leggyakoribb módját, 
utalni tud a gyógyítás 
lehetőségére 

 Pontos leírást tud adni a 
tanult betegségekről, 
azok megelőzésére, 
illetve a gyógyítási 
célokról. 

        
7. A táplálkozás folyamatai  Ismeretek tanulása a 

táplálkozásról és 
szervrendszeréről 

    

        
7.1. A táplálkozás élettani 

folyamatai, a tápanyag 
feldolgozása 
(táplálékfelvétel, emésztés, 
felszívódás, slakanyag 
eltávolítás) 

 Ismeretek tanulása a táplálozás 
élettani folyamatairól 

 A táplálék lebontásának 
egyes helyeiről érvényes 
kijelentéseket tudjon 
tenni. 

 Pontosan ismerje a 
táplálék lebontásának 
szakaszait, az ott történő 
jelentőseb fizikai- 
kémiai természetű 
változásokat nevezze 
meg. 

        
7.2. Életkorra jellemző 

sajátosságok a táplálkozás 
és az emésztés 
folyamatában 

 A táplálkozás és az emésztés 
életkori sajátosságainak 
ismertetése 

 Tudjon jellemzpő 
sajátosságokat 
felsorolni, azok alapján 
ismertesse a 
bekövetkező 
eseményeket 

 Minden életszakaszhoz 
soroljon fel korhoz 
kötött sajátosságokat, 
azokat példával 
illusztrálja 

        
7.3. Az emésztő rendszer nem 

élettani működésének 
megismerése a 
nyálmilrigyek, a fogak 
 fejlődése, harapás, rágás, 
nyelés, a nyelés folyamata, a 
perisztalktikus mozgás, a 
gyomorműködésk, a 
patkóbélhez kapcsolódó 
mirigyek működése, a 
bélbolyhok működése, a 
bélszakaszok funkciói 
vonatkozásában 

 Ismeretek az élettanitől eltérően 
működő emésztőrendszerről. 

 Tudjon példát mondani 
az emésztőrendszer nem 
élettani működésére 

 Értelmezze az élettani és 
a nem-élettani működés 
fogalmakat a nyelés és a 
nem-jó-nyelés esetében, 
majd ahhoz hasonlóan 
mondjon további 
példákat az 
emésztőrendszerben 
lejátszódó folyamatok 
esetében. 

        
7.4. Epidemiológiai vontkozások 

az emésztőrendszerrel 
kapcsolatban (pl. 
fogszuvasodás, 
gyomorfekély, bélhurut, 
bélcsavarodás, bélelzáródás, 
bélgörcs, hasmenés, 
bélférgesség, székrekedés, 
hasnyálmirigy-gyulladás, 
hashártya-gyulladás, 
ételmérgezés, vitaminhiány, 
végbélrák) 

 informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Grafikon, ábra 
segítségével be tudja 
mutatni a táplálkozással 
és az emésztéssel 
kapcsolatos valamely 
betegség esetében az 
epidemiológiai 
szempontokat. 

 Helyesen értelmezi a 
népegészségügyi adatok 
grafikonjait. Pontos 
leírást tud adni szóban és 
írásban a táplálkozás 
szervrendszerének 
leggyakoribb 
betegségeiről a 
statisztikák tükrében 

        
8. A légzés és a légzés 

szervrendszere 
 Ismeretek tanulása a légzésről és 

a légzés szervrendszeréről 
    

        
8.1. a légzőszervrendszer 

működése 
 a légzőszervrendszer 

működéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a légzés folyamatát, a légzés 
szervrendszerének felépítését, a 
tüdő felépítését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a 
légzőszervrendszer 
funkciója. Négy-öt igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a 
légzőszervrendszerről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
légzőszervrendszer 
működéséről. 

        
8.2. a légzés szervrendszerének 

kórtana és egészségtana 
(meghűlés, nátha, 
hörghurut, asztma, 
légcsőgyulladás, 
légcsőhurut, légcsőszűkület, 
légszomj, nehézlégzés, 
tüdőasztma, tüdőgyulladás, 
tüdőtágulat, tüdőrák) 

 a légzés szervrendszerének 
kórtanáról és egészségtanáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Ismeri a leggyakoribb 
légzőszervrendszeri 
betegségeket és ezek 
megelőzési, illetve 
gyógyulási módját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
légzés 
szervrendszerének tanult 
betegségeiről, ezek 
megelőzési és 
gyógyulási módjairól. 
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8.2. életkori sajátosságok a 

legzőszervrendszer 
működésében 

 Ismeretek a légzőszervrendszer 
működéséről 

 Tudjon jellemző életkori 
sajátosságokat 
felsorolni, azok alapján 
ismertesse a 
bekövetkező 
eseményeket 

 Minden életszakaszhoz 
soroljon fel korhoz 
kötött sajátosságokat, 
azokat példával 
illusztrálja 

        
8.3. Élettanitól eltérő működések 

a légzés szervrendszerében 
(pl. asztma, 
légcsőgyulladás, 
légcsőhurut, légcsőszűkület, 
légszomj, nehézlégzés, 
tüdőasztma, tüdőgyuladás,  
tüdőtágulat, tüdőrák 
eseteiben) 

 Az élettanitől eltérő légzőszervi 
működés ismertetése több példán 

 Tudjon példát mondani a 
légzőrendszer nem 
élettani működésére 

 Értelmezze az élettani és 
a nem-élettani működés 
fogalmakat a jó légzés és 
az asztmás légzés 
esetében, majd ahhoz 
hasonlóan mondjon 
további példákat a 
légzéssel kapcsolatban 
lejátszódó folyamatok 
esetében. 

        
8.4. a légzés szervrendszerének 

betegségei az epidemiológai 
adatok tükrében 

 Ismeretek a légzés 
szervrendszerének 
epidemiológiájáról 

 Ismeri a leggyakoribb 
légzőszervrendszeri 
betegségeket és azok 
megelőzési, illetve 
gyógyulási módját 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
légzés 
szervrendszerének tanult 
betegségeiről, ezek 
megelőzési és 
gyógyításának céljáról. 

        
9. A kiválasztás és a 

kiválasztás szervrendszere 
 Ismeretek tanulása  a 

kiválasztásról és a kiválasztás 
szervrendszeréről 

    

        
9.1. a kiválasztás folyamata; 

 
 a kiválasztás folyamatáról, 

valamint a vese, a húgyvezető, a 
húgyhólyag és a húgycső 
működéséről  informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az ember kiválasztó 
szervrendszerének felépítését, a 
vese felépítését, a nefron 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja a kiválasztó 
szervrendszer alapvető 
funkcióját. Négy-öt igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a kiválasztó 
szervrendszer 
működéséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kiválasztás folyamatáról, 
a kiválasztó 
szervrendszer 
működéséről. 

        
9.2. életkorhoz kötött 

sajátosságok a kiválasztás 
folyamatában 

 Élettani sajátosságok ismertetése 
a kiválasztás szervrendszerének 
működésével kapcsolatban 

 Tudjon jellemző életkori 
sajátosságokat 
felsorolni, azok alapján 
ismertesse a 
bekövetkező 
eseményeket. 

 Minden életszakaszhoz 
soroljon fel korhoz 
kötött sajátosságokat, 
azokat példával 
illusztrálja 

        
9.3. Nem élettani működés a 

kiválasztó szervrendszerben 
(hólyaghurut, 
húgycsőgyulladás, 
vesegyulladás, vesekő, 
vesemedence-gyulladás, 
vizelettartó képesség 
csökkenése) 

 Nem élettani működés 
ismertetése a kiválasztás 
szervrendszerében 

 Tudjon példát mondani a 
kiválasztás 
szervrendszerének a nem 
élettani működésére. 

 Értelmezze az élettani és 
a nem-élettani működés 
fogalmakat a jó 
szűrletképzés és a 
kőképződés esetében, 
majd ahhoz hasonlóan 
mondjon további 
példákat a kiválasztással 
kapcsolatban lejátszódó 
folyamatok esetében. 

        
9.4. A kiválasztó 

szervrendszerben 
bekövetkező betegségek 
epidemiológiája 

 Epidemiológiai adatok a 
kiválasztás szervrendszerének 
megbetegedéseiről 

 Ismerje a leggyakoribb 
kiválasztó szervrendszeri 
betegségeket és ezek 
megelőzési, illetve 
gyógyulási módját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kiválasztás 
szervrendszerének tanult 
betegségeiről, ezek 
megelőzési és 
gyógyításának céljáról. 

        
10. A szaporodás és 

a szaporodás 
szervrendszerei 

 Ismeretek tanulása a 
szaporodásról és a szaporodás 
szervrendszereiről 
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10.1. a szaporodás;  
a női és a férfi nemi szervek 
funkciói 

 a szaporodásról, valamint a női  
és a férfi nemi szervekről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja a szaporodás 
szervrendszereinek 
funkcióit. Négy-öt igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a női és a férfi nemi 
szervekről és 
működésükről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
szaporodásról, női és a 
férfi  nemi szervekről és 
működésükről. 

        
10.2. életkorhoz köthető 

sajátosságok a szaporodás 
szervrendszerének 
működésében 

 Ismeretek az embrionális fejlődés 
szakaszairől, a férfi és a női nemi 
szervek működéséről, a női nemi 
ciklust magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 A tanuló tudja ismertetni 
a saját nemére jellemző 
életkori sajátosságokat. 

 Mindkét nem 
sajátosságait ismerje a 
tanuló, arról, írásban 
vagy szóban számoljon 
be 

        
10.3. nem élettani működés a 

szaporodási 
szervrendszerben 
(fitymagyulladás, 
fitymaszűkület, heresérv, 
emlőgyulladás, 
petefészekgyulladás, 
fájdalmas menstruáció) 

 A nem élettani működésű 
folyamatok ismertetése 

 Tudjon példát mondani a 
szaporodás 
szervrendszerének nem 
élettani működésére 

 Értelmezze az élettani és 
a nem-élettani működés 
fogalmakat az 
egészséges nemi 
működés és az 
epidemiológiában 
nyilvántartott esetekben, 
majd ahhoz hasonlóan 
mondjon további 
példákat a szaporodással 
kapcsolatban lejátszódó 
folyamatok esetében. 

        
10.4.
  

a szaporodás 
szervrendszereinek 
betegségei az epidemiológia 
tükrében (pl. kankó, 
szifilisz) 

 a szaporodási szervrendszerek 
egészségtanáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása. Az 
epidemiológia fertőző 
betegségekkel kapcsolatos 
figyelmeztetései 

 Ismeri az epidemiológia 
alapján álló fertőzés 
folyamatát, arra tud 
példát mondani. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a női 
és a férfi nemi szervek 
betegségeinek 
epidemiológiájában 
tárgyalt tertőző 
folyamatairól 

        
11. A hormonrendszer   Ismeretek tanulása a 

hormonrendszerről 
    

        
11.1. a hormonrendszer szervei, 

működésük; 
a hormonok hatása 

 a hormonrendszer szerveiről, 
működéséről és a hormonokról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a hipotalamusz és a belső 
elválasztási mirigyek 
kölcsönhatását, az ember 
hormonális rendszerének 
felépítését, az adneralin termelés 
szabályozását, az agyalapi mirigy 
működését; a pajzsmirigy és a 
mellékpajzsmirigy működését, a 
hasnyálmirigy hormontermelő 
szigeteit, a női nemi működés 
hormonális szabályozását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Meg tudja nevezni a 
hormonrendszer négy-öt 
funkcióját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hormonrendszer 
szerveiről, a 
hormonokról és a 
hormonrendszer 
működéséről. 

        
11.2. életkori sajátosságok a 

hormonrendszer 
működésében 

 Életkori sajátosságok ismertetése 
a hormonrendszer működésében 

 Illusztrálja egy példával 
a hormonális működés 
életkorhoz kötött 
sajátosságait 

 Az egyes életszakaszok 
hormonális rendszerének 
funkcióiból soroljon fel 
egy-egy példát 

        
11.3.
  

Élettanitől eltérő működés a 
hormonrendszerben (pl. 
Basedow-kór, akromegália, 
golyva, Cushing- kór) 

 Az élettanitól eltérő 
hormondrendszerbeli működés 
ismertetése 

 Tudjon példát mondani a 
hormonális rendszer 
nem élettani működésére 

 Értelmezze az élettani és 
a nem-élettani működés 
fogalmakat az 
egészséges hormonális 
működés és a nem 
egészséges működés, 
betegség esetében, majd 
ahhoz hasonlóan 
mondjon további 
példákat a hormonális 
rendszerben lejátszódó 
folyamatokra. 
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11.4. a hormondrendszer 
betegségeinek 
epidemiológiája (pl. 
cukorbaj) 

 A hormonrendszer 
epidemiológiában számon tartott 
megbetegedésének ismertetése 

 Ismeri a leggyakoribb 
hormonális eredetű 
betegségeket, azok 
epidemiológiai adatait, 
grafikonját értelmezze. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
epidemiológiában 
számon tartott 
hormonális eredetű 
betegségekről, azok 
megelőzéséről és 
gyógyításuk céljáról. 

        
12. Az idegrendszer  Ismeretek tanulása az 

idegrendszerről 
    

        
12.1. a központi és a környéki 

idegrendszer;  
a szimpatikus és a 
paraszimpatikus 
idegrendszer; 
az idegrendszer működése 

 az idegrendszerről és az 
idegrendszer működéséről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; a reflexívet és a 
reflexkört, a vezérlés és a 
szabályozás folyamatát, az 
idegsejt felépítését, a nyugalmi és 
az akciós potenciált, a 
szinapszist, az agyvelő és a 
gerincvelő felépítését, a 
szimpatikus és a paraszimpatikus 
vegetatív reflexet, a vegetatív 
idegrendszert, az agy felosztását, 
az agykamrák elhelyezkedését, a 
nagyagy főbb központjait 
magyarázó ábrák megfigyelése 
elemzése 

 Tudja az idegrendszer fő 
funkcióját. Négy-öt igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az idegrendszerről és 
az idegrendszer 
működéséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
idegrendszerről és az 
idegrendszer 
működéséről. 

        
12.2. az idegrendszer kórtana és 

egészségtana (idegesség, 
ideggyulladás, 
idegösszeroppanás, 
idegzsába, agyhártya-
gyulladás, agyi oxigénhiány, 
agylágyulás, agyvérzés, 
agyrázkódás, agyvelő-
gyulladás); az idegrendszer 
működését befolyásoló 
élvezeti- és kábítószerek 
(koffein, nikotin, alkohol, 
heroin, LSD stb.) hatása 

 az idegrendszer kórtanáról és  
egészségtanáról, az idegrendszer 
működését befolyásoló élvezeti- 
és kábítószerekről és hatásaikról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; kórképek 
megfigyelése, elemzése 

 Ismeri a leggyakoribb 
idegrendszeri eredetű 
betegségeket, az 
idegrendszer működését 
befolyásoló élvezeti- és 
kábítószerek hatásait, a 
drogfüggőség 
megelőzésének és 
gyógyulásának módját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
idegrendszeri eredetű 
tanult betegségekről, az 
idegrendszer működését 
befolyásoló élvezeti- és 
kábítószerekről és 
hatásaikról, a betegségek 
és a drogfüggőség 
megelőzéséről és 
gyógyulásuk módjáról. 

        
13. Az érzékszervek  Ismeretek tanulása az 

érzékszervekről 
    

        
13.1. az érzékszervek felépítése 

és működése (a szem, a fül, 
a helyzetérzékelő szerv, az 
ízérzékelő szerv, a 
szaglószerv, a hő- és 
fájdalomérzékelő szerv); 
az érzékszervek kórtana és 
egészségtana (látási zavar, 
látóideg-gyulladás, 
farkasvakság, szürkehályog, 
zöldhályog, színtévesztés, 
kötőhártyagyulladás, 
fülfolyás, középfül-
gyulladás, fülzúgás, 
szaglászavar, orrfolyás, 
orrmelléküreg-gyulladás, 
orrpolip, orrsövényferdülés, 
térképnyelv, nyelvégés, 
íztévesztés) 

 az érzékszervek felépítéséről és 
működéséről  informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása;  
a szem felépítését, a sugárizmok 
és a lencsefüggesztő rostok 
működését, az ideghártya 
felépítését, a fényérzékelő 
receptorok működését, a látóideg 
átkereszteződését, a fül 
felépítését, a helyzetérzékelő 
szerv működését, az agykéreg 
érző- és mozgatómezőit, a 
receptorokból származó rostok és 
a központi idegrendszer 
kapcsolatát magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése; 
az idegrendszer és az 
érzékszervek egészségtanáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
kórképek megfigyelése, elemzése 

 Ismeri az egyes 
érzékszervek fő 
funkcióit. 
Ismeri a leggyakoribb 
érzékszervi 
betegségeket, azok 
megelőzésének és 
gyógyulásának módját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
érzékszervekről és 
működésükről. 
Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
tanult érzékszervi 
betegségekről, azok 
megelőzéséről és 
gyógyulásuk módjáról. 
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III. PSZICHOTROP 

ANYAGOK 
 PSZICHOTROP ANYAGOK 

MEGISMERÉSE 
    

        
1. Nikotin 

cigaretta 
passzív dohányzás 
nikotinfüggőség 
a nikotin hatása 
téveszmék a cigarettáról 

 A cigaretta és hatásainak 
megismerése 
szövegfeldolgozással, személyes 
élmény elbeszélésével, vitával 

 Tudjon leíró szöveget 
alkotni a cigaretta 
hatásairól 
Tudjon érvelni a 
cigarettázás ellen 

 Tudjon magyarázó 
szöveget alkotni a 
cigaretta hatásairól és 
nemet mondani a 
cigarettát kínálóknak 

        
2. Koffein  

kávéfogyasztás 
kávéfüggőség 
kimerültség 
téveszmék a koffeinről 

 A koffein hatásainak 
megismerése 
szövegfeldolgozással, személyes 
élmény elbeszélésével, vitával 

 Tudjon leíró szöveget 
alkotni a koffein 
hatásairól 
Tudjon érvelni a 
kávéfogyasztás ellen 

 Tudjon magyarázó 
szöveget alkotni a 
koffein hatásairól és 
nemet mondani a kávét 
kínálóknak 

        
3. Alkohol 

szeszes italok 
alkoholfüggőség 
részegség 
alkoholista és a környezete 
téveszmék az alkoholról 

 Az alkohol hatásainak 
megismerése 
szövegfeldolgozással, személyes 
élmény elbeszélésével, vitával 

 Tudjon leíró szöveget 
alkotni az alkohol 
hatásairól 
Tudjon érvelni az 
alkoholfogyasztás ellen 

 Tudjon magyarázó 
szöveget alkotni a 
koffein hatásairól és 
nemet mondani a kávét 
kínálóknak 

        
4. Kábítószerek 

lágy drogok 
kemény drogok 
kábítószer függőség 
téveszmék a kábítószerről 
 

 A kábítószer hatásainak 
megismerése 
szövegfeldolgozással, személyes 
élmény elbeszélésével, vitával 

 Tudjon leíró szöveget 
alkotni a kábítószer 
hatásairól 
Tudjon érvelni a 
kábítószer fogyasztás 
ellen 

 Tudjon magyarázó 
szöveget alkotni a 
kábítószer hatásairól és 
nemet mondani a 
kábítószert kínálóknak 

        
5. Döntési helyzetek: 

kortársközegben 
szórakozó helyeken 
társas összejöveteleken 

 Döntési helyzetek megismerése, 
megvitatása szituációs játékokkal, 
konfliktusmegoldással 

 Tudjon döntési 
helyzetekben az 
egészséges életmód 
mellett dönteni  

 Tudjon érvelni és 
dönteni a döntési 
helyzetekben az 
egészséges életmód 
mellett 

        
6. A pszichotróp anyagokkal 

történő visszaélés 
epidemiológiája 

 Epidemiológiai adatok 
ismertetése a pszichotróp szerek 
használatáról 

 Legalább egy 
pszichotróp szert 
mutasson be az 
epidemiológiai adatok 
tükrében. 

 Ismertesse a tanult 
pszichotróp szerekkel 
való visszaélések 
típusait 
epidemiológiában 
feldolgozott adatokkal 

        
III. AZ ÖRÖKLŐDÉS  AZ ÖRÖKLŐDÉS 

TÖRVÉNYSZERŰSÉGEINEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Az örökítő anyag 

sejtmag 
kromoszómakészlet 
kromoszóma 
DNS 
gén 

 Az örökítő anyag megismerése 
szövegfeldolgozással, 
mikroszkóp használatával, 
kromoszómafénykép segítségével 

 Az örökítő anyag 
struktúráját meg tudja 
nevezni és le tudja 
rajzolni 

 Magyarázó szöveget tud 
alkotni az örökítő anyag 
felépítése és a megjelenő 
tulajdonság kapcsolata 
között 

        
2. A sejtosztódás 

számtartó osztódás 
számfelező osztódás 
(Watson-Cirk) 

 A sejtosztódás típusainak 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
ábraelemzéssel, modellezéssel 

 A sejtosztódás menetéről 
sematikus ábra 
segítségével szöveget 
tud alkotni 

 Magyarázó szöveget tud 
alkotni a sejtosztódás 
menetéről és össze tudja 
hasonlítani a számfelező 
osztódás menetével 

        
3. (Mendel) 

Köztes öröklődés 
Csodatölcsér 
AB-s vércsoport 

 A köztes öröklésmenet 
megismerése 
szövegfeldolgozással, Pönett-
tábla használatával, 
modellezéssel 

 Le tudja vezetni 
sematikus ábra 
segítségével a köztes 
öröklésmenet folyamatát 

 Magyarázó szöveget tud 
alkotni a köztes öröklés 
menetéről és példát tud 
mondani az emberi 
tulajdonság öröklődésére 
is 
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4. Uralkodó-lappangó 

öröklődés 
borsó 
az emberi nem öröklődése 

 Az uralkodó öröklésmenet 
megismerése 
szövegfeldolgozással, Pönett-
tábla használatával, 
modellezéssel 

 Le tudja vezetni 
sematikus ábra 
segítségével az uralkodó 
öröklésmenet folyamatát 

 Magyarázó szöveget tud 
alkotni az uralkodó és 
lappangó 
öröklésmenetről és 
példát tud mondani az 
emberi tulajdonság 
öröklődésére is 

        
IV. EVOLÚCIÓ  AZ EVOLÚCIÓ 

FOLYAMATÁNAK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Evolúciós elméletek 

Darwin. Lamarck 
Az evolúció 
populáció és változása 
mutáció 

 Az evolúció fogalmának és a 
populációk változási 
lehetőségeinek megismerése 

 Tud példát mondani 
populáció változására 

 Tud érvelni az evolúciós 
elméletek ütköztetésekor 

        
2. Növények evolúciója 

moszatok 
gombák 
mohák 
harasztok 
nyitvatermők 
zárvatermők 

 A növényi evolúció megismerése 
szövegfeldolgozással, 
terepgyakorlattal, a 
típusnövények megfigyelésével, 
vizsgálatával 
A növényi evolúció időbeni 
elhelyezése 

 Tud jellemezni növényi 
törzseket és egy-egy 
típusnövényt, meg tud 
nevezni evolúciós 
kapcsolatokat 

 Magyarázó szöveget tud 
alkotni a növényi 
evolúcióról a 
kapcsolódási pontok 
bemutatásával 

        
3. Állatok evolúciója 

egysejtűek 
ősszájúak és újszájúak 
szivacsok 
csalánozók 
gyűrűs férgek 
puhatestűek 
ízeltlábúak 
gerincesek 

 Az állatok evolúciójának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, 
mikroszkóp használatával, 
boncolással és írásvetítő fóliák, 
képek tanulmányozásával, 
valamint a típusállatok 
megfigyelésével 
Az állati evolúció időbeni 
elhelyezése 

 Tud jellemezni 
állattörzseket és egy-egy 
típusállatot, meg tud 
nevezni evolúciós 
kapcsolatokat 

 Magyarázó szöveget tud 
alkotni az állati olúcióról 
a kapcsolódási pontok 
bemutatásával 

        
4. Az ember evolúciója 

Emberszabású majmok 
Ramapithecus 
Australopthecus 
Homo habilis 
Homo erectus 
A homo erectus utódai 

 Az ember evolúciójának 
megismerése 
szövegfeldolgozással, tanulmányi 
kirándulással, fóliaábrák, képek 
és videofilmek elemzésével 
Az emberi evolúció időbeni 
elhelyezése 

 Össze tud hasonlítani 
emberszabású majmot és 
egy ma élő embert a 
hasonlóságuk mentén 
Fel tudja sorolni az 
emberi evolúció 
szakaszait és főbb 
képviselőit, leleteit 

 Magyarázó szöveget tud 
alkotni az emberi 
evolúcióról az emberi 
leletek 
összehasonlításával, a 
kapcsolódási pontok 
bemutatásával 

        
5. Az evolúció általános 

elemzése: 
hasonlóságok és 
kapcsolatok 
- alaktani 
- funkcióbeli  
- biokémia 
- életmód 
- élőhely  
- szaporodás 

 Az evolúciós kapcsolatok 
megismerése, értelmezése, ok-
oksági kapcsolatok értelmezése 

 Tudjon felsorolni 
példákat evolúciós 
kapcsolatokra a 
növények, az állatok és 
az ember evolúciójában 

 Tudjon magyarázó 
szöveget alkotni 
evolúciós kapcsolatokra 
a növények, állatok és az 
ember evolúciójában 

        
V. ÖKOLÓGIAI 

PROBLÉMÁK 
 AZ ÖKOLÓGIAI PROBLÉMÁK 

MEGISMERÉSE 
    

        
1. Gazdálkodási problémák 

- ipari gázok 
- üvegházhatás 
- ózonlyuk vékonyodása 

 A gazdálkodási problémák 
megismerése : hírek tudósítások, 
multimédiás információk 
feldolgozásával, az élőhelyek 
megfigyelésével 

 Fel tud sorolni 
gazdálkodási 
problémákat és azok 
lehetséges hatásait 

 Magyarázó szöveget tud 
alkotni a gazdálkodási 
problémákról és azok 
várható hatásairól 
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2. Természeti folyamatok 

problémái 
- biológiai sokféleség 

csökkenése 
- az örökítő anyag 

hanyatlása 

 A természeti folyamatok 
problémáinak megismerése : 
hírek tudósítások, multimédiás 
információk feldolgozásával, az 
élőhelyek és az élőlények 
megfigyelésével 

 Leíró szöveget tud 
alkotni a biológiai 
sokféleség 
csökkenéséről, az 
örökítő anyag 
hanyatlásáról 

 Magyarázó szöveget tud 
alkotni a biológiai 
sokféleség 
csökkenéséről, az 
örökítő anyag 
hanyatlásáról 

        
3. A gazdálkodási problémák 

hatása a természeti 
folyamatokra 
- savas eső 
- erdőpusztulás 
- elsivatagosodás 
- éghajlatváltozás 

 A gazdálkodási problémák 
hatásának megismerése a 
természeti folyamatokra 
szövegfeldolgozással, 
modellezéssel, hírek, folyóiratok 
feldolgozásával 

 Példákat tud mondani 
megtörtént természeti 
katasztrófákra és leíró 
szöveget tud azokról 
alkotni 

 Magyarázó szöveget tud 
mondani a  gazdálkodási 
problémák és a 
természeti folyamatok 
kapcsolatáról, várható 
távolabbi 
következményeiről 

        

 
 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 
A tanulói differenciált követelmények a teljesítmények minimális fejlécű oszlopában végzettek szerint tevődnek 
össze. A tanterv ismeretanyaga, gyakorlati tudásra irányuló részei, érzelmi és motivációs összetevői a tanulói 
attitűd kimunkálását szolgálták, az év végén ennek megvalósulását is megállapítjuk. 
 

a) Ismerje meg a rendszertani fogalmakat, azokat helyesen használja, a tanultak szerint ismerjen meg 
fajokat a növények és az állatok országában. 

b)  Legyen helyes ismerete az élővilág szerveződésének szintjeiről. 
c) Az emberre vonatkozó biológiai ismereteket bővítse a tanultak szerint. 
d) Egyszerű demonstrációs kísérletet tudjon reprodukálni, tervezni. 
e) A kísérleti munkát vezesse jegyzőkönyvben, a forrásokat és a vonatkozó adatokat kezelje szakszerűen, 

munkájáról tudjon előadás keretében is beszámolni. Kialakult álláspontját indokolja. 
 
 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
A tanulói differenciált követelmények a teljesítmények minimális fejlécű oszlopában végzettek szerint tevődnek 
össze. A tanterv ismeretanyaga, gyakorlati tudásra irányuló részei, érzelmi és motivációs összetevői a tanulói 
attitűd kimunkálását szolgálták, az év végén ennek megvalósulását is megállapítjuk. 
 

a) Ismerje meg a rendszertani fogalmakat, azokat helyesen használja, a tanultak szerint ismerjen meg 
fajokat a növények és az állatok országában. 

b) Kialakult álláspontját indokolja. 
c) Az emberi szervezetről általában tanultak alapján ismerje meg saját szervezetének sajátosságát, 

teljesítőképességét, határait, az eltérő követelményeknek feleljen meg, ha szükséges vegye igénybe 
további szakember segítségét. 

d) A tudománytörténet nagy eseményeit a tanultak szerint könyvtári munkája során mélyítse el, arról 
készítsen előadási tervet. 
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9–11. évfolyam 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskola, Művészeti 
Iskola és Gimnázium fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a 
NAT 2003-hoz igazított, részletes tanterv. Ezen kerettanterv alapját az Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Program (ÉKP) 1–12. évfolyam számára kimunkált alternatív tanterve képezte. Az itt közölt, 9–11. évfolyamra 
szóló Biológia tanterv szerves előzménye a 7–8. évfolyam számára kidolgozott Biológia, Bevezetés a 
természettudomány alapjaiba, valamint a 8. évfolyam számára kidolgozott Ökológia és környezettan tanterv. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 

 
Megjegyzés: A 8. és 11. évfolyamon az Ökológia és környezettan tantárgy tananyaga is a Biológia tantárgy 
keretében kerül oktatásra. 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A tantárgyban megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
Fejlesztési feladatok közül itt a következők szerepelnek:  
1. A tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány-technika-társadalom, benne a természet; a 
természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, technika, 
technológia. 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
– a természet megismerése, benne: megfigyelés, kísérletezés, mérés, az ismerethordozók használata, az 
ismeretszerzés eredményeinek feldolgozása. 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül:  
– az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: környezetünk anyagai; 
– az energia, benne: az energia terjedése, az energiamegmaradás, az energiaátalakulásokkal kapcsolatos 
társadalmi, technikai problémákhoz való viszony;  
– az információ;  
– a tér;  
– idő és mozgás;  
– a lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum. 
– a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás. 
– az élet, benne: evolúciós szemlélet, az élővilág szerveződési szintjei, az élővilág rendszerezése, 
életműködések. 
– az ember egészsége, fenntarthatóság, a környezet védelme. 
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A tanterv jellemzői 
 
A Biológia tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén legalább megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) 
tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A tanterv szorgalmazza a természetben való munkálkodást, a 
terepgyakorlatok keretében való tanulást. Az ökológiai, természetvédelmi és tudománytörténeti témáknak fontos 
szerepet szán valamennyi évfolyamon. 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Biológia tantervet biológia-földrajz vagy biológia-kémia, biológia szakos egyetemi szintű tanári diplomával 
rendelkező, tereptani ismeretekben felkészült pedagógus eredményesen taníthatja. A tanterv különösebb tér- és 
időszervezést nem igényel. A természettudományi szaktanterem, jól felszerelt biológia szertár és iskolakert 
megléte viszont fontos feltétel. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
9–11. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 szövegfeldolgozás (adatkeresés, 
lényegkiemelés, vázlatkészítés, 
fogalomábra készítése, táblázat 
készítése) 
 rendszertani 

alapdokumentumok használata 
(az elemek vegyjeleinek 
megállapítása) 
 kísérletezés (mérés, vizsgálat, 

reproduktív kísérlet, 
problémamegoldó kísérlet) 
 gyűjtemények tanulmányozása 
 indokolt esetben gyűjtemény 

készítése 
 térképolvasás (a térképjelek 

szerinti tájékozódás, 
információolvasás) 
 térképkészítés (méretarányos 

térkép készítése a közvetlen 
lakóhelyről, iskoláról és 
környékéről) 
 médiák műsorainak 

meghallgatása, megtekintése és 
a videofilmek, CD-k 
megtekintése (a sugárzott és a 
multimédiás ismeretterjesztő 
filmek megtekintése, adott 
szempontok szerinti 
feldolgozása) 
 szövegalkotás (reproduktív, 

félreproduktív, produktív) 

 írásbeli felelés (a szövegértés 
ellenőrzése a munkafüzet és a 
tankönyv feladatainak 
megoldásával) 
 felelés szóban (a szövegek, 

kísérletek, térképek 
értelmezésének és 
bemutatásának ellenőrzése) 
  felelés gyakorlatban (a mérés, a 

vizsgálat, a kísérlet elvégzése, 
bemutatása) 
 felelés szóban és írásban (a 

meghatározások, szabályok szó 
szerinti ellenőrzése; a tanultak 
megadott szempontok, és 
jegyzet alapján történő 
elmondása) 
 a gyűjteményben lévő anyag 

felismerése, bemutató 
példányok segítségével történő 
beszámolás 

 tanulói értékelés (önértékelés, 
diáktárs értékelése, csoport 
véleményének kifejezése) 
 tanári értékelés (formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó, 
szummatív: témazáró, félévzáró 
és tanévzáró dolgozat 
diagnosztikus mérés: zárt és 
nyíltvégű tesztek, a tanuló 
aktivitásának, 
feladatvállalásának, 
problémamegoldó készségének, 
önmaga aktualizálása fokának 
megítélése) 
 zsűri értékelése (házi és iskolán 

kívüli versenyek) 
 csoportos elemzés, egymás 

munkájának kritériumokhoz 
igazított bírálata az 
érvényesség, a korszerűség, a 
hasznosíthatóság, az elméleti 
értékelés és a gyakorlati 
kivitelezés, valamint a kapott 
értékek elemzése szempontjából
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A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

9–12. MK-574-
CA-0031 

Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – dr. Molnár Katalin: Biológia-sejtbiológia, 
növényélettan, az ember szervezete, genetika. 9-10. 

 MK-590-
AK-0005/1 

Dr. Berend Mihály – dr. Szerényi Gábor: Biológia I. – Növénytan. 

 MK-591- 
Ak-0005/2 

Dr. Berend Mihály – dr. Szerényi Gábor: Biológia II. – Állattan, ökológia. 

 MK-592- 
AK-0005/3 

Dr. Berend Mihály – Gömöry András – dr. Kiss János – dr. Müller Erzsébet – dr. 
Tóth Géza: Biológia III. – A sejtbiológia, az állat és az emberi szövetek, 
szaporodás és egyedfejlődés, öröklődés. 

 MK-593-
AK-0005/4 

Dr. Berend Mihály – Gömöry András – dr. Szerényi Gábor: Biológia IV. – Az 
emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai, önszabályozás. 

 
 
 

Tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

9–12. MK-605-
CAE-060 

Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – dr. Molnár Katalin: 5000 feladat 
biológiából. 9–12. 
 

 MK-594-
AK-0021 

Dr. Berend Mihály (szerk.): Biológiai feladatsorok felvételizőknek. 9–12. 
 

 NT-81425 Dr. Berend Mihály – dr. Berendné Németh Éva: Biológiai feladatgyűjtemény 
középiskolásoknak. 9–12. 
 

 NT-13235 Dr. Lénárd Gábor: Biológiai album a gimnáziumok II., III. és IV. osztálya 
számára. 9–12. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 

A Biológia tanulásának céljai a 9. évfolyamon  
 
Célunk az egységes természettudományos szemléletformálás, ezért a biológia tanítása a fizikai és a kémiai, 
ökológiai ismeretekkel való szoros kapcsolatban történjen. A tanuló fedezze fel a maga számára a 
természettudományok közös mondanivalóját, a természeti törvények egyetemes üzenetét, illetve annak 
értelmezési kereteit, korlátjait. Különösen fontos ez az élet jelenségével, az emberi élet értékével etikai 
megalapozásával kapcsolatban. 
 
Cél, hogy a tanuló a biológiai tudományok bevezető tanulmányait követően a diszciplináris tartalom 
megismeréséhez érkezik, melyben arra törekszünk, hogy megkedvelje a biológiai gondolkodásmódot. A tanuló 
szerezzen ismereteket a biológiai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A 
diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet 
megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság biológiai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen 
elmélyedni adott probléma biológiai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető 
információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon 
megnyilatkozni mások előtt biológiai témában, használja a biológia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a 
biológiai gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, 
gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink 
jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a 
környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a biológiai 
tudomány nyelvezetének helyes használatát a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult 
műveleti tudását, vegye észre a biológia egész társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet 
formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a biológia világa között, a tudósok 
életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A biológia informatikát 
megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és a biológia által 
létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport 
biológiai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki 
érzéket, állandó figyelmet. – A lépesekben kimunkált tevékenység segítségével a tanuló a 11. év végére jusson 
el arra a döntésre, hogy milyen módon vállal szerepet az élővilág feladatainak ellátásában, problémáinak 
megoldásában, milyen foglalkozást szeretne végezni, milyen irányban orientálódik a továbbtanulás során. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. ANYAGCSERE-

ÉLETTAN 
 ANYAGCSERE-ÉLETTANI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. A fotoszintézis  Ismeretek tanulása  a 

fotoszintézisről 
    

        
1.1. a fényenergia felvétele és 

átalakulása 
 a fényenergia felvételéről és 

átalakulásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a fényenergia-felvételt és 
-átalakulást magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a 
fényenergia-felvételről 
és -átalakulásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fényenergia-felvételről 
és -átalakulásról. 

JÖVŐ 
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1.2. a szén-dioxid redukciója  a szén-dioxid redukciójáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a széndioxid redukcióját 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a szén-
dioxid redukciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a szén-
dioxid redukciójáról. 

        
2. A biológiai  oxidáció  Ismeretek tanulása a biológiai 

oxidációról 
    

 
2.1. a légzésben felhasználódó 

szénhidrátok képződése és 
átalakulása 

 ismeretek tanulása a légzésben 
felhasználódó szénhidrátok 
képződéséről és átalakulásáról 

    

        
2.1.1. a szénhidrátok jellemzői, 

élettani szerepe 
 a szénhidrátok jellemzőiről, 

élettani szerepéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
szénhidrátok tulajdonságainak 
vizsgálata 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
szénhidrátok 
jellemzőiről, élettani 
szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szénhidrátok 
jellemzőiről, élettani 
szerepéről. 

        
2.1.2. a szaharóz, a keményítő és a 

cellulóz bioszintézise 
 a szaharóz, a keményítő és a 

cellulóz bioszintéziséről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a szénhidrátok bioszintézisét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni a szaharóz 
bioszintézisét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szaharóz, a keményítő és 
a cellulóz 
bioszintéziséről. 

        
2.1.3. a szaharóz, a keményítő és a 

cellulóz bontódása 
 a szaharóz, a keményítő és a 

cellulóz bontódásáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a szénhidrátok bontódását 
magyarázó folyamatábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni a szaharóz 
bontódását. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szaharóz, a keményítő és 
a cellulóz bontódásáról. 

        
2.2. a biológiai oxidáció 

folyamata 
 a biológiai oxidáció folyamatáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a biológiai oxidáció folyamatát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, hogy mi a 
biológiai oxidáció 
lényege. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
biológiai oxidáció tanult 
folyamatáról. 

        
3. A lipidek anyagcseréje  Ismeretek tanulása a lipidek 

anyagcseréjéről 
    

        
3.1. a lipidek tulajdonságai, 

élettani szerepe 
 a lipidek tulajdonságairól, élettani 

szerepéről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
lipidek tulajdonságainak 
vizsgálata 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
lipidek tulajdonságairól, 
élettani szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
lipidek tulajdonságairól, 
élettani szerepéről. 

ORVO 

        
3.2. a lipidek bioszintézise  a lipidek bioszintéziséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a lipidek bioszintézisét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a lipidek 
bioszintézisének főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
lipidek tanult 
bioszintéziséről. 

        
3.3. a lipidek lebontása  a lipidek lebontásáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a lipidek lebontását magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a lipidek 
lebontásának főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
lipidek tanult 
lebontásáról. 

        
4. Az aminosavak 

anyagcseréje 
 Ismeretek tanulása az 

aminosavak anyagcseréjéről 
    

        
4.1. az aminosavak 

tulajdonságai, élettani 
szerepe 

 az aminosavak tulajdonságairól, 
élettani szerepéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
aminosavak 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
aminosavak 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

ORVO 
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4.2. az aminosavak bioszintézise  az aminosavak bioszintéziséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az aminosavak bioszintézisét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja az 
aminosavak 
bioszintézisének főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
aminosavak tanult 
bioszintéziséről. 

        
4.3. az aminosavak lebontása  az aminosavak lebontásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az aminosavak lebontását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja az 
aminosavak 
lebontásának főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
aminosavak tanult 
lebontásáról. 

        
5. A nukleotidok anyagcseréje  Ismeretek tanulása a nukleotidok 

anyagcseréjéről 
    

        
5.1. a nukleotidok tulajdonságai, 

élettani szerepe 
 a nukleotidok tulajdonságairól, 

élettani szerepéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
nukleotidok 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleotidok  tanult 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

ORVO 

        
5.2. a nukleotidok bioszintézise  a nukleotidok bioszintéziséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nukleotidok bioszintézisét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
nukleotidok 
bioszintézisének főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleotidok tanult 
bioszintéziséről. 

        
5.3. a nukleotidok lebontása  a nukleotidok lebontásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nukleotidok lebontását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
nukleotidok 
lebontásának főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleotidok tanult 
lebontásáról. 

        
6. A nukleinsavak 

anyagcseréje 
 Ismeretek tanulása a 

nukleinsavak anyagcseréjéről 
    

        
6.1. a nukleinsavak (a DNS és az 

RNS) tulajdonságai, élettani 
szerepe 
 

 a nukleinsavak tulajdonságairól, 
élettani szerepéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
nukleinsavak szerkezetét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
nukleinsavak 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleinsavak tanult 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

        
6.2. a nukleinsavak bioszintézise  a nukleinsavak bioszintéziséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nukleinsavak bioszintézisét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
nukleinsavak 
bioszintézisének főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleinsavak tanult 
bioszintéziséről. 

        
6.3. a nukleinsavak lebontása  a nukleinsavak lebontásáról  

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
nukleinsavak lebontását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
nukleinsavak 
lebontásának főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nukleinsavak tanult 
lebontásáról. 
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7. A fehérjék anyagcseréje  Ismeretek tanulása a fehérjék 

anyagcseréjéről 
    

 
7.1. a fehérjék tulajdonságai, 

élettani szerepe 
 a fehérjék tulajdonságairól, 

élettani szerepéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fehérjék szerkezetét magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
fehérjék 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fehérjék tanult 
tulajdonságairól, élettani 
szerepéről. 

ORVO 

        
7.2. a fehérjeszintézis  a fehérjeszintézisről  informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fehérjeszintézist magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
fehérjeszintézis főbb 
fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fehérjék tanult 
szintéziséről. 

        
7.3. a fehérjék lebomlása  a fehérjék lebomlásáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fehérjék lebomlását magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
fehérjék lebomlásának 
főbb fázisait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fehérjék tanult 
lebomlásáról. 

        
II. NÖVÉNYÉLETTAN  NÖVÉNYÉLETTANI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. A növény vízforgalma és 

vízgazdálkodása 
 Ismeretek tanulása  a növények 

vízforgalmáról és 
vízgazdálkodásáról 

    

        
1.1. a növényi sejt vízfelvétele 

(duzzadás, diffúzió, 
ozmózis, plazmolízis) 

 a növényi sejt vízfelvételéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a vízfelvétel folyamatait 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
növényi sejt 
vízfelvételét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növényi sejt 
vízfelvételének tanult 
jelenségeiről. 

        
1.2. a növényi test vízfelvétele, a 

vízfelvételt befolyásoló 
környezeti  tényezők 

 a növényi test vízfelvételéről, a 
vízfelvételt befolyásoló 
környezeti  tényezőkről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a növényi vízfelvevő szervek 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
növényi test 
vízfelvételét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növényi test 
vízfelvételének tanult 
jelenségeiről. 

VÉD 

        
1.3. a növények vízleadása 

párologtatás útján 
 a növények párologtatás útján 

történő vízleadásáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a növények vízleadását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
növények párologtatás 
útján történő vízleadását.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növények párologtatás 
útján történő 
vízleadásáról. 

        
1.4. a víz szállítása a növényben  a növényben történő 

vízszállításról informáló szöveg 
elolvasása; 
a vízszállítást magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
növényben történő 
vízszállítás folyamatát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növényben történő 
vízszállítás tanult 
folyamatáról. 

        
2. A növények ásványos 

táplálkozása 
 Ismeretek tanulása a növények 

ásványos táplálkozásáról 
    

        
2.1. a növények elemi 

tápanyagai (a nitrogén, a 
foszfor, a kén, a kálium, a 
kalcium, a magnézium, a 
vas, a bór, a mangán, a cink, 
a réz, a molibdén) 

 a növények elemi tápanyagairól 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az elemi tápanyagok 
jellemzésének gyakorlása 

 Meg tud nevezni és 
jellemezni képes 
legalább három elemi 
növényi tápanyagot. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növények tanult elemi 
tápanyagairól. 

        
2.2. a táplálóanyagok felvétele  a táplálóanyagok felvételéről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a táplálóanyagok felvételét 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
növények táplálóanyag-
felvételét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növények tanult 
táplálóanyag-
felvételéről. 
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3. A növény anyag- és 

energiacseréjének felépítő 
és lebontó folyamatai 

 Ismeretek tanulása a növény 
anyag- és energiacseréjének 
felépítő és lebontó folyamatairól 

    

        
3.1. a fotoszintézis  a fotoszintézisről tanult ismeretek 

áttekintése a fotoszintézist 
magyarázó folyamatábra 
segítségével 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a  
fotoszintézisről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fényenergia-felvételről 
és -átalakulásról, 
valamint a szén-dioxid 
redukciójáról. 

        
3.2. a kemoszintézis  a kemoszintézisről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a kemoszintézist magyarázó ábra 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, hogy a 
kemoszintézis az 
autotróf baktériumok 
asszimilációs folyamata, 
amelyhez a szükséges 
energiát a 
termőhelyükön 
előforduló szervetlen 
vegyületek 
eloxidálásával nyerik. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kemoszintézis tanult 
formáiról. 

        
3.3. a lebontás (a disszimiláció)  ismeretek tanulása a lebontásról  

(a disszimilációról) 
    

        
3.3.1. az erjedés (a fermentáció)  az erjedésről (fermentációról) 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az erjedés folyamatát magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Folyamatábra 
segítségével ismertetni 
tudja az erjedés egyik 
formáját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
erjedés tanult formáiról. 

ORVO 
FOGY 
VÉD 

        
3.3.2. az oxidációs légzés  az oxidációs légzésről tanult 

ismeretek áttekintése; a citrátkör 
értelmezése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
oxidációs légzésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
oxidációs légzésről.  

        
3.4. a nitrogén asszimilációja  a nitrogén asszimilációjáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nitrogén asszimilációját 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ismeri a nitrogén élettani 
jelentőségét. Tudja, hogy 
a nitrogén az élő anyag 
alapvegyületei, a 
fehérjék számára 
nélkülözhetetlen 
alkotóelem. Ábra 
segítségével ismertetni 
tudja a nitrogén 
asszimilációját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nitrogén 
asszimilációjáról. 

        
4. A tápanyag-asszimilálás 

egyéb útjai,  folyamata és a 
kiválasztás 

 Ismeretek tanulása a tápanyag-
asszimilálás egyéb útjairól, 
folyamatairól és a kiválasztásról 

    

        
4.1. a heterotróf táplálkozás  a heterotróf táplálkozásról 

informáló szöveg elolvasása 
feldolgozása; 
élősködő életmódú, 
rovaremésztő, illetve 
szimbiózisban élő növények 
számbavétele, táplálkozásuk 
jellemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
heterotróf táplálkozásról.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
heterotróf táplálkozás 
tanult módjairól. 

ORVO 

        
4.2. a tápanyagok szállítása, 

átalakítása és raktározása 
 a tápanyagok szállításáról, 

átalakításáról és raktározásáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a tápanyagszállítást, -átalakítást 
és -raktározást magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése. 

 Ábra segítségével 
ismertetni tudja a 
tápanyagszállítás,  
-átalakítás és -raktározás 
folyamatát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tápanyagszállítás, 
-átalakítás és -raktározás 
tanult módjairól. 
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4.3. a kiválasztás, a  növényi 
kiválasztó folyamat fő 
formái (a szekréció, az 
exkréció és a rekréció) 

 a kiválasztásról, a  növényi 
kiválasztó folyamat fő formáiról 
(a szekrécióról, az exkrécióról és 
a rekrécióról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
szekrétumok megfigyelése, 
vizsgálata 

 Jellemezni tud egy-két 
tanult szekrétumot. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növényi kiválasztás 
tanult formáiról. 

        
5. A növények növekedése és 

fejlődése 
 Ismeretek tanulása a növények 

növekedéséről és fejlődéséről 
    

        
5.1. a növekedés és a fejlődés 

lényege, egymáshoz  való  
viszonyuk 

 a növekedés és a fejlődés 
lényegéről, egymáshoz  való  
viszonyukról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a növekedés és a fejlődés 
viszonyának eseteit szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Különbséget tud tenni a 
növekedés és a fejlődés 
között. 

 Ismeri a növekedés és 
fejlődés lényegét, 
egymáshoz való 
viszonyuk alapeseteit. 

 
JÖVŐ 
ORVO 

        
5.2. a növények növekedését és 

fejlődését szabályozó 
növényi hormonok  
(a biosz anyagok, a kinetin, 
az auxinok, a gibberellinek)  
és hormonhatású anyagok 

 a növények növekedését és 
fejlődését szabályozó növényi 
hormonokról (a biosz anyagokról, 
a kinetinről, az auxinokról és a 
gibberellinekről), valamint a 
hormonhatású anyagokról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az egyes hormonok hatásait 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Jellemezni tud legalább 
egy növényi növekedést 
szabályozó hormont. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növények növekedését 
és fejlődését szabályozó 
tanult növényi 
hormonokról. 

        
5.3. az egyedi fejlődés 

alapjelenségei  
(a polaritás, a korreláció és a 
fejlődés inhomogén jellege) 

 az egyedi fejlődés alapjelenségei- 
ről (a polaritásról, a korrelációról 
és a fejlődés inhomogén 
jellegéről) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az alapjelenségeket szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése. 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni az egyedi 
fejlődés legalább egy 
alapjelenségét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
egyedi fejlődés tanult 
jelenségeiről. 

        
5.4. a növekedés jelenségei  

(a hosszanti növekedés és a 
vastagodás) 

 a növekedés jelenségeiről (a 
hosszanti növekedésről és a 
vastagodásról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
hosszanti növekedést és 
vastagodást szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni a hosszanti 
növekedést és a 
vastagodást. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
növekedés tanult 
jelenségeiről. 

        
5.5. a fejlődési  folyamat főbb 

szakaszai (nyugalmi állapot, 
csírázás, vegetatív fejlődés, 
virágképzés, 
megtermékenyítés, embrió- 
és magképzés); a fejlődést 
befolyásoló környezeti 
tényezők 

 a fejlődési folyamat főbb 
szakaszairól (a nyugalmi állapotról, 
a csírázásról,  
a vegetatív fejlődésről, 
virágképzésről,  
a megtermékenyítésről,  
az embrió- és magképzésről), 
valamint a fejlődést befolyásoló 
környezeti tényezőkről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az egyes szakaszokban lévő 
növények megfigyelése, jellemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni a fejlődési 
folyamat főbb 
szakaszait. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fejlődési folyamat főbb 
szakaszairól, a fejlődést 
befolyásoló  tanult 
környezeti tényezőkről. 
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5.6. az ivartalan és az ivaros 

szaporodás 
 az ivartalan és az ivaros 

szaporodásról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
ivartalan és ivaros szaporodási 
formákat szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
növények ivartalan és  
ivaros szaporodásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ivartalan és az ivaros 
szaporodás tanult 
formáiról. 

 
6. A növényi mozgások  Ismeretek tanulása a növényi 

mozgásokról 
    

        
6.1. a tropizmusok 

(fototropizmus, 
geotropizmus, 
tigmotropizmus, 
hidrotropizmus, 
kemotropizmus) 

 a tropizmusokról  
(a fototropizmusról,  
a geotropizmusról,  
a tigmotropizmusról,  
a hidrotropizmusról  
és a kemotropizmusról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
tropizmusok kísérleti vizsgálata 

 Be tud mutatni legalább 
egy tropizmust. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult tropizmusokról. 

        
6.2. a nasztiás mozgások 

(termonasztia, fotonasztia, 
szeizmonasztia, 
tigmonasztia, kemonasztia) 

 a nasztiás mozgásokról (a 
termonasztiáról, a fotonasztiáról, 
a szeizmonasztiáról,  
a tigmonasztiáról  
és a kemonasztiáról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
nasztiás mozgások megfigyelése 
növényeken 

 Be tud mutatni legalább 
egy nasztiás mozgást. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult nasztiás 
mozgásokról. 

        
6.3. az autonóm, a higroszkópos, 

a kohéziós és az explóziós 
lövő mozgások 

 az autonóm, a higroszkópos, a 
kohéziós és az explóziós lövő 
mozgásokról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a mozgásformák megfigyelése 
növényeken 

 Be tud mutatni legalább 
egy autonóm, 
higroszkópos, kohéziós 
vagy  explóziós lövő 
mozgást. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult autonóm, 
higroszkópos, kohéziós 
és  explóziós lövő 
mozgásokról.  

        
7. A növényélettan 

kutatásában meghatározó 
szerepet játszó tudósok 
tudományos eredményei 

 A növényélettan kutatásában 
meghatározó szerepet játszó 
tudósok tudományos 
eredményeinek  tanulása 

    

        
7.1. Hooke tudományos 

eredményei 
 Hooke tudományos 

eredményeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

   Ismertetni tudja Hooke 
tudományos 
eredményeit. 

KUTA 

        
7.2. Liebig tudományos  

eredményei 
 Liebig tudományos 

eredményeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

   Ismertetni tudja Liebig 
tudományos 
eredményeit. 

KUTA 

        
7.3. Paál Árpád tudományos 

eredményei 
 Paál Árpád tudományos 

eredményeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Meg tudja nevezni Paál 
Árpád tudományos 
felfedezését. 

 Ismertetni tudja Paál 
Árpád tudományos 
eredményeit. 

        

 
Év végi követelmények 

 
9. évfolyam 

 
a) Ismerje meg az anyagcsere és a növényélettan legfontosabb folyamatait, azokról önállóan tudjon 

beszámolni a tanultak szerint. 
b) A demonstrációban szereplő kísérletet tudja értelmezni, az egyszerű bemutatást képes legyen 

reprodukálni, vezessen jegyzőkönyvet a gyakorlati munkáról. 
c)  Készítsen önálló dolgozatot választott témájáról, vázlata szerint korszerű módon illusztrálja, tartson 

előadást osztálytársainak. 
d) A tudománytörténet vonatkozó eseményeiről a könyvtárban szerezzen további ismereteket, 

tájékozottságának megfelelően alakítsa ki véleményét, álláspontját indokolja. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
A Biológia tanulásának céljai a 10. évfolyamon  

 
Célunk az egységes természettudományos szemléletformálás, ezért a biológia tanítása a fizikai és a kémiai, 
ökológiai ismeretekkel való szoros kapcsolatban történjen. A tanuló fedezze fel a maga számára a 
természettudományok közös mondanivalóját, a természeti törvények egyetemes üzenetét, illetve annak 
értelmezési kereteit, korlátjait. Különösen fontos ez az élet jelenségével, az emberi élet értékével etikai 
megalapozásával kapcsolatban. 
 
Cél, hogy a tanuló a biológiai tudományok bevezető tanulmányait követően a diszciplináris tartalom 
megismeréséhez érkezik, melyben arra törekszünk, hogy megkedvelje a biológiai gondolkodásmódot. A tanuló 
szerezzen ismereteket a biológiai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A 
diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet 
megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság biológiai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen 
elmélyedni adott probléma biológiai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető 
információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon 
megnyilatkozni mások előtt biológiai témában, használja a biológia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a 
biológiai gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, 
gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink 
jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a 
környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a biológiai 
tudomány nyelvezetének helyes használatát a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult 
műveleti tudását, vegye észre a biológia egész társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet 
formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a biológia világa között, a tudósok 
életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A biológia informatikát 
megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és a biológia által 
létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport 
biológiai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki 
érzéket, állandó figyelmet. – A lépesekben kimunkált tevékenység segítségével a tanuló a 11. év végére a jusson 
el arra a döntésre, hogy milyen módon vállal szerepet az élővilág feladatainak ellátásában, problémáinak 
megoldásában, milyen foglalkozást szeretne végezni, milyen irányban orientálódik a továbbtanulás során. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. ÁLLATÉLETTAN  ÁLLATÉLETTANI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. A belső védekezés és  a 

védekezőrendszer 
 Ismeretek tanulása a belső 

védekezésről és a 
védekezőrendszerről 

    

        
1.1. a nem-specifikus 

rezisztencia 
(a nem-specifikus humorális 
védekezés  
/a lizozim, az interferon,  
a komplementrendszer,  
a properdinek szerepe/,  
a nem-specifikus celluláris 
védekezés) 

 a nem-specifikus rezisztenciáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nem-specifikus humorális és 
celluláris védekezést magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

   Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a nem-
specifikus humorális és 
celluláris védekezés 
tanult módjairól. 

ORVO 
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1.2. a specifikus humorális 

védekezés; 
a gerincesek 
immunrendszere  
(az antitestek, a limfoid 
sejtek és szervek 
összessége); 
a specifikus celluláris 
védekezés 

 a specifikus humorális és 
celluláris védekezésről, a 
gerincesek immunrendszeréről és 
annak működéséről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az immunrendszer működését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gerincesek 
immunrendszeréről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
specifikus humorális 
védekezés tanult 
módjairól. 

ORVO 

        
1.3. az immunitás és az 

immuntolerancia; 
az aktív és a passzív 
védőoltás 

 az immunitásról, az 
immuntoleranciáról, az aktív és a 
passzív védőoltásról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az immunitást és az 
immuntoleranciát magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
immunitásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
immunitásról, az 
immuntoleranciáról, az 
aktív és a passzív 
védőoltás funkciójáról. 

ORVO 

        
1.4. a vércsoportok  a vércsoportokról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
vércsoportokat szemléltető ábrák, 
vércsoportgyakoriságot bemutató 
táblázatok megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi a vércsoport. 
Ismeri saját 
vércsoportját. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vércsoportokról. Ismeri 
saját vércsoportját. 

        
2. A  vér  Ismeretek tanulása a vérről     
        
2.1. a vér funkciói 

(oxigénszállítás, széndioxid 
elszállítás, tápanyagszállítás, 
anyagcseretermékek 
elszállítása, a hidrogénion-
koncentráció szintentartása, 
hőmérséklet-kiegyenlítés) 

 a vér funkcióiról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a vér funkcióit magyarázó ábrák, 
megfigyelése, elemzése 

 Fel tudja sorolni a vér 
főbb funkcióit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a vér 
tanult funkcióiról. 

ORVO 

        
2.2. a vér alkotórészei (vértestek, 

vérplazma) 
 a vér alkotórészeiről (a 

vértestekről és a vérplazmáról) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a vér alkotórészeit szemléltető 
ábrák, megfigyelése, elemzése 

 Fel tudja sorolni a vér 
főbb alkotórészeit és 
azok funkcióit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a vér 
tanult alkotórészeiről. 

        
2.3. a véralvadás  a véralvadásról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a véralvadás folyamatát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi a véralvadás 
élettani funkciója. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
véralvadásról. 

ORVO 

        
3. Az anyagszállítás  Ismeretek tanulása az 

anyagszállításról 
    

        
3.1. a sejttől sejtig transzport,  

a diffúzió,  
a vándorsejtekkel történő 
transzport és a távolsági 
transzport elágazó 
transzportrendszerekkel 

 a sejttől sejtig transzportról,  
a diffúzióról,  
a vándorsejtekkel történő 
transzportról és az elágazó 
transzportrendszerekkel működő 
távolsági transzportról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az anyagszállítás különböző 
mechanizmusait szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével be tud 
mutatni legalább egy 
egyszerűbb 
anyagszállítási 
mechanizmust. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
anyagszállítás tanult 
mechanizmusairól. 

        
3.2. a keringési rendszer  ismeretek tanulása a keringési 

rendszerről 
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3.2.1. a nyílt véredényrendszer  a nyílt véredényrendszerről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nyílt véredényrendszer 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével be tud 
mutatni egy nyílt 
véredényrendszert. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a nyílt 
véredényrendszerről. 

        
3.2.2. a zárt véredényrendszer  a zárt véredényrendszerről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a zárt véredényrendszer 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével be tud 
mutatni egy zárt 
véredényrendszert. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a zárt 
véredényrendszerről. 

        
3.3. a vérkeringést szabályozó 

folyamatok 
 a vérkeringést szabályozó 

folyamatokról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a szabályozási folyamatokat 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével be 
tudja mutatni az 
emlősszív önszabályozó 
mechanizmusát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vérkeringés-szabályozás 
tanult folyamatairól. 

ORVO 

        
4. A légzés  Ismeretek tanulása a légzésről     
        
4.1. az állatok oxigénigénye és 

oxigénellátása 
 az állatok oxigénigényéről és 

oxigénellátásáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a különböző szervezetek és 
szervek oxigénigényét 
szemléltető grafikonok, az 
oxigénellátást magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
állatok oxigénigényéről 
és oxigénellátásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
állatok oxigénigényéről 
és oxigénellátásáról. 

ORVO 

        
4.2. a légzési gázok szállításának 

típusai   
 a légzési gázok szállításának 

típusairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a szállítás típusait szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
légzési gázok 
szállításáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
légzési gázok 
szállításának tanult 
típusairól. 

        
4.3. a  légzőmozgások típusai  a  légzőmozgások típusairól 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a légzőmozgások típusait 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
légzőmozgásokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
légzőmozgások tanult 
típusairól. 

        
4.4. a légzőmozgások 

szabályozása 
 a légzőmozgások szabályozásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a légzőmozgások szabályozását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
légzőmozgások 
szabályozásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
légzőmozgások 
szabályozásáról. 

ORVO 

        
5. A táplálkozás  Ismeretek tanulása a 

táplálkozásról 
    

        
5.1. a táplálék, a táplálék 

alkotórészei (a táp- és 
kiegészítő anyagok) 

 a táplálékról, a táplálék 
alkotórészeiről (a táp- és 
kiegészítő anyagokról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
tápanyagok vizsgálata, 
tulajdonságaik leírásának 
gyakorlása; 
adatok gyűjtése táplálékok 
tápanyag-összetételéről 

 Fel tudja sorolni a főbb 
tápanyagokat és azok 
élettani funkcióit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult táp- és kiegészítő 
anyagokról. 

ORVO 
FOGY 

        
5.2. a táplálkozás folyamata  ismeretek tanulása a táplálkozás 

folyamatáról 
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5.2.1. a táplálékfelvétel  a táplálékfelvételről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a táplálékfelvételt magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
táplálékfelvételről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
táplálékfelvételről. 

        
5.2.2. az emésztés  ismeretek tanulása az emésztésről     
        
5.2.2.1. az intracelluláris emésztés  az intracelluláris emésztésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az intracelluláris emésztést 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
intracelluláris 
emésztésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
intracelluláris 
emésztésről. 

        
5.2.2.2. az extracelluláris emésztés  az extracelluláris emésztésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az extracelluláris emésztést 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
extracelluláris 
emésztésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
extracelluláris 
emésztésről. 

        
5.2.3. a reszorpció  ismeretek tanulása a reszorpcióról     
        
5.2.3.1. a reszorpció fajtái  

(a parenterális és az enterális 
reszorpció) 

 a reszorpció fajtáiról 
(a parenterális és az enterális 
reszorpcióról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a reszorpció egyes fajtáinak 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábrák segítségével el 
tudja különíteni 
egymástól a reszorpció 
fajtáit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
reszorpció tanult 
fajtáiról. 

        
5.2.3.2. a reszorpció mechanizmusai 

(a passzív és az aktív 
transzport) 

 a reszorpció mechanizmusairól  
(a passzív és az aktív 
transzportról) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a reszorpció mechanizmusait 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábrák segítségével el 
tudja különíteni 
egymástól a reszorpció 
mechanizmusait, 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
reszorpció tanult 
mechanizmusairól. 

        
5.2.3.3. az emésztési termékek 

reszorpciója 
 az emésztési termékek 

reszorpciójáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az emésztési termékek 
reszorpcióját magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
emésztési termékek 
reszorpciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
emésztési termékek 
reszorpciójáról. 

ORVO 

        
5.2.4. a kiválasztás (a defekáció)  a kiválasztásról (a defekációról) 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a defekáció folyamatát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
defekációról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
defekációról. 

ORVO 

        
5.3. a táplálkozási folyamat 

szabályozása 
 a táplálkozási folyamat 

szabályozásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a táplálkozási folyamat 
szabályozását magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
táplálkozási folyamat 
szabályozásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
táplálkozási folyamat 
szabályozásáról. 

ORVO 

        
6. A kiválasztás  Ismeretek tanulása a 

kiválasztásról 
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6.1. a kiválasztott anyagok 

(exkrétumok, szekrétumok, 
rekrétumok) 

 a kiválasztott anyagokról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
kiválasztott anyagok 
megfigyelése mikroszkóppal 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
kiválasztott anyagokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult kiválasztott 
anyagokról. 

ORVO 
VÉD 

        
6.2. a kiválasztószervek típusai  a kiválasztószervek típusairól 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a kiválasztó szervek típusait 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Be tudja mutatni a 
kiválasztószervek  
legalább egy típusát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kiválasztószervek 
típusairól. 

        
6.3. a nefron felépítése és 

működése 
 a nefron felépítéséről és 

működéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a nefron felépítését és működését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
nefron felépítéséről és 
működéséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nefron felépítéséről és 
működéséről. 

        
6.4. a kiválasztás szabályozása  a kiválasztás szabályozásáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a kiválasztás szabályozását 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a 
kiválasztás 
szabályozásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kiválasztás 
szabályozásáról. 

        
7. Az energiaforgalom  

(a működési 
anyagforgalom) 

 Ismeretek tanulása az 
energiaforgalomról 

    

        
7.1. az energiaátalakítás  

(az alapanyagcsere és a 
teljesítménynövekedés) 

 az energiaátalakításról 
(az alapanyagcseréről és a 
teljesítménynövekedésről) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az energiaátalakítást  magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni az 
energiaátalakításról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
energiaátalakításról. 

ORVO 

        
7.2. az energianyerés  fő 

folyamata: a biológiai 
oxidáció 

 az energianyerés  fő folyamatáról: 
a biológiai oxidációról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a biológiai oxidációt magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
biológiai oxidációról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
biológiai oxidációról. 

ORVO 

        
7.3. a hőháztartás  a hőháztartásról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a hőháztartást szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a 
hőháztartásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hőháztartásról. 

        
8. A  mozgás   Ismeretek tanulása a mozgásról     
        
8.1. autonóm mozgások (a 

vékonybél mozgásai, az 
emlősszív autonómiája, a 
vázizomzat endogén 
aktivációja) 

 az autonóm mozgásokról 
(a vékonybél mozgásairól, az 
emlősszív autonómiájáról, a 
vázizomzat endogén 
aktivációjáról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
autonóm mozgásokat magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Be tud mutatni legalább 
egy autonóm mozgást. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult autonóm 
mozgásokról. 

        
8.2. indukált mozgások  az indukált mozgásokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
indukált mozgásokat magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni az 
indukált mozgásokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult indukált 
mozgásokról. 
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8.3. a mozgásformák (úszás, 

kígyózás, ásás, repülés, 
kúszás, csúszás, araszolás, 
ugrás, futás, stb.) 

 a mozgásformákról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
mozgásformákat szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Meg tud nevezni 
legalább négy-öt 
mozgásformát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult mozgásformákról. 

        
8.4. a mozgás szabályozása  

(a reflexek) 
 a mozgás szabályozásáról  

(a reflexekről) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a reflexeket mayarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
reflexekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
reflexekről. 

ORVO 

        
9. A szaporodás  Ismeretek tanulása a 

szaporodásról 
    

        
9.1. az ivartalan szaporodás 

(osztódás, bimbózás) 
 az ivartalan szaporodásról  

(az osztódásról és a bimbózásról) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az ivartalan szaporodást  
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi az osztódás és 
a bimbózás. Példákat tud 
mondani az állatvilág 
ivartalan szaporodására. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ivartalan szaporodás 
tanult módjairól. 

 
JÖVŐ 
ORVO 

        
9.2. az ivaros szaporodás  ismeretek tanulása az ivaros 

szaporodásról 
    

        
9.2.1. a meiózis  a meiózisról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a meiózist  magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
meiózisról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
meiózisról. 

        
9.2.2. a csírasejtképzés  a csírasejtképzésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a csírasejtképzést magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
csírasejtképzésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
csírasejtképzésről. 

        
9.2.3. a megtermékenyítés  a megtermékenyítésről  informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a megtermékenyítést  magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
megtermékenyítésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
megtermékenyítésről. 

        
9.3. a szaporodási ciklusok  a szaporodási ciklusokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a szaporodási ciklusokat 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni  a 
szaporodási ciklusokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szaporodási ciklusokról. 

        
9.4. szaporodásbiológiai 

ismeretek 
 szaporodásbiológiai ismeretek 

tanulása 
    

        
9.4.1. a nemek közötti 

különbségek 
 a nemek közötti különbségekről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nemek közötti különbségeket 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Fel tud sorolni négy-öt, a 
nemek különbözőségét 
jelző tulajdonságot. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult nemek közötti 
különbségekről. 

ORVO 

        
9.4.2. szexuális magatartások  a szexuális magatartásokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
szexuális magatartásokat 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Két-három példát tud 
mondani, írni a 
különböző szexuális 
magatartásokra. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult szexuális 
magatartásokról. 
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9.4.3. az ondóátvitel  az ondóátvitelről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ondóátvitelt magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Be tud mutatni két-
három ondóátviteli 
módot. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult ondóátviteli 
módokról. 

        
9.4.4. az ivadékról való 

gondoskodás 
 az ivadékról való gondoskodásról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az ivadékról való gondoskodást  
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Le tud írni két-három 
ivadékról való 
gondoskodási formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult ivadékról való 
gondoskodási formákról. 

        
9.4.5. az ivadékgondozás  az ivadékgondozásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ivadékgondozást szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Le tud írni két-három 
ivadékgondozási módot. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult ivadékgondozási 
módokról. 

JÖVŐ 
ORVO 

        
10. A fejlődés  Ismeretek tanulása a fejlődésről     
        
10.1. a mikroorganizmusok 

fejlődése 
 a mikroorganizmusok 

fejlődéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a mikroorganizmusok fejlődését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
mikroorganizmusok 
fejlődéséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
mikroorganizmusok 
tanult fejlődéséről. 

        
10.2. a soksejtűek fejlődése  a soksejtűek fejlődéséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a soksejtűek fejlődését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
soksejtűek fejlődéséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
soksejtűek tanult 
fejlődéséről. 

        
10.3. a fejlődés feltételei  a fejlődés feltételeiről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fejlődés feltételeit szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
fejlődés feltételeiről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fejlődés tanult 
feltételeiről. 

JÖVŐ 
ORVO 
UNIV 

        
11. A szabályozás  Ismeretek tanulása a 

szabályozásról 
    

        
11.1. a nyugalmi potenciál,  

az elektromos potenciál  
és az akciós potenciál 

 a nyugalmi potenciálról, az 
elektromos potenciálról  és az 
akciós potenciálról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a potenciálokat magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a nyugalmi 
potenciálról, az 
elektromos potenciálról  
és az akciós potenciálról.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nyugalmi potenciálról, 
az elektromos 
potenciálról  és az akciós 
potenciálról. 

ORVO 

        
11.2. az ingerületátvitel, 

átkapcsolások az 
idegrendszerben 

 az ingerületátvitelről és az 
idegrendszerben történő 
átkapcsolásokról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ingerületátvitelt és az 
idegrendszerben történő 
átkapcsolásokat  magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni az 
ingerületátvitelről és az 
idegrendszerben történő 
átkapcsolásokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ingerületátvitelről és az 
idegrendszerben történő 
átkapcsolásokról. 

        
11.3. a hálózatos és a központi 

idegrendszer 
 a hálózatos és a központi 

idegrendszerről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a hálózatos és a központi 
idegrendszert szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a hálózatos 
és a központi 
idegrendszerről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hálózatos és a központi 
idegrendszerről. 
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11.4. a vegetatív idegrendszer  a vegetatív idegrendszerről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a vegetatív idegrendszert és 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni vegetatív 
idegrendszerről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vegetatív 
idegrendszerről. 

        
11.5. pályák, érzőrendszerek a 

központi idegrendszerben 
 a központi idegrendszerben 

működő pályákról és 
érzőrendszerekről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a pályákat és érzőrendszereket 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a központi 
idegrendszerben működő 
pályákról és 
érzőrendszerekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
központi 
idegrendszerben működő 
pályákról és 
érzőrendszerekről. 

ORVO 

        
11.6. a gerincvelő  a gerincvelőről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a gerincvelőt szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
gerincvelőről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gerincvelőről. 

        
11.7. az agytörzs  az agytörzsről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
az agytörzset szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni az 
agytörzsről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
agytörzsről. 

        
11.8. a hipotalamusz  a hipotalamuszról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a hipotalamuszt szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
hipotalamuszról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hipotalamuszról. 

        
11.9. a nagyagy  a nagyagyról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a nagyagyat szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
nagyagyról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nagyagyról. 

        
11.10. a törzsdúcok  a törzsdúcokról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a törzsdúcokat szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
törzsdúcokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
törzsdúcokról. 

        
11.11. a kisagy  a kisagyról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a kisagyat szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
kisagyról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kisagyról. 

        
12. A receptorműködés  Ismeretek tanulása a 

receptorműködésről 
    

        
12.1. a kémiai érzékelés (az íz- és 

szagérzékelés) 
 a kémiai érzékelésről (az íz- és 

szagérzékelésről) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az íz- és a szagérzékelés 
mechanizmusát magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni  a kémiai 
érzékelésről (az íz- és 
szagérzékelésről). 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult kémiai 
érzékelésről (az íz- és 
szagérzékelésről). 

        
12.2. a fényérzékelés  

(a világosság-, az irány-,  
a mozgás- és a színlátás) 

 a fényérzékelésről (a világosság-, 
az irány-, a mozgás- és a 
színlátásról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a világosság-, a mozgás- és a 
színlátás mechanizmusát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a 
világosság-, az irány-, a 
mozgás- és a 
színlátásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult fényérzékelésről 
(a világosság-, az irány-, 
a mozgás- és a 
színlátásról). 

ORVO
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12.3. az egyensúly-, a  forgás- és 

a hangérzékelés 
 az egyensúly-, a  forgás- és a 

hangérzékelésről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az egyensúly-, a forgás- és a 
hangérzékelés  mechanizmusát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni  az 
egyensúly-, a  forgás- és 
a hangérzékelésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult  egyensúly-,  
forgás- és  
hangérzékelésről. 

ORVO

        
12.4. a tapintás-, a hő- és a 

fájdalomérzékelés 
 a tapintás-, a hő- és a 

fájdalomérzékelésről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a tapintás-, a hő- és a 
fájdalomérzékelés 
mechanizmusát magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével négy-
öt igaz kijelentést tud 
mondani, írni a tapin- 
tás-, a hő- és a 
fájdalomérzékelésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult  tapintás-, hő- és  
fájdalomérzékelésről. 

        
13. A hormonális szabályozás  Ismeretek tanulása a hormonális 

szabályozásról 
    ORVO 

        
13.1. a hormonok osztályozása, 

funkcionális jelentőségük és 
hatásmódjaik 

 a  hormonok osztályozásáról, a 
hormonok funkcionális 
jelentőségéről és hatásmódjairól 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a hormonok osztályozását, 
funkcióikat és hatásmódjaikat 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a  
hormonok 
osztályozásáról, a 
hormonok funkcionális 
jelentőségéről és 
hatásmódjairól. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
hormonok tanult 
osztályozásáról, a 
hormonok funkcionális 
jelentőségéről és 
hatásmódjairól. 

        
13.2. a gerinctelen állatok 

hormonjai 
 a gerinctelen állatok hormonjairól 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a gerinctelen állatok 
hormonműködését magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gerinctelen állatok 
hormonjairól. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gerinctelen állatok tanult 
hormonjairól. 

        
13.3. a hipotalamo-hipofízis 

rendszer 
 a hipotalamo-hipofízis 

rendszerről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a hipotalamo-hipofízis rendszer 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
hipotalamo-hipofízis 
rendszerről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hipotalamo-hipofízis 
rendszerről. 

        
13.4. az ivarmirigyek  az ivarmirigyekről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ivarmirigyek működését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  az 
ivarmirigyekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ivarmirigyekről. 

        
13.5. a pajzsmirigy és a 

mellékvesevelő 
 a pajzsmirigyről és a 

mellékvesevelőről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a pajzsmirigy és a mellékvesevelő 
működését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
pajzsmirigyről és a 
mellékvesevelőről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
pajzsmirigyről és a 
mellékvesevelőről. 

        
13.6. a mellékvesekéreg és  a 

hasnyálmirigy 
 a mellékvesekéregről és  a 

hasnyálmirigyről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a mellékvesekéreg és a 
hasnyálmirigy működését 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
mellékvesekéregről és  a 
hasnyálmirigyről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban  a 
mellékvesekéregről és  a 
hasnyálmirigyről. 
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14. 
 
 

Az élettanitól eltérő 
működések 

 Ismeretek rendszerezése az 
élettanitól eltérő működésekről 

 Ismeri az életműködések 
élettani és élettanitól 
eltérő fogalmának helyes 
alkalmazását a 
tanultakkal 
kapcsolatban, azt 
bemutatja egy 
életfunkció esetében. 

 Valamennyi tanult 
élettani funkciót és 
annak eltérő élettani 
változatát ismeri. 

        
15. Az epidemiológia 

életfunkciókhoz kapcsolható 
adatai a népesség 
egészében. 

 Ismeretek átadása a tanult 
életfunkciók népesség egészére 
vonatkozó adatairól. 

 A tanultakat legalább 
egy példán helyesen 
értelmezi. 

 Érti az életfunkciókkal 
kapcsolatos 
epidemiológiai adatokat, 
grafikonról azokat 
helyesen értelmezi. 

        
16. A WHO adatai az emberiség 

életfunkcióival és a 
tanultakhoz kötődő 
legfontosabb betegségekkel 
kapcsolatban. 

 A WHO adatainak ismertetése az 
emberiség életfunkcióival és a 
tanultakhoz kötődő legfontosabb 
betegségekkel kapcsolatban 

 Ismeri a WHO szerepét, 
az ismertetett adatokat 
grafikonról értelmezni 
tudja. 

 Az adatok helyes 
értelmezését túl az 
emberiség valamely 
nagy problémájáról 
írásos beszámolót készít 
a média cikkei, 
képanyaga alapján 

 
II. ETOLÓGIA  ETOLÓGIAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Az etológia tárgya és 

kutatási területei 
 Ismeretek tanulása az etológia 

tárgyáról és kutatási területeiről 
    

        
1.1. az etológia tárgya: az állatok 

és az ember viselkedése 
(mozgás, hangadás, 
színváltozás, illatanyag-
kibocsátás) 

 az etológia tárgyáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, hogy az etológia 
az állatok és az ember 
viselkedésével 
foglalkozó tudomány. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
etológia tárgyáról. 

JÖVŐ 
ORVO 

        
1.2. az etológia kutatási területei: 

a leíró etológia, az 
oknyomozó etológia és a 
viselkedésfiziológia 

 az etológia kutatási területeiről  
(a leíró etológiáról, az 
oknyomozó etológiáról és a 
viselkedésfiziológiáról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
sorolni az etológia 
kutatási területeit. 

 Fel tudja sorolni az 
etológia kutatási 
területeit és azok főbb 
témáit. 

        
2. Az öröklött (veleszületett, 

ösztönös) magatartásforma 
 Ismeretek tanulása az öröklött 

(veleszületett, ösztönös) 
magatartásformákról 

    

        
2.1. az öröklött mozgási sémák 

(az  ösztönös 
mozgáskombinációk) 

 az öröklött mozgási sémákról 
(ösztönös 
mozgáskombinációkról) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
ösztönös mozgáskombinációkat 
szemléltető ábrák, képek, 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése) 

 Két-három  igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az öröklött mozgási 
sémákról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult öröklött mozgási 
sémákról. 

ORVO 
UNIV 

        
2.2. a taxis (a tájékozódó 

magatartás); 
a taxisok és az öröklött 
mozgási sémák 
összekapcsolódása 

 a taxisról és a taxisok, valamint 
az öröklött mozgási sémák 
összekapcsolódásáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
taxisokat, illetve a taxisok és az 
ösztönös mozgáskombinációk 
összekapcsolódását szemléltető 
ábrák, képek, videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három  igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a taxisokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult taxisokról és a 
taxisok és öröklött 
mozgási formák 
összekapcsolódásáról. 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3563 

 

2.3. az ösztönös cselekvés belső 
és külső tényezők hatására; 
a cselekvésláncolatok; 
a hierarchikus szerveződés 

 a belső és külső tényezők 
hatására kiváltódó ösztönös 
cselekvésekről, a 
cselekvésláncolatokról és a 
hierarchikus szerveződésről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
ösztönös cselekvéseket, 
cselekvésláncolatokat, 
hierarchikus szerveződéseket 
szemléltető ábrák, képek, 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a belső 
és külső tényezők 
hatására kiváltható tanult 
ösztönös cselekvésekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a belső 
és külső tényezők 
hatására  kiváltható 
tanult ösztönös 
cselekvésekről, 
cselekvésláncolatokról 
és hierarchikus 
szerveződésekről. 

        
3. A tanult viselkedés  Ismeretek tanulása a tanult 

viselkedésről 
    

 
3.1. a tanulási folyamat típusai: 

a habituáció, a 
szenzibilizáció, a 
kondicionálás; 
a pozitív és a negatív 
tapasztalat által  kiváltott 
viselkedések 

 a tanulási folyamat típusairól 
(a habituációról, a 
szenzibilizációról és  a 
kondicionálásról, valamint a 
pozitív és a negatív tapasztalat 
által  kiváltott viselkedésekről) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a tanulási folyamat típusait, 
valamint a pozitív és negatív 
tapasztalat által kiváltott 
viselkedéseket szemléltető ábrák, 
képek és videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
tanulási folyamat 
típusairól. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanulási folyamat  tanult 
típusairól. 

KUTA 
TANU 
ORVO 
FOGY 
VÉD 

        
3.2. a tanulás típusai: 

próba-szerencse tanulás, 
motorikus tanulás, utánzásos 
tanulás, belátásos tanulás 

 a tanulás típusairól: a próba-
szerencse tanulásról, a motorikus 
tanulásról, az  utánzásos 
tanulásról és a belátásos 
tanulásról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
tanulási típusokat  szemléltető 
ábrák, képek és videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével felismer és 
meg tud nevezni 
legalább két tanulási 
típust. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanulás tanult típusairól. 

TANU 

        
4. A viselkedésmódok és az 

állatok kommunikációja 
 Ismeretek tanulása a 

viselkedésmódokról és az állatok 
kommunikációjáról 

    

        
4.1. viselkedés a táplálékszerzés 

során 
 a táplálékszerzés 

viselkedésformáiról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a táplálékszerzés viselkedési 
formáit  szemléltető ábrák, képek 
és videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel  tud 
sorolni két-három 
táplálékszerzési 
viselkedési formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
táplálékszerzés  tanult 
viselkedésformáiról. 

ORVO 

        
4.2. viselkedés a védekezés 

során 
 a védekezés viselkedésformáiról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a védekezés viselkedésformáit   
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel  tud 
sorolni két-három társas 
védekezési formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
védekezésről, a 
védekezés  tanult 
viselkedésformáiról. 

ORVO 
VÉD 

        
4.3. a társas viselkedés  a társas viselkedésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a társas viselkedést szemléltető 
ábrák, képek és videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel  tud 
sorolni két-három társas 
viselkedési formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
társas viselkedésről, a 
társas viselkedés tanult 
formáiról. 

TANU 
ORVO 
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4.4. a territoriális viselkedés  a territoriális viselkedésről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a territoriális viselkedést   
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel tud 
sorolni két-három 
territoriális viselkedési 
formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
territoriális 
viselkedésről, a 
territoriális viselkedés 
tanult formáiról. 

ORVO 
MÁS 
VÉD 
ÖNI 

        
4.5. az agresszió  az agresszív viselkedésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
agresszív  viselkedésformákat   
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel  tud 
sorolni két-három 
agresszív viselkedési 
formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
agresszív viselkedésről 
és a tanult agresszív 
viselkedési formákról. 

ORVO
MÁS 
ÖNI 

 
4.6. a szexuális viselkedés  a szexuális viselkedésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
szexuális  viselkedésformákat  
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Ábra vagy kép 
segítségével fel tud 
sorolni két-három 
szexuális viselkedési 
formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szexuális viselkedésről 
és a tanult szexuális 
viselkedési formákról. 

        
4.7. az állatok kommunikációja   az állatok kommunikációjáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az állatok kommunikációját 
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
állatok 
kommunikációjáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
állatok tanult 
kommunikációjáról. 

JÖVŐ 
ORVO 

        
5. Humánetológiai ismeretek  Humánetológiai ismeretek 

tanulása 
    

        
5.1. a humánetológia módszerei 

(összehasonlítás az állati 
viselkedéssel; különböző 
kultúrák összehasonlítása; 
Kaspar-Hauser-szituációk 
tanulmányozása) 

 a humánetológia módszereiről  
(az állati viselkedéssel történő 
összehasonlításról;  különböző 
kultúrák összehasonlításáról; 
Kaspar-Hauser-szituációk 
tanulmányozásáról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Segítséggel meg tudja 
nevezni a humánetológia 
legalább egy vizsgálati 
módszerét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
humánetológia tanult 
módszereiről. 

        
5.2. az öröklött mozgások és az 

öröklött felismerés (kiváltó 
sémák) 

 az öröklött mozgásokról és az 
öröklött felismerésről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
öröklött mozgásokat és kiváltó 
sémákat szemléltető ábrák, képek 
és videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Fel tud sorolni két-
három öröklött mozgást. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult öröklött 
mozgásokról és  öröklött 
felismerésről. 

        
5.3. a késztetések és a tanulási 

prediszpozíciók 
 a késztetésekről és a tanulási 

prediszpozíciókról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a 
késztetésekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult késztetésekről és a 
tanulási 
prediszpozíciókról. 

TANÚ 
ORVO 

        
5.4. a társas viselkedés  a társas viselkedésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
társas viselkedési formákat 
szemléltető ábrák, képek és 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Szituációban felismer és 
meg tud nevezni két-
három társas viselkedési 
formát. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
társas viselkedésről. 
Szituációban felismeri és 
meg tudja nevezni a főbb 
társas viselkedési 
formákat. 

        
5.5. az emberi viselkedés 

szabályozása 
 az emberi viselkedés 

szabályozásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az emberi viselkedés 
szabályozását magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
emberi viselkedés 
szabályozásáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
emberi viselkedés tanult 
szabályozásáról. 

JÖVŐ 
ORVO 
ÉRD 
ÖNI 
HON 
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6. Az etológia kutatásában 

jelentős eredményeket elért 
tudósok  munkássága 

 Az etológia kutatásában jelentős 
eredményeket elért tudósok  
munkásságának tanulása 

    

 
6.1. Konrad Lorenz munkássága, 

tudományos eredményei 
 Konrad Lorenz munkásságáról, 

tudományos eredményeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, ki volt Konrad 
Lorenz. 

 Olvasta Lorenz: 
Salamon király gyűrűje 
című munkáját. Tudja 
mely területeken végzett 
kísérleteket és ért el 
tudományos 
eredményeket Konrad 
Lorenz. 

        
III. GENETIKA  GENETIKAI  ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Genetikai alapfogalmak  Genetikai alapfogalmak tanulása     
        
1.1. a fének, a gének és az 

allélek 
 a fénekről, a génekről és az 

allélekről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a féneket, a géneket és az 
alléleket szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mik a fének, a 
gének és az allélek. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fénekről, a génekről és 
az allélekről. 

        
1.2. a fenotípus és a genotípus  a fenotípusról és a genotípusról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a fenotípust és a genotípust 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi a fenotípus és, 
hogy mi a genotípus. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fenotípusról és a 
genotípusról. 

        
1.3. a keresztezés és a hibridek 

(monohibridek és 
dihibridek) 

 a keresztezésről és a  hibridekről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a keresztezést és a hibrideket 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi a 
kereszteződés és, hogy 
mi a hibrid. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
keresztezésről és a 
hibridekről. 

JÖVŐ 
ORVO 

        
1.4. a mutáció  a mutációról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a mutációt magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a mutáció.  Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
mutációról. 

        
1.5. a génmanipuláció  a génmanipulációról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a génmanipulációt magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a 
génmanipuláció. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
génmanipulációról. 

KUTA 
JÖVŐ 
ORVO 
MÁS 
UNIV 
FOGY 
VÉD 
INKO 

         
1.6. biotechnológia és bioetika  Véleményformálás, csoportos 

megvitatása a genetikai alapok 
módosításának és a tudatos 
emberi tevékenység ’mindenben’ 
való érvényesítésének. 

 Legyen tisztában a 
biotechnológia, a 
bioetika és az öröklési 
állomány 
módosításásának 
fogalmával, arra tudjon 
példát mondani. 

 Véleménye van a 
biotechnológia, a 
biológiai 
génmanipuláció 
alkalmazásáról és a 
bioetika mivoltáról, 
kötelező mivoltáról. 

KUTA 
JÖVŐ 
ORVO 
MÁS 
UNIV 
FOGY 
VÉD 
INKO 
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2. A Mendel-törvények  A Mendel-törvények tanulása     
        
2.1. az uniformitás szabálya  az uniformitás szabályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az uniformitás szabályát 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
uniformitás szabályáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
uniformitás szabályáról. 

        
2.2. a hasadás szabálya  a hasadás szabályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a hasadás szabályát magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
hasadás szabályáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hasadás szabályáról. 

        
2.3. a gének független 

kombinációja 
 a gének független 

kombinációjáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a gének független kombinációját 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gének független 
kombinációjáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gének független 
kombinációjáról. 

        
3. Az öröklődés 

kromoszómaelmélete 
 Az öröklődés 

kromoszómaelméletének tanulása 
    

        
3.1. a gének kapcsoltsága  a gének kapcsoltságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a gének kapcsoltságát magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gének kapcsoltságáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gének kapcsoltságáról. 

        
3.2. a gének kapcsoltságának 

megszűnése 
 a gének kapcsoltságának 

megszűnéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a gének kapcsoltságának 
megszűnését magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gének kapcsoltságának 
megszűnéséről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gének kapcsoltságának 
megszűnéséről. 

        
4. A valódi sejttel rendelkező 

élőlények (eukarióták) 
öröklődése 

 Ismeretek tanulása a valódi 
sejttel rendelkező élőlények 
(eukarióták) öröklődéséről 

    

        
4.1. a többszörös allélia  a többszörös alléliáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a többszörös alléliát  magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a többszörös 
allélia. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
többszörös alléliáról. 

        
4.2. a polifénia  a poliféniáról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a poliféniát  magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a polifénia.  Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
poliféniáról. 

        
4.3. a poligénia  a poligéniáról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a poligéniát  magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a poligénia.  Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
poligéniáról. 

        
5. Az ivar öröklődése  Ismeretek tanulása az ivar 

öröklődéséről 
    

        
5.1. a fenotípusos 

ivarmeghatározás 
 a fenotípusos 

ivarmeghatározásról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fenotípusos ivarmeghatározást 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
fenotípusos 
ivarmeghatározásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fenotípusos 
ivarmeghatározásról. 
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5.2. a genotípusos 

ivarmeghatározás 
 a genotípusos 

ivarmeghatározásról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a genotípusos ivarmeghatározást 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni   a 
genotípusos 
ivarmeghatározásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
genotípusos 
ivarmeghatározásról. 

JÖVŐ 
ORVO 

        
5.3. biotechnológia  Ismeretek szerzése a 

biotechnológiai beavatkozásokról 
 A biotechnológia 

fogalmának ismerete és 
illusztrálása. 

 Helyesen sorolja fel a 
biotechnológia főbb 
területeit, a 
beavatkozások célját és 
várható eredményeit. 

KUTA 
JÖVŐ 
ORVO 
ÖNI 

        
6. Humángenetikai ismeretek  Humángenetikai ismeretek 

tanulása 
    

        
6.1. az ivarmeghatározás  az ivarmeghatározásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ivarmeghatározást magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
ivarmeghatározásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ivarmeghatározásról. 

        
6.2. az ikerkutatás  az ikerkutatásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ikerkutatást  magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
ikerkutatásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ikerkutatásról. 

        
6.3. az öröklődő betegségek  az öröklődő betegségekről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
öröklődő betegségeket 
szemléltető  ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
öröklődő betegségekről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
öröklődő betegségekről. 

JÖVŐ 
ORVO 

        
6.4. a családtervezés  a családtervezésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a családtervezést  magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
családtervezésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
családtervezésről. 

ORVO 

        
6.5. bioetikai vonatkozások  Ismeretek szerzése arról, hogy az 

ember tudatos tevékenységének 
határa van, de az ésszerűség 
követelménye szerint a határok 
mósodulhatnak. 

 A bioetika  fogalmának 
ismerete, annak 
bemutatása a genetika 
területén 

 A bioetika több területét 
nevezze meg, a 
problémákkal 
kapcsolatos egyéni 
állásfoglalását 
fogalmazza meg néhány 
területen. 

        
7. Az öröklődés törvényeinek 

feltárásában meghatározó 
szerepet játszó kutatók 
munkássága 

 Az öröklődés törvényeinek 
feltárásában meghatározó 
szerepet játszó kutatók 
munkásságának tanulása 

    

        
7.1. Mendel munkássága  Mendel munkásságáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Négy-öt igaz kijelentést 

tud mondani, írni 
Mendel munkásságáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Mendel munkásságáról. 

KUTA 
ORVO 

        
7.2. Morgan munkássága  Morgan munkásságáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Négy-öt igaz kijelentést 

tud mondani, írni 
Morgan munkásságáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Morgan munkásságáról. 

KUTA 
ORVO 

        
IV. EVOLÚCIÓ  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

EVOLÚCIÓRÓL 
    

        
1. Evolúciós elméletek  Evolúciós elméletek tanulása     
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1.1. a lamarckizmus  a lamarckizmusról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Négy-öt igaz  kijelentést 

tud mondani, írni a 
lamarckizmusról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
lamarckizmusról. 

        
1.2. a darwinizmus  a darwinizmusról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Négy-öt igaz  kijelentést 

tud mondani, írni a 
darwinizmusról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
darwinizmusról. 

        
1.3. a szintetikus 

evolúcióelmélet 
 a szintetikus evolúcióelméletről  

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Négy-öt igaz  kijelentést 
tud mondani, írni a 
szintetikus 
evolúcióelméletről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
szintetikus 
evolúcióelméletről. 

        
2. Mikroevolúció  Ismeretek tanulása a 

mikroevolúcióról 
    

        
2.1. a populáció  a populációról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
populációt szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a populáció.  Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
populációról. 

        
2.2. a változat, az alfaj, a faj  a változatról, az alfajról és a 

fajról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
változatot, alfajt és fajt 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja,  mi a változat, az 
alfaj és a faj. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
változatról, az alfajról és 
a fajról. 

        
2.3. az evolúciós tényezők  

(a mutáció, a migráció, a 
szelekció és  a genetikai 
sodródás) 

 az evolúciós tényezőkről 
(a mutációról, a migrációról,  
a szelekcióról és  a genetikai 
sodródásról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az evolúciós tényezőket 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
evolúciós tényezőkről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult evolúciós 
tényezőkről. 

JÖVŐ 

        
2.4. az alfaj- és a fajképződés  az alfaj- és a fajképződésről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az alfaj- és a fajképződést 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
alfaj- és a 
fajképződésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
alfaj- és a 
fajképződésről. 

        
3. Makroevolúció  Ismeretek tanulása a 

makroevolúcióról 
    

        
3.1. a származás közvetett 

bizonyítékai (rendszertani, 
etológiai, parazitológiai, 
élettani, biokémiai, 
szerológiai, embriológiai, 
alaktani, őslénytani, állat- és 
növényföldrajztani 
bizonyítékok) 

 a származás közvetett 
bizonyítékairól (a rendszertani, az 
etológiai, a parazitológiai, az 
élettani, a biokémiai, a 
szerológiai, az embriológiai, az 
alaktani, az őslénytani és az állat- 
és növényföldrajztani 
bizonyítékokról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a származás közvetett 
bizonyítékait szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  a 
származás közvetett 
bizonyítékairól. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
származás tanult 
közvetett 
bizonyítékairól. 

ORVO 
MÁS 

        
3.2. az abiotikus evolúció  az abiotikus evolúcióról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az abiotikus evolúciót szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  az 
abiotikus evolúcióról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
abiotikus evolúcióról. 
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3.3. a biológiai evolúció 

kezdetei (a prokarióták és az 
eukarióták evolúciója) 

 a biológiai evolúció kezdeteiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a prokarióták és az eukarióták 
evolúcióját szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
biológiai evolúció 
kezdeteiről (a 
prokarióták és az 
eukarióták 
evolúciójáról). 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
biológiai evolúció 
kezdeteiről (a 
prokarióták és az 
eukarióták 
evolúciójáról). 

        
3.4. az élővilág kibontakozása   ismeretek tanulása az élővilág 

kibontakozásáról 
    

        
3.4.1. az élőlények evolúciója a 

földtörténeti őskorban 
 az élőlények földtörténeti őskori 

evolúciójáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az élőlények földtörténeti ókori 
evolúcióját szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
élőlények földtörténeti 
őskori evolúciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
élőlények földtörténeti 
őskori evolúciójáról. 

        
3.4.2. az élőlények evolúciója a 

földtörténeti ókorban 
 az élőlények földtörténeti ókori 

evolúciójáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az élőlények földtörténeti ókori 
evolúcióját szemléltető ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
élőlények földtörténeti 
ókori  evolúciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
élőlények földtörténeti 
ókori  evolúciójáról. 

        
3.4.3. az élőlények evolúciója a 

földtörténeti középkorban 
 az élőlények földtörténeti 

középkori evolúciójáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az élőlények földtörténeti 
középkori evolúcióját szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
élőlények földtörténeti 
középkori evolúciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
élőlények földtörténeti 
középkori evolúciójáról. 

        
3.5. az ember evolúciója  az ember evolúciójáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ember evolúcióját szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni  az 
ember evolúciójáról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ember evolúciójáról. 

JÖVŐ 
ORVO 
UNIV 
INKO 

 
 

Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 

a) Ismerje meg az állatélettan és az emberi szervezet legfontosabb élettani folyamatait, a viselkedés 
alapjait, az öröklés törvényszerűségeit, azokról önállóan tudjon beszámolni a tanultak szerint. 

b) A demonstrációban szereplő kísérletet tudja értelmezni, az egyszerű bemutatást képes legyen 
reprodukálni, vezessen jegyzőkönyvet a gyakorlati munkáról. 

c) Készítsen önálló dolgozatot választott témájáról, vázlata szerint korszerű módon illusztrálja, tartson 
előadást osztálytársainak. 

d) A tudománytörténet vonatkozó eseményeiről a könyvtárban szerezzen további ismereteket, 
tájékozottságának megfelelően alakítsa ki véleményét, álláspontját indokolja. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11. évfolyam 

 
A Biológia tanulásának céljai a 11. évfolyamon  

 
Célunk az egységes természettudományos szemléletformálás, ezért a biológia tanítása a fizikai és a kémiai, 
ökológiai ismeretekkel való szoros kapcsolatban történjen. A tanuló fedezze fel a maga számára a 
természettudományok közös mondanivalóját, a természeti törvények egyetemes üzenetét, illetve annak 
értelmezési kereteit, korlátjait. Különösen fontos ez az élet jelenségével, az emberi élet értékével etikai 
megalapozásával kapcsolatban. 
 
Cél, hogy a tanuló a biológiai tudományok bevezető tanulmányait követően a diszciplináris tartalom 
megismeréséhez érkezik, melyben arra törekszünk, hogy megkedvelje a biológiai gondolkodásmódot. A tanuló 
szerezzen ismereteket a biológiai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A 
diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet 
megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság biológiai szemlélésére. Kitartó módon törekedjen 
elmélyedni adott probléma biológiai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető 
információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon 
megnyilatkozni mások előtt biológiai témában, használja a biológia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a 
biológiai gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, 
gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink 
jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a 
környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a biológiai 
tudomány nyelvezetének helyes használatát a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult 
műveleti tudását, vegye észre a biológia egész társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet 
formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a biológia világa között, a tudósok 
életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A biológia informatikát 
megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és a biológia által 
létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport 
biológiai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki 
érzéket, állandó figyelmet. – A lépésekben kimunkált tevékenység segítségével a tanuló a 11. év végére jusson 
el arra a döntésre, hogy milyen módon vállal szerepet az élővilág feladatainak ellátásában, problémáinak 
megoldásában, milyen foglalkozást szeretne végezni, milyen irányban orientálódik a továbbtanulás során. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
        
I. RENDSZERTAN  RENDSZERTANI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. A rendszertan funkciója, 

irányzatai 
 Ismeretek tanulása a rendszertan 

funkciójáról, irányzatairól 
    

        
1.1. a rendszertan jelentősége 

(képnyerés az élőlények 
sokféleségéről, morfológiai 
és élettani hasonlóságú 
csoportok létrehozása) 

 a rendszertan jelentőségéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, hogy a 
rendszertan az élőlények 
hasonló tulajdonságai 
alapján hoz létre 
növény- és 
állatcsoportokat. 

 Tudja, hogy mi a 
funkciója és jelentősége 
a rendszertannak. 

ORVO
MÁS 
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1.2. a rendszertan kutatási 
irányzatai (leíró növénytan 
és állattan, taxonómia, 
rendszertan) 

 a rendszertan kutatási 
irányzatairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

   Fel tud sorolni egy-két 
rendszertani kutatási 
irányzatot. Ismeri ezek 
főbb témáit. 

ORVO
MÁS 

 
1.3. a rendszertani nevezéktan;  

az állat- és növénytan 
rendszertani kategóriái 

 a rendszertani nevezéktanról;  
az állat- és növénytan 
rendszertani kategóriáiról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
nemzetség- és fajnevek keresése 
növény- és állatrendszertani 
könyvekben; 
rendszertani kategóriákat 
szemléltető táblázatok 
megfigyelése, elemzése 

 Fel tudja sorolni a 
növény- és 
állatrendszertan két-
három  főbb kategóriáját.

 Tudja, hogy az élőlény 
rendszerben elfoglalt 
helyét a nemzetség- és a 
fajnév határozza meg. 
Fel tudja sorolni a 
növény- és 
állatrendszertan 
kategóriáit. 

        
2. Az élőlények rendszere  Ismeretek tanulása az élőlények 

rendszeréről 
    

        
2.1. a vírusok  a vírusokról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
vírusok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vírusok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

ORVO

        
2.2. a prokarióták  rendszertani ismeretek tanulása a 

prokariótákról 
    

        
2.2.1. a baktériumok törzse  a baktériumokról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
baktériumok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
baktériumok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

ORVO

        
2.2.2. a kékmoszatok törzse  a kékmoszatokról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
kékmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kékmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.3. az eukarióták  rendszertani ismeretek tanulása 

az eukariótákról 
    

        
2.3.1. az egysejtű eukarióták  rendszertani ismeretek tanulása 

az egysejtű eukariótákról 
    

        
2.3.1.1. az ostorosmoszatok törzse  az ostorosmoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
ostorosmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
ostorosmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 
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2.3.1.2. a barázdásmoszatok törzse  a barázdásmoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
barázdásmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
barázdásmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.3.1.3. az egyféle magvúak törzse  az egyféle magvúak törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani 
az egyféle magvúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
egyféle magvúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.3.1.4. a kétféle magvúak törzse  a kétféle magvúak törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
kétféle magvúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kétféle magvúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.3.2. a többsejtű eukarióták  rendszertani ismeretek tanulása a 

többsejtű eukariótákról 
    

        
2.3.2.1. a gombák  rendszertani ismeretek tanulása a 

gombákról 
    

        
2.3.2.1.1. a nyálkagombák törzse  a nyálkagombák törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
nyálkagombák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nyálkagombák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

ORVO

        
2.3.2.1.2. a valódi gombák törzse  a valódi gombák törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
valódi gombák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
valódi gombák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

ORVO

        
2.4. a zuzmók törzse  a zuzmók törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
zuzmók rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
zuzmók rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

VÉD 

        
2.5. a többsejtű eukarióta 

növények 
 rendszertani ismeretek tanulása a 

többsejtű eukarióta növényekről 
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2.5.1. a zöldmoszatok törzse  a zöldmoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
zöldmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
zöldmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

ORVO
VÉD 

        
2.5.2. a sárgamoszatok törzse  a sárgamoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
sárgamoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
sárgamoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.5.3. a barnamoszatok törzse  a barnamoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
barnamoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
barnamoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.5.4. a  vörösmoszatok törzse  a vörösmoszatok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
vörösmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
vörösmoszatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.5.5. a mohák törzse  a mohák törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
mohák rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
mohák rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.6. a hajtásos növények  rendszertani ismeretek tanulása a 

hajtásos növényekről 
    

        
2.6.1. a harasztok törzse  a harasztok törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
harasztok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
harasztok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.6.2. a virágos növények  rendszertani ismeretek tanulása a 

virágos növényekről 
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2.6.2.1. a nyitvatermők törzse  a nyitvatermők törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
nyitvatermők 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nyitvatermők 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.6.2.2. a zárvatermők törzse  rendszertani ismeretek tanulása a 

zárvatermők törzséről 
    

        
2.6.2.2.1. a kétszikűek osztálya  a kétszikűek osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
kétszikűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kétszikűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.6.2.2.2. az egyszikűek osztálya  az egyszikűek osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani 
az egyszikűek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
egyszikűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7. az eukarióta többsejtű 

állatok 
 rendszertani ismeretek tanulása 

az eukarióta többsejtű állatokról 
    

        
2.7.1. az álszövetes állatok  az álszövetes állatokról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani 
az álszövetes állatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
álszövetes állatok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2. a szövetes állatok  rendszertani ismeretek tanulása a 

szövetes állatokról 
    

        
2.7.2.1. a csalánozók törzse  a csalánozók törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
csalánozók rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
csalánozók rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2. a testüreges állatok  rendszertani ismeretek tanulása a 

testüreges állatokról 
    

        
2.7.2.2.1. az ősszájú állatok  rendszertani ismeretek tanulása 

az ősszájú állatokról 
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2.7.2.2.1.1. a bordás medúzák törzse  a bordás medúzák törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
bordás medúzák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
bordás medúzák 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.2. a  laposférgek törzse  a laposférgek törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
laposférgek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
laposférgek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.3. a hengeresférgek törzse  a hengeresférgek törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
hengeresférgek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hengeresférgek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.4. a gyűrűsférgek törzse  a gyűrűsférgek törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
gyűrűsférgek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gyűrűsférgek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.5. az ízeltlábúak törzse  rendszertani ismeretek tanulása 

az ízeltlábúak törzséről 
    

        
2.7.2.2.1.5.1. a rákok osztálya  a rákok osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
rákok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
rákok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.5.2. a pókszabásúak osztálya  a pókszabásúak osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
pókszabásúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
pókszabásúak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.1.5.3. a rovarok osztálya  a rovarok osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
rovarok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
rovarok rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

 
2.7.2.2.1.6. a puhatestűek törzse  a puhatestűek törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
puhatestűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
puhatestűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 
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2.7.2.2.2. az újszájú állatok  rendszertani ismeretek tanulása 

az újszájú állatokról 
    

        
2.7.2.2.2.1. a nyílférgek törzse  a nyílférgek törzséről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
nyílférgek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
nyílférgek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.2. a tüskésbőrűek törzse  a tüskésbőrűek törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
tüskésbőrűek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tüskésbőrűek 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.3. az előgerinchúrosok törzse  az előgerinchúrosok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani 
az előgerinchúrosok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
előgerinchúrosok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.4. a fejgerinchúrosok törzse  a fejgerinchúrosok törzséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
fejgerinchúrosok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
fejgerinchúrosok 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5. a gerincesek törzse  rendszertani ismeretek tanulása a 

gerincesek törzséről 
    

        
2.7.2.2.2.5.1. a körszájúak osztálya  a körszájúak osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
körszájúak rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább egy, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
körszájúak rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

 
2.7.2.2.2.5.2. a porcos halak osztálya  a porcos halak osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
porcos halak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább egy, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
porcos halak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5.3. a csontos halak osztálya  a csontos halak osztályáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
csontos halak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni 
legalább öt, ebbe a 
rendszertani egységbe 
tartozó mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
csontos halak 
rendszertani egységéről. 
Meg tud nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 
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2.7.2.2.2.5.4. a kétéltűek osztálya  a kétéltűek osztályáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
kétéltűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább három, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kétéltűek rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5.5. a hüllők osztálya  a hüllők osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
hüllők rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább három, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
hüllők rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5.6. a madarak osztálya  a madarak osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
madarak rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább öt, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
madarak rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
2.7.2.2.2.5.7. az emlősök osztálya  az emlősök osztályáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a rendszertani egység 
jellemzésének, mintafajok 
felismerésének gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani a 
emlősök rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni legalább öt, 
ebbe a rendszertani 
egységbe tartozó 
mintafajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
emlősök rendszertani 
egységéről. Meg tud 
nevezni néhány  
mintafajt, tudja azokat 
jellemezni. 

        
II. ÁLTALÁNOS 

EGÉSZSÉGTAN 
 ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGTANI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    ORVO

        
1. A mindennapok 

egészségügyi ismeretei 
 A mindennapok egészségügyi 

ismereteinek tanulása, 
egészségügyi ügyintézés 
gyakorlása 

    

 
1.1. az egészségkárosító hatások 

és következményeik 
 az egészségkárosító hatásokról és 

következményeikről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
egészségkárosító hatások 
következményeit szemléltető 
ábrák, képek megfigyelése, 
elemzése 

 Meg tud nevezni 
legalább öt, az ember 
egészségére károsító 
hatást és annak 
következményeit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ember egészségét 
károsító tanult 
hatásokról és 
következményeikről. 

        
1.2. a személyi- és 

környezethigiéné,  
a betegségmegelőzés 
lehetőségei 

 a személyi- és 
környezethigiénéről, valamint a 
betegségmegelőzés lehetőségeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
személyi- és 
környezethigiénéről, 
valamint a 
betegségmegelőzés 
lehetőségeiről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
személyi- és 
környezethigiénéről, 
valamint a 
betegségmegelőzés 
tanult lehetőségeiről. 

ORVO
VÉD 

        
1.3. az egészségügyi ellátás és 

igénybevételének 
lehetőségei 

 az egészségügyi ellátásról és 
igénybevételének lehetőségeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
egészségügyi ügyintézés 
gyakorlása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
egészségügyi ellátásról 
és igénybevételének 
lehetőségeiről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
egészségügyi ellátásról 
és igénybevételének 
tanult lehetőségeiről. 

ORVO
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1.4. Epidemiológiai helyzet  Ismeretek a tárgyaltak 

epidemiológiai adatai kapcsán 
 Ismeri az ANTSZ 

szerepét, az 
epidemiológia fogalmát 
és a haláloki, 
elhalálozási adatokat 
grafikonról helyesen 
értelmezi. 

 Az alapfokú 
követelményeket túl a 
betegségek 
elhalálozással 
kapcsolatos 
vonatkozásait és a 
betegségek 
megelőzésének ANTSZ 
által megjelölt 
irányelveit ismeri, arról 
írásban is összefoglalót 
készít a tanultak alapján. 

 

        
2. Általános egészségügyi 

ismeretek 
 Általános egészségügyi ismeretek 

tanulása 
    

        
2.1. az orvosi ellátás (háziorvosi 

ellátás, szűrővizsgálat, 
szakvizsgálat, 
terhesgondozás, 
gyermekgyógyászat) 

 az orvosi ellátásról (a háziorvosi 
ellátásról, a szűrővizsgálatról, a 
szakvizsgálatról, a 
terhesgondozásról és a 
gyermekgyógyászatról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
orvosi ellátásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
orvosi ellátásról (a 
háziorvosi ellátásról, a 
szűrővizsgálatról, a 
szakvizsgálatról, a 
terhesgondozásról és a 
gyermekgyógyászatról). 

ORVO

        
2.2. a természetes gyógymódok, 

a természetgyógyászat 
 a természetes gyógymódokról, a 

természetgyógyászatról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
természetes 
gyógymódokról és a 
természetgyógyászatról 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a  
tanult természetes 
gyógymódokról és a 
természetgyógyászatról. 

ORVO

        
2.3. az egészségügy 

intézményrendszere 
 az egészségügy 

intézményrendszeréről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
egészségügyi intézmények 
meglátogatása, a látogatás 
tapasztalatainak feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
egészségügy 
intézményrendszeréről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
egészségügy 
intézményrendszeréről. 

ORVO

        
3. Az utódvállalás 

egészségügyi ismeretei 
 Az utódvállalás egészségügyi 

ismereteinek tanulása 
    

        
3.1. a fogamzásgátlás  a fogamzásgátlásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Tudja, mi a 

fogamzásgátlás. 
 Pontos leírást tud adni 

szóban és írásban a 
fogamzásgátlás. 

ORVO

        
3.2. a családtervezés  a családtervezésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Tudja, mi a 

családtervezés. 
 Pontos leírást tud adni 

szóban és írásban a 
családtervezésről. 

ORVO

        
3.3. az utódnemzésre való 

alkalmasság vizsgálatai, a 
terhességi vizsgálatok és a 
terhesgondozás 

 az utódnemzésre való 
alkalmasság vizsgálatairól, a 
terhességi vizsgálatokról és a 
terhesgondozásról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
utódnemzésre való 
alkalmasság 
vizsgálatairól, a 
terhességi vizsgálatokról 
és a terhesgondozásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
utódnemzésre való 
alkalmasság 
vizsgálatairól, a 
terhességi vizsgálatokról 
és a terhesgondozásról. 

 
3.4. a gyermekszülés, a szülés 

módjai 
 a gyermekszülésről, a szülés 

módjairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gyermekszülésről, a 
szülés módjairól 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
gyermekszülésről, a 
szülés tanult módjairól. 

        
3.5. a csecsemőgondozás  a csecsemőgondozásról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Négy-öt igaz kijelentést 

tud mondani, írni  a 
csecsemőgondozásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
csecsemőgondozásról. 

        
4. A betegségek leküzdésében 

jelentős eredményeket elért 
kutatók, orvosok   
munkássága, tudományos 
eredményei 

 A betegségek leküzdésében 
jelentős eredményeket elért 
kutatók, orvosok   
munkásságának, tudományos 
eredményeinek számbavétele 
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4.1. Pasteur munkássága, 
tudományos eredményei 

 Pasteur munkásságáról, 
tudományos eredményeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Meg tudja nevezni 
Pasteur legfontosabb 
tudományos eredményét.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Pasteur munkásságáról, 
tudományos 
eredményeiről. 

KUTA
ORVO
 

        
4.2. Jenner munkássága, 

tudományos eredményei 
 Jenner munkásságáról, 

tudományos eredményeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Meg tudja nevezni 
Jenner legfontosabb 
tudományos eredményét.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban Jenner 
munkásságáról, 
tudományos 
eredményeiről. 

TANU
ORVO

        
4.3. Semmelweis Ignác 

munkássága, tudományos 
eredményei 

 Semmelweis Ignác 
munkásságáról, tudományos 
eredményeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Meg tudja nevezni 
Semmelweis Ignác 
legfontosabb 
tudományos eredményét.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Semmelweis Ignác 
munkásságáról, 
tudományos 
eredményeiről. 

ORVO

        
4.4. Koch munkássága, 

tudományos eredményei 
 Koch munkásságáról, 

tudományos eredményeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Meg tudja nevezni Koch 
legfontosabb 
tudományos eredményét.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban Koch 
munkásságáról, 
tudományos 
eredményeiről. 

KUTA
ORVO

        
4.5. Virchow munkássága, 

tudományos eredményei 
 Virchow munkásságáról, 

tudományos eredményeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Meg tudja nevezni 
Virchow legfontosabb 
tudományos eredményét.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Virchow munkásságáról, 
tudományos 
eredményeiről. 

 
 

Év végi követelmények 
 

11. évfolyam 
 

a) Ismerje meg az etológia, a genetika, tudományából tanított ismereteket, az etológia legfontosabb 
folyamatait, legyen véleménye az evolúcióról, ezekről önállóan tudjon beszámolni a tanultak szerint. 

b) A demonstrációban szereplő kísérletet tudja értelmezni, az egyszerű bemutatást képes legyen 
reprodukálni, vezessen jegyzőkönyvet a gyakorlati munkáról. 

c) A biológiai tanulmányok során megtanult rendszertani egységek összesítésekor a korábbiakra 
összefoglaló formában térünk vissza a spiralitás elvének megfelelően, ezért azok felidézését is 
megkívánjuk  tanulótól rövidebb formában. A tanuló tehát ismertesse az élővilág legfontosabb 
csoportjait. 

d) Készítsen önálló dolgozatot választott témájáról, vázlata szerint korszerű módon illusztrálja, tartson 
előadást osztálytársainak. 

e) Az egészségtani ismereteket az ismertetett mélységben sajátítsa el, arról helyesen számoljon be. 
f) A tudománytörténet vonatkozó eseményeiről a könyvtárban szerezzen további ismereteket, 

tájékozottságának megfelelően alakítsa ki  véleményét, álláspontját indokolja. 
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ÖKOLÓGIA 
ÉS KÖRNYEZETTAN  

 
8. évfolyam  
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Az Ökológia és környezettan megnevezésű tanterv a természetes és a mesterséges hatások környezeti részének 
ismertetője. A tudásanyag a temészetbúvár belső izgalmától a városépítő ember szorgalmáig terjedő nagy ív 
mentén életkorhoz kötötten törekszik a világ megismerésében fogódzópontokat adni a kultúrában önmagát 
értelmező embert. A diákok ezért a természetismeret kezdeti fokától a természettudós elemző tényfeltárása 
irányában haladnak, és távlatokban azt a területet keresik, ahol az ember értelmesen fejtheti ki tevékenységét. A 
természettel való összhang tudományos alapjait keressük. Amennyiben annak nyomán az emberi tervek 
értelmezett megvalósítására is lehetősége van az embernek, az emberi jövő formálásának felelősségét vetjük fel. 
A stúdium további részére a középfok végén kerül sor. Itt elsőként a természet kerül a középpontba, annak 
prioritását elfogadva keressük az emberi tevékenység helyét és mérlegeljük az emberi tevékenység súlyát.  
 
 
 
Javasolt óraszámok 
 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 A 8. és 11. évfolyamon az Ökológia és környezettan tantárgy tananyaga a Biológia tantárgy keretében kerül 
oktatásra. 
 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
 
A tantárgyban megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
Fejlesztési feladatok közül itt a következők szerepelnek:  
 
1. A tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány-technika-társadalom, benne a természet; a 
természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, technika, 
technológia. 
 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
– a természet megismerése, benne: megfigyelés, az ismerethordozók használata, az ismeretszerzés 
eredményeinek feldolgozása. 
 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül:  
 anyag, benne: anyagok a technikában és a hétköznapi életben, vegyületek, keverékek, oldatok, elegyek;  
 az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: környezetünk anyagai, az anyagok osztályozása;  
 az energia, benne: az energia terjedése, az energiaátalakulásokkal kapcsolatos társadalmi, technikai 

problémákhoz való viszony;  
 az információ;  
 a tér;  
 idő és mozgás;  
 a lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum; 
 a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás;  
 az élet, benne: evolúciós szemlélet, az élővilág szerveződési szintjei, az élővilág rendszerezése, 

életműködések; 
 az ember egészsége, fenntarthatóság, a környezet védelme. 
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A tanterv jellemzői 
 
Olyan műveltségterületi kiegészítéseket tartalmaz, mely évfolyamhoz illesztve szolgálja a spirálisan visszatérő 
tananyagegységek mélyebb feldolgozását. A tanterv kifejezetten utal arra a tényre, hogy az ember a természet 
része, rá is érvényesek a természetörvények. Keressünk azokat a területeket kimondatlanul is, ahol az ember 
felelős tevékenységére szükség van. Ugyanakkor azon károk elhárításának módját is kutatjuk, amelyek az emberi 
felelőtlenség következtében jönnek létre. A tanterv tehát szemléletformáló is közvetetten, magatartást alakít, az 
emberi jövő kialakításának egyik modern, tudatos eszköze. A foglalkozások mindenhol a személyes bevonás 
mozzanatait is tartalmazzák. Módszertanilag sokat építünk ebben a tantervben a személyes megnyilatkozásokra, 
az egyéni érdekeltség megjelenítésének közösségi lehetőségeire, a közös foglalkozások csoportszintű 
megszervezésére. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Elsősorban a tanuló közreműködése szükséges tranzaktív kapcsolatban. A tanulói hatások érzékelése, arra adott 
tanári válasz képezi a diák-tanár üzenetváltásának alapját. A tényleges feltételek ezen megelőzési alapszempont 
szerint csupán a tantárgyi feltételekkel kapcsolódnak. 
 
 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 

Évfolyam Cím 
8. Kidolgozandó! 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
8. évfolyam 

 
A kerettantervi környezetben a tanuló az ökológiai tudományok bevezető tanulmányait követően a diszciplináris 
tartalom megismeréséhez érkezik, melyben arra törekszünk, hogy megkedvelje az ökológiai gondolkodásmódot. 
A tanuló szerezzen ismereteket az ökológiai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, 
eszközeiről. A diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a 
természet megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság ökológiai szemlélésére. Kitartó módon 
törekedjen elmélyedni adott probléma ökológiai értelmezésére, annak történeti előzményeire, keresse maga is a 
fellelhető információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon 
megnyilatkozni mások előtt ökológiai témában, használja az ökológia nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott az 
ökológiai gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, 
gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink 
jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a 
környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el az ökológiai 
tudomány nyelvezetének helyes használatát a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult 
műveleti tudását, vegye észre az ökológia egész társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet 
formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és az ökológia világa között, a tudósok 
életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. Az ökológia informatikát 
megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és az ökológia által 
létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport 
ökológiai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki 
érzéket, állandó figyelmet. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. TERMÉSZETVÉDELEM  ISMERETEK TANULÁSA, 

TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A TERMÉSZETVÉDELEMRŐL 

    

        
1. Hazai természetvédelmi 

területek 
 Ismeretek tanulása a hazai 

természetvédelmi területekről, 
lehetőség szerint egy 
természetvédelmi terület 
meglátogatása 

    

        
1.1. a Nemzeti Parkok  a Hortobágyi Nemzeti Parkról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a Hortobágyi Nemzeti Parkot 
ábrázoló képek (esetleg 
videofilm) megfigyelése, 
elemzése 

 Fel tudja sorolni a 
nemzeti parkokat és meg 
tud nevezni több védett 
természeti értéket. 

 Ismeri, írásban és szóban 
be tud számolni a nemzeti 
parkokról a tanultak 
szerint. 

        
1.2. A védett természeti értékek, 

hungarikumok  
 Ismeretek tanulása a védett a 

természeti értékekről képek 
(esetleg videofilm) megfigyelése, 
elemzése révén, különös 
tekintettel a sajátos magyar 
értékekre 

 Meg tudja nevezni 
képről, fel tudja sorolni a 
tanult védett értékeket és 
a hungarikumokat. 

 Szabatos leírást tud adni a 
tanult védett értékekről és 
a hungarikumokról. 

        
II. ÖKOLÓGIAI 

ALAPISMERETEK 
 ÖKOLÓGIAI 

ALAPISMERETEK 
TANULÁSA 
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1. Környezet, környezeti 

tényezők, tűrő- és 
alkalmazkodóképesség 

 Ismeretek tanulása a 
környezetről, a környezeti 
tényezőkről, a tűrő- és 
alkalmazkodóképességről 

    

        
1.1. a környezeti tényezők és a 

tűrőképességi tényezők 
 a környezeti tényezőkről és a 

tűrőképességi tényezőkről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az élőlényekre ható környezeti 
tényezőket magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három példát tud 
sorolni az élőlények 
tűrőképességének 
igazolására. 

 Meg tudja határozni és 
érti a tűrőképesség 
fogalmát. Példákat tud 
sorolni az élőlények 
tűrőképességének 
igazolására. 

        
1.2. az alkalmazkodóképesség  

(a méretszabály, az 
arányszabály és a 
színszabály) 

 az élőlények 
alkalmazkodóképességéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
fajok elterjedését, színét, 
testtömegét, testhosszát, 
testmagasságát szemléltető 
táblázatok elemzése 

 Két-három példát tud 
sorolni az élőlények 
alkalmazkodóképességé-
nek igazolására. 

 Meg tudja határozni és 
érti az alkalmazkodó-
képesség fogalmát. 
Példákat tud sorolni a 
méretszabály, az 
arányszabály és a 
színszabály igazolására. 

        
1.3. az élettelen környezeti 

tényezők 
 ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése az élettelen környezeti 
tényezőkről 

    

        
1.3.1. a klimatikus tényezők  

(a fény, a hőmérséklet, a 
levegő, a víz) 

 a klimatikus tényezőkről  
(a fényről, a hőmérsékletről,  
a levegőről és a vízről) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a klimatikus tényezők és az 
élőlények összefüggéseit 
szemléltető ábrák, grafikonok, 
diagramok megfigyelése, 
elemzése 

 Fel tudja sorolni a 
klimatikus tényezőket. 
Egy-egy példát tud 
mondani a klimatikus 
tényezők élőlényekre 
gyakorolt hatásaira. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
klimatikus tényezőkről és 
e tényezők élőlényekre 
gyakorolt hatásairól. 

        
1.3.2. a talaj  a talajról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a talaj mint környezeti tényező és 
az élőlények összefüggéseit 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Ismertetni tudja a talaj 
fizikai és kémiai 
tulajdonságait. Fel tud 
sorolni egy-két talajban 
élő növény- és állatfajt. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
talajról, a talaj és az 
élőlények 
összefüggéseiről. 

        
1.3.3. a domborzati viszonyok  a domborzati viszonyokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
élőhely és ökológiai potenciál 
összefüggéseit magyarázó ábrák 
értelmezése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a domborzati 
viszonyok és az 
élőlények 
összefüggéseiről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
domborzati viszonyokról, 
a domborzat és az 
élőlények 
összefüggéseiről. 

        
1.4. a biotikus környezeti 

tényezők 
 ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a biotikus környezeti 
tényezőkről 

    

        
1.4.1. a fajon belüli egymásra 

hatás 
 a fajon belüli egymásra hatásról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
fajon belüli kapcsolatokat 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a fajon belüli 
egymásra hatásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a fajon 
belüli egymásra hatásról. 

        
1.4.2. a fajok közötti egymásra 

hatás 
 a fajok közötti egymásra hatásról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
fajok közötti kapcsolatokat 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a fajok közötti 
egymásra hatásról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a fajok 
közötti egymásra hatásról. 
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2. Az anyag- és 

energiaforgalom 
 Információk tanulása az anyag- 

és energiaforgalomról 
    

        
2.1. a tápláléklánc, az alapvető 

tápláléklánc-típusok  
(a legelőlánc, a parazitalánc 
és a szaprofitalánc) 

 a táplálékláncról, az alapvető 
tápláléklánc-típusokról  
(a legelőláncról, a parazitaláncról 
és a szaprofitaláncról); 
a táplálékláncot magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, hogy mi a 
tápláléklánc. Fel tudja 
sorolni az alapvető 
tápláléklánc-típusokat. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
táplálékláncról. 
Jellemezni tudja az egyes 
tápláléklánc-típusokat. 

        
2.2. a helyhez nem kötött 

anyagforgalom (a szén, a 
nitrogén, a foszfor, a víz 
körforgása) 

 a helyhez nem kötött 
anyagforgalomról (a szén, a 
nitrogén, a foszfor, a víz 
körforgásáról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az anyagforgalmat magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Ábra segítségével 
röviden ismertetni tudja 
a szén és a víz 
körforgását. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
anyagforgalomról. 

 
III. ÖKOLÓGIAI 

STÚDIUMOK 
 ÖKOLÓGIAI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Az ökológia tárgya, kutatási 

területei 
 Az ökológia tárgyának, kutatási 

területeinek tanulása 
    

        
1.1. az ökológiai tudományok  az ökológia tudományok sokrétű 

tartalmáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, hogy az ökológia 
az élőlények és a rájuk 
ható környezeti tényezők 
kölcsönhatásait 
tanulmányozó 
tudomány. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ökológia tárgyáról. 

        
1.2. az ökológia kutatási 

területei (autoökológia,  
demökológia,  
szünökológia, 
növényökológia, 
állatökológia, 
humánökológia) 

 az ökológia kutatási területeiről 
(az auto-, a dem-, a szün-, a 
növény-, az állat- és a 
humánökológiáról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
sorolni az ökológia főbb 
kutatási területeit. 

 Fel tudja sorolni az 
ökológia kutatási 
területeit. Meg tudja 
nevezni az egyes 
kutatási területek 
tárgyát. 

        
2. Az ökológiai környezet  Ismeretek tanulása az ökológiai 

környezetről 
    

        
2.1. az abiotikus tényezők  

(a fény, a hőmérséklet,  
a levegő, a víz, a nedvesség 
és a páratartalom, a talaj és 
a domborzat) 

 az abiotikus tényezőkről  
(a fényről, a hőmérsékletről,  
a levegőről, a vízről, a 
nedvességről és a 
páratartalomról, a talajról és a 
domborzatról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az abiotikus tényezők 
tulajdonságainak vizsgálata, 
leírása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
abiotikus tényezőkről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
abiotikus tényezőkről. 

        
2.2. a biotikus tényezők (a fajok 

fenotípusának 
változékonysága, az 
egyedek genotípusának 
változékonysága, a fajok 
életképessége /vitalitás, 
növekedési, versengési és 
szaporodási képesség/ stb.) 

 a biotikus tényezőkről (a fajok 
fenotípusának 
változékonyságáról, az egyedek 
genotípusának 
változékonyságáról, a fajok 
életképességéről) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a biotikus tényezőket szemléltető 
képek, ábrák – és lehetőség 
szerint ismeretterjesztő film – 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
biotikus tényezőkről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
biotikus tényezőkről. 
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3. A populációk  Ismeretek tanulása a 

populációkról 
    

        
3.1. a populációk struktúrája:  

a formális struktúraelemek  
(az egyedsűrűség,  
az egyedek eloszlása,  
az egyedek változatossága,  
a korszerkezet, az ivararány, 
a betegségi állapot) 
és a funkcionális 
struktúraelemek  
(a viselkedés, az élettani 
teljesítőképesség,  
a termékenység, a halálozás) 

 a populációk struktúrájáról: a 
formális struktúraelemekről és a 
funkcionális struktúraelemekről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a formális és a funkcionális 
struktúraelemeket szemléltető 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a populáció. 
Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
populációk formális és 
funkcionális 
struktúraelemeiről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
populációról, a 
populációk tanult 
formális és funkcionális 
struktúraelemeiről. 

        
3.2. a populációk dinamikája: 

a) egyirányú változások, 
b) periodikus és aperiodikus 
változások 

 a populációk dinamikájáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása;  
a populációváltozás típusait 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
populációk változásairól.

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
populációk tanult 
változásairól. 

 
3.3. a biotikus kölcsönhatások: 

a versengés és a szimbiózis 
 a biotikus kölcsönhatásokról: 

a versengésről és a szimbiózisról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a versengést és a szimbiózist 
értelmező ábrák, képek, 
videofelvételek megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
biotikus 
kölcsönhatásokról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanult biotikus 
kölcsönhatásokról. 

        
4. A társulások  Ismeretek tanulása a 

társulásokról 
    

        
4.1. a társulások összetétele, 

struktúrája 
 a társulások összetételéről, 

struktúrájáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
növény- és állattársulások 
összetételét szemléltető ábrák, 
táblázatok megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, mi a társulás. 
Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
társulások összetételéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
társulásról, valamint a 
társulások tanult 
összetételéről. 

        
4.2. a társulások változásai: 

változás külső hatásokra; 
változás a társulás hatására; 
változás emberi beavatkozás 
következtében 

 a külső hatásokra, a társulás 
hatására, illetve az emberi 
beavatkozás következtében 
létrejövő társulásváltozásokról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a társulások változásait 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
társulások változásairól. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
társulások tanult 
változásairól. 

        
5. A biocönózis és a biotóp  Ismeretek tanulása a 

biocönózisról és a biotópról 
    

        
5.1. a biocönózis  

(az életközösség) 
 a biocönózisról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
biocönózisokat szemléltető 
képek, ábrák, videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a biocönózis.  Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
biocönózisról.  

        
5.2. a biotóp (az élőhely)  a biotópról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
biotópokat szemléltető képek, 
ábrák, videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Tudja, mi a biotóp.  Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
biotópról. 
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6. Az ökoszisztémák  Ismeretek tanulása az 

ökoszisztémákról. 
    

        
6.1. az ökoszisztémák felépítése, 

alkotórészei (abiotikus 
alkotórészek: anyagok, 
energia, térszerkezet; 
biotikus alkotórészek: 
termelők, fogyasztók, 
lebontó szervezetek) 

 az ökoszisztémák felépítéséről, 
alkotórészeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az ökoszisztémák alkotórészeit 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Tudja, hogy az 
ökoszisztéma magában 
foglalja a biocönózist és 
a biotópot, valamint 
ezek 
kapcsolatrendszerét. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ökoszisztémák tanult 
alkotórészeiről. 

        
6.2. anyagforgalom és 

energiaáramlás az 
ökoszisztémákban; 
energiaveszteség és 
szervesanyagtermelés 
(produktivitás) az 
ökoszisztémákban 

 az ökoszisztémákban lezajló 
anyagforgalomról és 
energiaáramlásról, valamint az 
ökoszisztémák 
energiaveszteségéről és 
szervesanyagtermeléséről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az anyag- és energiaforgalmat, az 
energiaveszteséget, illetve a 
produktivitást magyarázó ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
ökoszisztémák anyag- és 
energiaforgalmáról.  
Tudja, mi a biomassza. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ökoszisztémákban 
lezajló anyagforgalomról 
és energiaáramlásról, 
valamint az 
ökoszisztémák 
energiaveszteségéről és 
produktivitásáról. 

 
6.3. az ökoszisztémák 

törvényszerűségei  
(a szervezettségi fok,  
a diverzitás, az érettség 
és a stabilitás) 

 az ökoszisztémák 
törvényszerűségeiről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ökoszisztémák 
törvényszerűségeit magyarázó 
ábrák megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
ökoszisztémák 
törvényszerűségeiről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ökoszisztémák 
törvényszerűségeiről. 

        
7. Humánökológia  Humánökológiai ismeretek 

tanulása 
    

        
7.1. az ökoszisztémák emberre 

vonatkoztatott törvényei; 
a népességnövekedés és az 
élőhely eltartóképessége 

 az ökoszisztémák emberre 
vonatkoztatott törvényeiről, 
valamint a népességnövekedésről 
és az élőhely eltartóképességéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
népességnövekedésről és 
az élőhely 
eltartóképességéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
ökoszisztémák emberre 
vonatkoztatott 
törvényeiről, valamint a 
népességnövekedésről és 
az élőhely 
eltartóképességéről. 

        
7.2. az emberi befolyás alatt lévő 

ökoszisztémák problémái: 
idegen fajok betelepítése az 
ökoszisztémákba, 
az ökoszisztémák 
mélyreható átalakulása (az 
iparosodás, a modern 
mezőgazdaság, az 
erdőgazdálkodás és a 
vízgazdálkodás 
következtében) 

 az emberi befolyás alatt lévő 
ökoszisztémák problémáiról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az emberi beavatkozás negatív 
következményeit szemléltető 
ábrák, képek, videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
emberi befolyás alatt 
lévő ökoszisztémák 
problémáiról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
emberi befolyás alatt 
lévő ökoszisztémák 
problémáiról. 

        
7.3. a környezetszennyezés  

(a levegőszennyezés, a 
vízszennyezés, a 
növényvédő szerek, a 
nehézfémek, a kémiai 
mutagének, az ionizáló 
sugárzás és a zaj hatásai) 

 a környezetszennyezésről  
(a levegőszennyezésről, a 
vízszennyezésről, a növényvédő 
szerek, a nehézfémek, a kémiai 
mutagének, az ionizáló sugárzás 
és a zaj hatásairól) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a környezetszennyezés 
következményeit szemléltető 
ábrák, képek, videofelvételek 
megfigyelése, elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
környezetszennyezésről 
és következményeiről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
környezetszennyezésről 
és következményeiről. 

        



 
 
 
 
3588 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

7.4. a világmodell (a gyorsuló 
iparosodás, a 
népességnövekedés, a 
fokozódó alultápláltság, a 
nyersanyag-
rablógazdálkodás, az 
életterek elpusztítása 
irányvonalainak vizsgálata) 

 a világmodellről (a gyorsuló 
iparosodás, a népességnövekedés, 
a fokozódó alultápláltság, a 
nyersanyag-rablógazdálkodás, az 
életterek elpusztítása 
irányvonalainak vizsgálatáról) 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a világmodell különböző 
feltételekre történő reakcióit 
szemléltető ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
világmodellről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
világmodellről. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 

a) Ismerje a természetvédelem területeit, és az ökológia alapjait, a környezeti tényezők szerepét. 
b) Helyesen reprodukálja a tápláléklánc mibenlétét, arról saját megfigyelései felhasználásával adjon 

számot. 
c) Pontosan támassza alá példával azt, hogy a természetben anyag-, energia- és információforgalom 

valósul meg. 
d) Tudja használni az ökológiai környezet, a populáció, a társulások, a biocönózisok és a biotóp, az 

ökoszisztémák, a humánökológia fogalmakat az ökológiai szövegek alkotásakor. 
e) Tudjon magyarázó szöveget alkotni a stúdiumokon megismert összefüggéseket ábrázoló ábrák, 

modellek segítségével a tapasztalatára építve. 
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ÖKOLÓGIA 
ÉS KÖRNYEZETTAN 

 
11. évfolyam 
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Az Ökológia és környezettan tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 8. és 
11. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és 
pedagógia szerint dolgoznak. (Az itt közölt Ökológia és környezettan tanterv a 7–8. évfolyamra kidolgozott 
Bevezetés a természettudományok alapjaiba tanterv, a 7–11. évfolyamokra kidolgozott Biológia tanterv,  
a 7–8. évfolyamokra kidolgozott Földrajz tanterv.) 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
A 8. és 11. évfolyamon az Ökológia és környezettan tantárgy tananyaga a Biológia tantárgy keretében kerül 
oktatásra. 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A tantárgyban megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
Fejlesztési feladatok közül itt a következők szerepelnek:  
 
1. A tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány-technika-társadalom, benne a természet; a 
természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, technika, 
technológia. 
 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
– a természet megismerése, benne: megfigyelés, kísérletezés, mérés, az ismerethordozók használata, az 
ismeretszerzés eredményeinek feldolgozása. 
 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül:  
– az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: környezetünk anyagai; 
– az energia, benne: az energia terjedése, az energiamegmaradás, az energiaátalakulásokkal kapcsolatos 
társadalmi, technikai problémákhoz való viszony;  
– az információ;  
– a tér;  
– idő és mozgás;  
– a lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum; 
– a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás;  
– az élet, benne: evolúciós szemlélet, az élővilág szerveződési szintjei, az élővilág rendszerezése, 
életműködések; 
– az ember egészsége, fenntarthatóság, a környezet védelme. 
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A tanterv jellemzői 
 
Az Ökológia és környezettan tanterv – illeszkedve az Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a közösségi dimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy 
az adott évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az 
egyes tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes 
tanulás és tanulás segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a 
differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. A tanterv szorgalmazza a természetben való 
munkálkodást, a terepgyakorlatok keretében történő tanulást. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Ökológia és környezettan tantervet biológia-földrajz vagy biológia-kémia, biológia, ökológia szakos tanári 
diplomával rendelkező, tereptani ismeretekben felkészült pedagógus eredményesen taníthatja. A tanterv a 
terepen való tájékozódással kapcsolandó össze, tér- és időszervezést igényel. A természettudományi 
szaktanterem hasznosan segítheti a tanulásszervezést.  



 
 
 
 
3592 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  

11. évfolyam 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 szövegfeldolgozás (adatkeresés, 
lényegkiemelés, vázlatkészítés, 
fogalomábra készítése, táblázat 
készítése) 
 rendszertani 

alapdokumentumok használata 
(az elemek vegyjeleinek 
megállapítása) 
 kísérletezés (mérés, vizsgálat, 

reproduktív kísérlet, 
problémamegoldó kísérlet) 
 gyűjtemények tanulmányozása 
 Indokolt esetben gyűjtemény 

készítése 
 térképolvasás (a térképjelek 

szerinti tájékozódás, 
információolvasás) 
 térképkészítés (méretarányos 

térkép készítése a közvetlen 
lakóhelyről, iskoláról és 
környékéről) 
 médiák műsorainak 

meghallgatása, megtekintése és 
a videofilmek, CD-k 
megtekintése (a sugárzott és a 
multimédiás ismeretterjesztő 
filmek megtekintése, adott 
szempontok szerinti 
feldolgozása) 
 szövegalkotás (reproduktív, 

félreproduktív, produktív) 

 írásbeli felelés (a szövegértés 
ellenőrzése a munkafüzet és a 
tankönyv feladatainak 
megoldásával) 
 felelés szóban (a szövegek, 

kísérletek, térképek 
értelmezésének és 
bemutatásának ellenőrzése) 
  felelés gyakorlatban (a mérés, a 

vizsgálat, a kísérlet elvégzése, 
bemutatása) 
 felelés szóban és írásban (a 

meghatározások, szabályok szó 
szerinti ellenőrzése; a tanultak 
megadott szempontok és 
jegyzet alapján történő 
elmondása) 
 a gyűjteményben lévő anyag 

felismerése, bemutató 
példányok segítségével történő 
beszámolás 
 gyakorlati jegyzőkönyv és a 

tereptevékenységi terv 
felülvizsgálata és a 
jegyzőkönyv ellenőrzése 

 tanulói értékelés (önértékelés, 
diáktárs értékelése, csoport 
véleményének kifejezése) 
 tanári értékelés (formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó, 
szummatív: témazáró, félévzáró 
és tanévzáró dolgozat 
diagnosztikus mérés: zárt és 
nyíltvégű tesztek, a tanuló 
aktivitásának, 
feladatvállalásának, 
problémamegoldó készségének, 
önmaga aktualizálása fokának 
megítélése) 
 zsűri értékelése (házi és iskolán 

kívüli versenyek) 
 csoportos elemzés, egymás 

munkájának kritériumokhoz 
igazított bírálata az 
érvényesség, a korszerűség, a 
hasznosíthatóság, az elméleti 
értékelés és a gyakorlati 
kivitelezés, valamint a kapott 
értékek elemzése szempontjából

 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

9–12. MK-574-
CA-0031 

Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – dr. Molnár Katalin: Biológia-sejtbiológia, növényélettan, az 
ember szervezete, genetika. 9–10. 
 

 MK-590-
AK-0005/1 

Dr. Berend Mihály – dr. Szerényi Gábor: Biológia I. – Növénytan. 
 

 MK-591-
AK-0005/2 

Dr. Berend Mihály – dr. Szerényi Gábor: Biológia II. – Állattan, ökológia. 
 

 MK-592-
AK-0005/3 

Dr. Berend Mihály – Gömöry András – dr. Kiss János – dr. Müller Erzsébet – dr. Tóth Géza:  
Biológia III. – A sejtbiológia, az állat és az emberi szövetek, szaporodás és egyedfejlődés, öröklődés. 
 

 MK-593-
AK-0005/4 

Dr. Berend Mihály – Gömöry András – dr. Szerényi Gábor: Biológia IV. – Az emberi szervezet 
létfenntartó szervrendszerei és folyamatai, önszabályozás. 
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Tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

9–12. MK-605-
CAE-060 

Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – dr. Molnár Katalin: 5000 feladat biológiából. 9–12. 
 

 MK-594-
AK-0021 

Dr. Berend Mihály (szerk.): Biológiai feladatsorok felvételizőknek. 9–12. 
 

 NT-81425 Dr. Berend Mihály – dr. Berendné Németh Éva: Biológiai feladatgyűjtemény középiskolásoknak. 9–12. 
 

 NT-13235 Dr. Lénárd Gábor: Biológiai album a gimnáziumok II., III. és IV. osztálya számára. 9–12. 
 

 
 

Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 
Cél, hogy a tanuló tegyen különbséget a természetes és az ember által létrejövő folyamatok között. Vegye észre, 
hogy az emberi tevékenység milyen hatást gyakorol, hogyan alakul ki a művi környezet, milyen állapotot 
hozhatunk létre emberi közreműködéssel a természetben. Kerettantervi környezetben a tanuló a környezettan 
bevezető tanulmányait követően a diszciplináris tartalom megismeréséhez érkezik, melyben arra törekszünk, 
hogy megkedvelje a környezettani gondolkodásmódot. A tanuló szerezzen ismereteket a környezettan 
problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb 
műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet megismerésének feladatait, legyen figyelme a valóság 
környezettani szemlélésére. Kitartó módon törekedjen elmélyedni adott probléma környezettani értelmezésére, 
annak történeti előzményeire, keresse maga is a fellelhető információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér 
megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt környezettani témában, használja a 
környezettan nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a környezettani gondolkodásmód más területen való 
hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, 
cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások 
észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség 
vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a környezettan nyelvezetének helyes használatát a tanultaknak 
megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a környezettan egész 
társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen 
kapcsolatot a művészet és a környezettan világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a 
művészetben megörökített események kapcsán. A környezettan  informatikát hasznosító szerepét ismerje fel, 
legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és a környezettan területén megismert mindennapi 
létesítményekre, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport környezettani 
vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki érzéket, 
állandó figyelmet. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. TERMÉSZETVÉDELEM, 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 ISMERETEK TANULÁSA, 

TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A TERMÉSZETVÉDELEMRŐL 

    

        
I.  KÖRNYEZETBARÁT 

TERMÉKEK 
 ISMERTEK TANULÁSA A 

KÖRNYEZETBARÁT 
TERMÉKEKRŐL 

    

        
1. Környezetbarát termék  Ismeretek tanulása a 

környezetbarát termékekről 
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1.1. Szerves anyagok első és  

reciklizált feldolgozása 
 Ismeretek tanulása a termékek 

első és további feldolgozásáról 
 Ismerje a nyersanyag és 

a termék fogalmát  
 Tudjon példákat 

mondani az első és a 
további feldolgozásra  

        
1.2. A környezettudatos 

magatartás 
 Attitűdformálás  Ismerje a környezetbarát 

anyagok használatának 
előnyeit, részesítse 
azokat előnyben 

 Ismertessen több példát 
a köznapi és ipari 
gyakorlatból, vegyen 
fontolóra további 
szokásokat mindennapi 
életünkből 

        
1.3. Környezetbarát eljárások a 

házban, a kertben, az utcán 
 Ismeretek tanulása a 

környezetbarát eljárások 
alkalmazásáról a házban, a 
kertben, az utcán 

 Néhány mondatban 
helyesen számol be a 
környezetbarát technikák 
alkalmazásáról 

 Példákkal és 
indoklásokkal 
alátámasztva írásban és 
szóban be tud számolni a 
környezetbarát technikák 
közvetlen 
környezetünkben való 
alkalmazásáról 

        
1.4. Környezetbarát eljárások a 

távolabbi környezetünkben 
 Ismeretek tanulása a távolabbi 

környezetünkre ható 
környezetbarát eljárásokról 

 Néhány mondatban 
helyesen számol be a 
távolabbi környezetre 
ható környezetbarát 
technikák 
alkalmazásáról 

 Példákkal és 
indoklásokkal 
alátámasztva írásban és 
szóban be tud számolni a 
távolabbi környezetre 
ható környezetbarát 
technikák 
alkalmazásáról 

        
1.5. Tevékenység szervezése  Tevékenységi terv készítése  A feladatok felsorolását 

listázza, azok tartalmát 
helyesen értse  

 Képes legyen helyszín, 
időpont, a megfigyelés 
tartalma szerint 
tevékenységi tervet 
készíteni 

        
II. KÖRNYEZETGAZDÁL- 

KODÁS 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KÖRNYZETGAZDÁLKODÁS-
RÓL 

    

        
1. Környezetgazdálkodás  Ismeretek tanulása a 

környezetgazdálkodásról 
    

        
1.1. Környezetgazdálkodás 

fogalma, megvalósulása 
 Ismeretet tanulása a 

környezetgazdálkodás 
fogalmáról, gyakorlatáról 

 Ismerje a 
környezetgazdálkodás 
fogalmát 

 Tudjon konkrét példákat 
mondani a 
környezetgazdálkodásra, 
arról egyéni dolgozatot 
készítsen saját gyűjtése 
keretében 

        
III. KÖRNYEZETÜNK 

KÁROSODÁSA 
 Ismeretek tanulása a környezet 

épségéről és annak 
következményeiről 

    

        
1. A környezeti károsodások  Ismeretek tanulása a környezeti 

ártalomról 
    

        
1.1. A környezeti terhelés  Ismeretek tanulása a környezeti 

terhelésről 
 Ismeri a környezeti 

terhelés fogalmát 
 Példával illusztrálni 

tudja a környezeti 
terhelés eseményét, 
érvelni tud annak 
megszüntetése 
érdekében 

        
1.2. A környezetszennyezés  Ismeretek tanulása a 

környezetszennyezéssel 
kapcsolatban 

 Ismeri a 
környezetszennyezés 
fogalmát 

 Példával illusztrálni 
tudja a környezeti 
szennyezés eseményét, 
érvelni tud annak 
megszüntetése 
érdekében 
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1.3. A környezeti ártalom  Ismeretek tanulása a környezeti 
ártalomról 

 Ismeri a környezeti 
ártalom fogalmát 

 Példával illusztrálni 
tudja a környezeti 
ártalom eseményét, 
érvelni tud annak 
megszüntetése 
érdekében 

        
1.4. A környezeti háború  Ismeretek szerzése a környezeti 

háborúról 
 Ismeri a környezeti 

háború fogalmát 
 Példával illusztrálni 

tudja a környezeti 
háború eseményét, 
érvelni tud annak 
megszüntetése 
érdekében 

 
IV. KÖRNYEZETKULTÚRA  Ismeretek tanulása a környezeti 

kultúráról 
    

        
1. A környezetkultúra fogalma   Ismeretek tanulása a 

környezetkultúra fogalmáról 
    

        
1.1. Környezetkultúra  Ismeretek tanulása a környezeti 

kultúra fogalmáról és 
megvalósulásáról 

 Ismeri és helyesen 
használja a 
környezetkultúra 
fogalmát 
beszámolójában 

 Példát tud mondani arra, 
hogy a környezeti 
kultúra milyen módon 
jelenik meg 
gyakorlatunkban és 
milyen visszaélések 
nehezítik az ép, teljes 
emberi tevékenység 
eredményeinek 
megjelenését. 

        
V. KÖRNYEZETTERVEZÉS  ISMERETEK TANULÁSA A 

KÖRNYEZETTERVEZÉSRŐL 
    

        
1. Környezettervezés  Ismeretek tanulása a 

környezettervezésről 
    

        
1.1. Környezettervezés  Ismeretek tanulása 

környezettervezésről 
 A környezettervezés 

fogalmát helyesen 
ismeri, a tanult példával 
illusztrálja 

 A tanult példákon túl 
olvasmányaiból, gyűjtött 
anyagából további 
példákat tud felsorolni, 
azokat további 
szempontok szerint 
csoportosítja 

        
VI.  KÖRNYEZETÉPÍTÉS  ISMERETEK TANULÁSA 

KÖRNYEZETÉPÍTÉSRŐL 
    

        
1. Környezetépítés  Ismeretek tanulása a 

környezetépítésről 
    

        
1.1. Környezetépítés  Ismeretek tanulása a 

környezetépítésről 
 Ismeri az épített 

környezet fogalmát, 
beszámolójában azt 
helyesen használja 

 A tanult példákon túl 
olvasmányaiból, gyűjtött 
anyagából további 
példákat tud felsorolni, 
azokat további 
szempontok szerint 
csoportosítja 

        
1.2. Antropogén hatás  Ismeretek tanulása az antropogén 

hatásról 
 Ismeri az antropogén 

hatás fogalmát, 
beszámolójában azt 
helyesen használja 

 A tanult példákon túl 
olvasmányaiból, gyűjtött 
anyagából további 
példákat tud felsorolni, 
azokat további 
szempontok szerint 
csoportosítja 
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VII. A HUMÁN SZFÉRA, A 

SZELLEMI ERŐ  
ÉRTÉKELÉSE A 
TERMÉSZET 
FORMÁLÁSÁBAN 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
EMBERI GONDOLKODÁS 
FÖLDI ÉLETTERET ALAKÍTÓ 
JELENTŐSÉGÉRŐL 

    

        
1. Az emberi energia 

jelentősége a környezet 
formálásában 

 Ismeretek tanulása az emberi 
energia jelentőségéről 

    

        
1.1. Az emberi energia 

jelentősége 
 Ismeretek tanulása az ember 

természetre gyakorolt hatásáról 
 Tudjon példát mondani 

az emberi erő 
alkalmazására, a tudatos 
tevékenység célszerű 
eredményeire. 

 Példákkal támassza alá 
az emberi értelem 
hatékonyságát, és 
mérlegelje annak 
korlátait a földi élettér 
átalakításában. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

11. évfolyam 
 

a) Helyesen használja egymással való összefüggésüknek megfelelően a természetvédelem és a 
környezetvédelem fogalmat. 

b) Legyen tisztában a környezetbarát jelző tartalmával, az annak megfelelő technikák hasznával. 
c) Ismerje a környezetgazdálkodás fogalmát, arról saját gyűjtése alapján írjon esszéjellegű dolgozatot. 
d) Tudja a környezetkárosodásról tanultakat, figyelje meg saját szűkebb és tágabb környezetének 

állapotát, osztálytársai előtt számoljon be arról, mit lát fontos teendőnek a látottak alapján, álláspontját 
érvekkel támassza alá. 

e) A környezetkultúra egészében értelmezze saját tevékenységét, az évek során tanultakkal indokolja meg 
az emberi tevékenység értelmét. 

f) Lássa meg, összegezze olvasmányai az emberi tervezés és építő tevékenységet, annak fontosságát, 
otthonteremtő mivoltát. 

g) Fejtse ki és példával támassza alá azt a tényt, hogy az emberi erő korlátozott a természetformálás 
vonatkozásában. Az ember és a természet viszonyát helyesen értelmezze, indokolja egyéni álláspontját 
az emberi energia hatásaival, jelentőségével kapcsolatban, fogalmazza meg az emberi tevékenység 
jelentőségét. 

h) A megfigyelés kitűzött céljának megfelelően képes legyen cselekedni, tudjon jegyzetet készíteni, 
beszámolni, elemezze a látottakat. 
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MŰVELTSÉGI TERÜLET 

TANTERVEI 
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A Földünk – környezetünk műveltségterületre készült részletes tantervek a következők: 
 
Földrajz: 7–10. 
 
 
A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 
  

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Földrajz  1,5 1 2 1,5   

 
 

 Az egyes tantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi tantervi ismertetők 
tartalmazzák. 
 
E részletes tantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi tantervhez pedagógiai 
segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök tartoznak. A tantárgyi 
tanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. (A programcsomaggá fejlesztés 
folyamatban van.) A segédletek az alábbiak: 
 

   tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
   feladatgyűjtemény, 
   időterv, 
   mérőlap és értékelési útmutató. 

 
 
Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program bármely tantárgyi tantervének, segédleteinek és taneszközeinek 
használatára továbbképzések keretében készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 
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FÖLDRAJZ 
 

7–8. évfolyam 
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A Földrajz tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző (KÉK) keretei között a 7–10. évfolyam számára kimunkált, a 
NAT-hoz igazított részletes tanterv.  
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1,5 

 
1 

 
2 

 
1,5 

 
 

 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Földrajz tanterve a NAT-2003 Földünk – környezetünk műveltségi területére terjed ki. A tanterv a 
Földünk – környezetünk műveltségi terület követelményeinek felel meg. 
A Földrajz tanterv a NAT-2003 kiemelt fejlesztési feladatai közül a Környezettudatos magatartás és az EU és 
kultúra követelményeinek teljesítését teszi lehetővé. Ezen kívül segíti a Hon és népismeret, továbbá az 
Információs és kommunikációs kultúra, A felnőtt élet munka- és életszerepei elnevezésű  kereszttantervek 
követelményeinek teljesítését. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Földrajz tanterv – illeszkedve az Értékközvetítő és képességfejlesztő program tantárgyainak struktúrájához – 
az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi 
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Földrajz tantervet a tanulásra nyitott, földrajz (és bármely) szakos középiskolai tanári diplomával rendelkező 
pedagógus eredményesen taníthatja. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben 
szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. A földrajz szaktanterem megléte viszont előny. 
Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges eszközöket. 
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A Földrajz tanulásának céljai, fejlesztési feladatok a 7–10. évfolyamon  

 
A tantervben a korábbi képzési szakaszokban már megszerzett földrajzi ismeretek elmélyítése, kiegészítése, a 
tények több szempontból történő megközelítése abban a struktúrában kerül tárgyalásra, amely a korábbi 
évfolyamok tananyagrendszerét jellemezte. A tanterv a tantárgyhoz kapcsolódó objektivációkat igyekszik 
komplex módon feldolgozni és tartalmukban bővíteni abban a meggyőződésben, hogy a földrajz 
nélkülözhetetlen a jelen és a jövő világának megértéséhez. Mivel világunkban fokozott nemzetközi hozzáértésre 
van szükség a gazdasági, politikai, kulturális, környezeti és biztonsági problémák széles körének megoldásában 
való hatékony együttműködéshez, ezért – a földrajz integráló szerepének bemutatása révén – korunk kihívásaira 
történő megoldáskeresés is célja a földrajztanulásnak. Mivel az általános műveltség megalapozásán túl cél az 
érettségi vizsgára való sikeres felkészülés, ezért nagyobb hangsúlyt kell helyezni az adatszerű információk, 
továbbá a széleskörű és biztos topográfiai ismeretek elsajátítására. A tanulóknak fel kell készülniük az egyes 
témákhoz tartozó ábrák, diagramok, kartogramok értelmezésére, magyarázatára, számítási, logikai feladatok 
önálló megoldására. Gondot kell fordítaniuk a tudománytörténet áttekintésére, neves hazai és nemzetközi 
földrajztudósok, felfedezők munkásságának megismerésére. A feladatokat lehetőség szerint kommunikációs 
helyzetben oldják meg a tanulók, mivel az a cél, hogy a diák összefüggően, szabatosan, a szaktudományos 
kifejezéseket használva meggyőzően adjon számot az elsajátított ismeretekről és képességekről.  
 
 
Általános fejlesztési feladatok 
 
Ebben a képzési szakaszban általános fejlesztési feladat, hogy a tanulók tanári közreműködéssel legyenek 
képesek felismerni az egyes kontinensekre és Magyarországra jellemző legfontosabb természeti és ember alkotta 
képződményeket, továbbá az élő és élettelen természet és a benne elhelyezkedő társadalom legfontosabb 
környezeti jelenségeit, kölcsönhatásait. A tanuló érzékelje a társadalom szerepét és felelősségét a környezeti 
értékek megóvásában, tudatosuljon benne az emberi faj egyenrangúsága. Fejlődjön a tanulók földrajzi tudásának 
gyarapítása iránti igény és a tárgyhoz kapcsolódó alapkészségek mellett a földrajzi környezetben és a gyakorlati 
életben való eligazodási képességük is érje el a korosztálytól elvárható szintet. 
A 7–10. évfolyamra kiterjedő képzési szakaszban elsőrendű általános fejlesztési feladat, hogy a tanulók a 
korábbi évfolyamokon megszerzett tudásuk alapján képesek legyenek szintetizáló, rendszerező gondolkodásra, a 
természet és a társadalom környezetei jelenségeit, folyamatait összefüggéseiben legyenek képesek átlátni. 
Megfelelően mérlegeljék a szubjektív véleményalkotást, a döntéseket és cselekvéseket befolyásoló tényezőket. A 
tanuló tudja értékelni a társadalom szerepét és felelősségét a környezeti értékek megóvásában, legyen tisztában 
az emberi faj egyenrangúsága hangsúlyozásának fontosságával, továbbá a globalizáció és uniformizáció 
veszélyeivel. Erősödjön a tanulókban a földrajzi tudásuk gyarapítása iránti igény és a tárgyhoz kapcsolódó 
alapkészségek mellett a földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való eligazodási képességük is fejlődjön. 
 
 
Ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás 
 
Tudjanak a tanulók pontos megfigyeléseket végezni, önállóan vizsgálódni a föld- és környezettudományok 
megfelelő szempontjai szerint. Vizsgálataik, megfigyeléseik alapján legyenek képesek véleményt alkotni a 
vizsgálat, megfigyelés tárgyáról. Tudjanak eligazodni és tájékozódni a különböző információs anyagokban 
(természettudományi lexikonokban, enciklopédiákban, tudományos és szakkönyvekben, folyóiratokban, 
statisztikai kiadványokban, albumokban, atlaszokban, televíziós és videofilmekben, a világhálón és 
számítógépes adathordozón található anyagokon stb.) és ezek gyűjteményeiben (könyvtárakban, múzeumokban). 
Legyenek képesek megfigyeléseiket, ismereteiket szabatosan, pontos szakkifejezéseket használva szóban és 
írásban megfogalmazni, térkép- és egyéb vázlatrajzzal illusztrálni, elemezni és értékelni. Tudják a 
környezetükben lejátszódó eseményeket, jelenségeket bemutatni, reálisan értékelni és indokolni. Lássák be, hogy 
a tények bemutatásakor néha szubjektív elemek is érvényesülnek az érdekek ütközése következtében. Ezért 
legyenek képesek mérlegelni a legfontosabb információforrásból szerzett információkat, és tudjon azokból reális 
következtetéseket levonni. 
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Tájékozódás, tájékozottság a környezet anyagairól 
 
Ismerjék fel a tanulók a leggyakoribb ásványokat, kőzeteket, nyersanyagokat, energiahordozókat, talajokat, 
valamint a víz és a levegő anyagait a jellemző tulajdonságaik alapján. Legyen áttekintésük az ember gazdasági 
tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi és gazdasági környezet tényezőiről, továbbá a környezetet 
károsító szennyező anyagokról és azok forrásairól. Tudják, hogyan csökkenthető vagy szüntethető meg a 
károsító hatásuk. 
 
 
Tájékozódás, tájékozottság a földrajzi térben 
 
Biztonsággal tudják használni a tanulók a földtani, a domborzati és a tematikus földrajzi térképeket. Értsék a 
térkép és a valóság kapcsolatát, az ábrázolás korlátait. Legyenek helyes képzeteik a környezet elemeinek 
méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok nagyságrendjéről. Tegyenek szert általános tájékozottságról 
Magyarország és a Magyarországgal szomszédos országok, továbbá Európa országainak természeti és 
társadalomföldrajzi jellemzőiben. Szerezzenek általános tájékozottságot a távolabbi országokról: India, Japán, 
Kína, Amerikai Egyesült Államok, egy közel-keleti, egy afrikai és egy latin-amerikai ország. 
Ismerjék a földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. Legyenek tisztában a 
Világegyetem felépítésével és nagyságrendjeivel. Tudják értelmezni a keresztszelvényeket, légi és 
műholdfelvételeket.  
 
 
Tájékozódás, tájékozottság az időben 
 
Ismerjék a tanulók a zónaidő használatának elméleti alapjait és a mindennapi életben betöltött szerepét. 
Tanuljanak meg – a meglévő matematikai és csillagászati ismereteikre támaszkodva – helyi időszámítással 
kapcsolatos problémákat megoldani. Legyenek tisztában a vizsgált terület, régió legfontosabb társadalmi és 
gazdasági folyamatainak és változásainak időbeli elhelyezésével. Biztonsággal igazodjanak el a földtörténeti 
korokban, érzékeljék a földtörténet és a társadalomtörténet időintervallumában meglévő különbségeket.   
 
 
Tájékozódás, tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban 
 
Tudják érzékelni és értékelni a tanulók a környezetben lezajló változásokat mint természeti és társadalmi 
folyamatok hatásainak eredményeit. Ismerjék a megújuló és a meg nem újuló energiahordozókat, ezzel 
összefüggésben lássák az energiatermelő és -fogyasztó folyamatok rövid és hosszú távú következményeit a 
természeti és a társadalmi környezetben. Tudják értelmezni az egyes tájak, országok, kontinensek természeti és 
társadalmi jellemzőinek összefüggéseit és kölcsönhatásait. Értsék, hogy a természeti környezet hogyan hatott a 
történelmi események kimenetelére, hogyan befolyásolja az egyes országok társadalmi-gazdasági életét. 
Ismerjék a gazdasági élet jelenségeinek összefüggéseit, kölcsönhatásait. Értsék, hogy a társadalmi-gazdasági élet 
eseményei hogyan hatnak az egyes országok fejlődésére. Ismerjék meg az emberi tevékenységek okozta 
környezetkárosító folyamatokat, azok megelőzésének és megszüntetésének lehetőségeit. Értsék meg, hogy a 
népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák gondolkodásmódjukat, gazdasági 
helyzetüket, világszemléletüket. Tudják, hogy az emberek sok tekintetben különböznek egymástól, de emberi 
mivoltában mindenki egyenrangú. 
 
 
Tájékozódás, tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben 
 
Alakuljon ki a tanulókban a hazai tájhoz, a természeti és a társadalmi értékeinkhez való kötődés. Ismerjék meg a 
természeti tényezőknek a Kárpát-medence népei elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben, gazdasági 
életében megnyilvánuló hatásait és földrajzi összefüggéseit. A Kárpát-medence, azon belül Magyarország 
földjének megismerése, a hazai nagy tájakra jellemző természeti, társadalmi, gazdasági értékek feldolgozása, 
rögzítése, a hazához való kötődés megerősítése. A magyar társadalom és gazdaság nemzetközi 
kapcsolatrendszerének megismerése. A tanulók érdeklődésének felkeltése a magyar utazók, tudósok, 
szakemberek a Föld felfedezésében és megismerésében játszott szerepéről. A tanulók legyenek képesek 
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tájékozódni Magyarország védett természeti, kulturális és gazdaságtörténeti értékei felől, ismerjék fel a globális 
és regionális környezeti problémák hazai vonatkozásait.  
 
 
Tájékozódás, tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben 
 
Ismerjék fel a kontinensek, tájak, országok regionális sajátosságait, különbségeit, rendszerét. Az egyes 
kontinensek példáján keresztül legyenek képesek a földrajzi övezetesség megnyilvánulásait felismerni, e mellett 
térben és időben is érzékeljék a természeti környezet és a gazdaság összefüggéseit. Értsék meg, hogy a természet 
egységes egész, a Föld egységes rendszer, melyben az ember természeti és társadalmi lényként él. Lássák be, 
hogy a földi rendszer működését károsan befolyásoló társadalmi és egyéni cselekedetek visszahatnak az ember 
életére, végső soron saját létét veszélyeztetve. Legyenek tájékozottak abban, hogy hogyan kerülhetjük el a 
legsúlyosabb környezeti veszélyeket. Lássák be, hogy a környezet károsodása-károsítása nem ismer 
országhatárokat, a környezeti károk megakadályozására nemzetközi összefogásra van szükség. Ismerjék meg a 
természetvédelem alapvető céljait, nemzeti parkjainkat és természeti értékeinket. Ismerjék meg a 
környezetkárosodások megelőzésének elveit, főbb módjait, illetve a károsodott tájak természetes állapotának 
visszaállítási lehetőségeit és korlátait. 
 
 
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről 
 
Tudatosuljon a tanulókban, hogy a természetről szerzett ismereteinket megfigyelések, vizsgálódás, kísérletezés, 
mérés útján szerezzük meg. Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteiket 
természettudományos könyvek, cikkek olvasása, televízió- és rádióműsorok, videofelvételek hallgatása, nézése 
révén is fejleszthetik. Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány – más tudományok mellett – 
meghatározó szerepet töltött be az emberiség problémáinak megoldásában és az életfeltételek javításában. 
Értékeljék, tiszteljék a természettudósok munkásságát, felfedezéseiket, kutatási eredményeiket. Tudják, hogy a 
földrajztudomány a természeti és társadalmi jelenségek, folyamatok környezetünkre gyakorolt kölcsönhatásait és 
térbeli elterjedésüket vizsgálja, azonban ezek megértéséhez elengedhetetlenek a széleskörű 
természettudományos ismeretek. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

7–8. évfolyam 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszöveg jegyzetelési 
módjainak gyakorlása 
 Szakszöveg néma értő olvasása, 

megadott szempontok szerinti 
feldolgozása (adatkeresés, 
lényegkiemelés, kérdés 
megfogalmazása stb.) 
 Ábrák elemzése, készítése 
 Táblázatok adatsorainak 

értelmezése, készítése 
 Modellek magyarázata 
 Videofilm megtekintése, 

kiértékelése 
 Diakép megtekintése, 

kiértékelése 
 Internet, CD ROM keresési 

feltételek szerinti használata 
 Témaspecifikus folyóiratcikkek 

jegyzetelése  
 Megfigyelések a természetben 

és a lakókörnyezetben 
 Adatgyűjtés a gazdasági, 

társadalmi környezetben 
 Terminus technicusok szótár 

segítségével történő 
magyarázata 
 Egyszerű kísérletek a laborban 

és a természetben 
 A természet anyagainak 

vizsgálata 
 Földrajzi nevek helyesírásának 

gyakorlása, elsajátítása 
 Térbeli folyamatok, jelenségek 

összehasonlító elemzése 
 Térképhasználat, tájékozódás a 

térképen, önálló térképkészítés 
 Tájékozódási műszerek 

használatának gyakorlása 
 Egy szabadon választott téma 

komplex feldolgozása és 
bemutatása (kiselőadás, tabló, 
írásbeli beszámoló) 
 Definícióalkotás és értelmezés 
 Számítási feladatok megoldása 

 A természet anyagainak 
felismertetése 
 Eredmények kiszámításának 

levezetése 
 Alkotások kiállítása 
 Földrajzi nevek bemutatása a 

falitérképen és a vaktérképen 
 Rövid szóbeli értékelés 

megtartása egy adott témában 
 A tanuló által végzett 

vizsgálatok módszereinek és 
eredményeinek kiértékelése 
 Tájékozódást segítő feladat 

végrehajtása 
 Munkalapok, tesztek 

megoldása, diagnosztikus mérés
 Szóbeli felelet  
 Egyéni és csoportos 

megbeszélés 
 Játékos vetélkedő 
 Házi dolgozat készítése 

 Tanulói értékelés (elemző 
önértékelés, diáktárs elemzése) 
 Tanári értékelés (formatív és 

szummatív) 
 Zsűrizés (alkotások esetén) 
 Külső szakértő bevonása 
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9–10. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszöveg néma értő olvasása, 
megadott szempontok szerinti 
feldolgozása (adatkeresés, 
lényegkiemelés, kérdés 
megfogalmazása stb.) 
 Ábrák elemzése, készítése 
 Szakszöveg jegyzetelési 

módjainak gyakorlása 
 Táblázatok adatsorainak 

értelmezése, készítése 
 Modellek magyarázata 
 Videofilm megtekintése, 

kiértékelése 
 Diakép megtekintése, 

kiértékelése 
 Internet, CD ROM keresési 

feltételek szerinti használata 
 Témaspecifikus folyóiratcikkek 

jegyzetelése  
 Megfigyelések a természetben 

és a lakókörnyezetben 
 Adatgyűjtés a gazdasági, 

társadalmi környezetben 

 Egy komplex feladat önálló, 
vagy csoportos megoldása 
 A természet anyagainak 

felismertetése 
 Eredmények kiszámításának 

levezetése 
 Alkotások kiállítása 
 Földrajzi nevek bemutatása a 

falitérképen és a vaktérképen 
 Rövid szóbeli értékelés 

megtartása egy adott témában 
 A tanuló által végzett 

vizsgálatok módszereinek és 
eredményeinek kiértékelése 
 Tájékozódást segítő feladat 

végrehajtása 
 Munkalapok, tesztek 

megoldása, diagnosztikus mérés
 Szóbeli felelet  
 Házi dolgozat készítése 
 Egyéni és csoportos 

megbeszélés 
 Játékos vetélkedő 

 Tanulói értékelés (elemző 
önértékelés, diáktárs elemzése)
 Tanári értékelés (formatív és 

szummatív) 
 Zsűrizés (alkotások esetén) 
 Külső szakértő bevonása 

 Projekt módszer 
 Terminus technicusok szótár 

segítségével történő 
magyarázata 
 Egyszerű kísérletek a laborban 

és a természetben 
 A természet anyagainak 

vizsgálata 
 Földrajzi nevek helyesírásának 

gyakorlása, elsajátítása 
 Térbeli folyamatok, jelenségek 

összehasonlító elemzése 
 Térképhasználat, tájékozódás a 

térképen, önálló térképkészítés 
 Tájékozódási műszerek 

használatának gyakorlása 
 Egy szabadon választott téma 

komplex feldolgozása és 
bemutatása (kiselőadás, tabló, 
írásbeli beszámoló) 
 Definícióalkotás és értelmezés 
 Számítási feladatok megoldása 
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Taneszköz 

 
Évfolyam Raktári 

szám 
Cím 

7–8. CR-002/1 Cartographia: Földrajzi atlasz a 12–16 éves tanulók számára 

 MS-2112 Dr. Jakucs L. – Nagy G-né: A Föld, amelyen élünk 1. Természetföldrajz 

 MS-2113 Makádi M.: A Föld, amelyen élünk 2. Európán kívül 

 MS-2114 Makádi M.: A Föld, amelyen élünk 3. Európa 

 MS-2115 Makádi M.: A Föld, amelyen élünk 4. Hazánk 

9–10 CR-0003 Cartographia: Középiskolai földrajzi atlasz 

 NT-15133 Nemerkényi A.: Általános természetföldrajz a középiskolások számára 

 NT-15135 Sárfalvi B. – Bernek Á.: Általános társadalomföldrajz a középiskolások számára 

 NT-15136/1 Próbáld F.: Regionális földrajz a középiskolások számára 

 NT-15134 Bora Gy. – Nemerkényi A.: Magyarország földrajza a középiskolások számára 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7–8. évfolyam 

 
A Földrajz tanulásának céljai, fejlesztési feladatok a 7–8. évfolyamon  

 
Általános fejlesztési feladat, hogy a tanulók tanári közreműködéssel legyenek képesek felismerni az egyes 
kontinensekre és Magyarországra jellemző legfontosabb természeti és ember alkotta képződményeket, továbbá 
az élő és élettelen természet és a benne elhelyezkedő társadalom legfontosabb környezeti jelenségeit, 
kölcsönhatásait. A tanuló érzékelje a társadalom szerepét és felelősségét a környezeti értékek megóvásában, 
tudatosuljon benne az emberi faj egyenrangúsága. Fejlődjön a tanulók földrajzi tudásának gyarapítása iránti 
igény és a tárgyhoz kapcsolódó alapkészségek mellett a földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való 
eligazodási képességük is érje el a korosztálytól elvárható szintet. 
Tudjanak a tanulók pontos megfigyeléseket végezni, önállóan vizsgálódni a föld- és környezettudományok 
megfelelő szempontjai szerint. Vizsgálataik, megfigyeléseik alapján legyenek képesek véleményt alkotni a 
vizsgálat, megfigyelés tárgyáról. Tudjanak eligazodni és tájékozódni a különböző információs anyagokban 
(természettudományi lexikonokban, enciklopédiákban, tudományos és szakkönyvekben, folyóiratokban, 
statisztikai kiadványokban, albumokban, atlaszokban, televíziós és videofilmekben, a világhálón és 
számítógépes adathordozón található anyagokon stb.) és ezek gyűjteményeiben (könyvtárakban, múzeumokban).  
Ismerjék fel a tanulók a leggyakoribb ásványokat, kőzeteket, nyersanyagokat, energiahordozókat, talajokat, 
valamint a víz és a levegő anyagait a jellemző tulajdonságaik alapján. Legyen áttekintésük az ember gazdasági 
tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi és gazdasági környezet tényezőiről, továbbá a környezetet 
károsító szennyező anyagokról és azok forrásairól.  
Biztonsággal tudják használni a tanulók a földtani, a domborzati és a tematikus földrajzi térképeket. Értsék a 
térkép és a valóság kapcsolatát, az ábrázolás korlátait. Legyenek helyes képzeteik a környezet elemeinek 
méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok nagyságrendjéről. 
Ismerjék a földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. Legyenek tisztában a 
Világegyetem felépítésével és nagyságrendjeivel. Tudják értelmezni a keresztszelvényeket, légi és 
műholdfelvételeket.  
Ismerjék a tanulók a zónaidő használatának elméleti alapjait és a mindennapi életben betöltött szerepét. 
Tanuljanak meg – a meglévő matematikai és csillagászati ismereteikre támaszkodva – helyi időszámítással 
kapcsolatos problémákat megoldani. Legyenek tisztában a vizsgált terület, régió legfontosabb társadalmi és 
gazdasági folyamatainak és változásainak időbeli elhelyezésével. Biztonsággal igazodjanak el a földtörténeti 
korokban, érzékeljék a földtörténet és a társadalomtörténet időintervallumában meglévő különbségeket.   
Tudják érzékelni és értékelni a tanulók a környezetben lezajló változásokat mint természeti és társadalmi 
folyamatok hatásainak eredményeit. Ismerjék a megújuló és a meg nem újuló energiahordozókat, ezzel 
összefüggésben lássák az energiatermelő és -fogyasztó folyamatok rövid és hosszú távú következményeit a 
természeti és a társadalmi környezetben. Tudják értelmezni az egyes tájak, országok, kontinensek természeti és 
társadalmi jellemzőinek összefüggéseit és kölcsönhatásait. Értsék, hogy a természeti környezet hogyan hatott a 
történelmi események kimenetelére, hogyan befolyásolja az egyes országok társadalmi-gazdasági életét. 
Ismerjék a gazdasági élet jelenségeinek összefüggéseit, kölcsönhatásait. Értsék, hogy a társadalmi-gazdasági élet 
eseményei hogyan hatnak az egyes országok fejlődésére. Ismerjék meg az emberi tevékenységek okozta 
környezetkárosító folyamatokat, azok megelőzésének és megszüntetésének lehetőségeit. Értsék meg, hogy a 
népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák gondolkodásmódjukat, gazdasági 
helyzetüket, világszemléletüket. Alakuljon ki a tanulókban a hazai tájhoz, a természeti és a társadalmi 
értékeinkhez való kötődés. Ismerjék meg a természeti tényezőknek a Kárpát-medence népei elhelyezkedésében, 
hagyományaiban, településeiben, gazdasági életében megnyilvánuló hatásait és földrajzi összefüggéseit. A 
Kárpát-medence, azon belül Magyarország földjének megismerése, a hazai nagy tájakra jellemző természeti, 
társadalmi, gazdasági értékek feldolgozása, rögzítése, a hazához való kötődés megerősítése. A magyar 
társadalom és gazdaság nemzetközi kapcsolatrendszerének megismerése. A tanulók érdeklődésének felkeltése a 
magyar utazók, tudósok, szakemberek a Föld felfedezésében és megismerésében játszott szerepéről. A tanulók 
legyenek képesek tájékozódni Magyarország védett természeti, kulturális és gazdaságtörténeti értékei felöl, 
ismerjék fel a globális és regionális környezeti problémák hazai vonatkozásait.  
Ismerjék fel a kontinensek, tájak, országok regionális sajátosságait, különbségeit, rendszerét. Az egyes 
kontinensek példáján keresztül legyenek képesek a földrajzi övezetesség megnyilvánulásait felismerni, e mellett 
térben és időben is érzékeljék a természeti környezet és a gazdaság összefüggéseit. Értsék meg, hogy a természet 
egységes egész, a Föld egységes rendszer, melyben az ember természeti és társadalmi lényként él. Lássák be, 
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hogy a földi rendszer működését károsan befolyásoló társadalmi és egyéni cselekedetek visszahatnak az ember 
életére, végső soron saját létét veszélyeztetve. Legyenek tájékozottak abban, hogy hogyan kerülhetjük el a 
legsúlyosabb környezeti veszélyeket.  
Tudatosuljon a tanulókban, hogy a természetről szerzett ismereteinket megfigyelések, vizsgálódás, kísérletezés, 
mérés útján szerezzük meg. Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteiket 
természettudományos könyvek, cikkek olvasása, televízió- és rádióműsorok, videofelvételek hallgatása, nézése 
révén is fejleszthetik. Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány – más tudományok mellett – 
meghatározó szerepet töltött be az emberiség problémáinak megoldásában és az életfeltételek javításában.  
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. AFRIKA  AFRIKA REGIONÁLIS 

TERMÉSZETI, GAZDASÁGI 
ÉS TÁRSADALOM 
FÖLDRAJZÁNAK TANULÁSA 

    

        
1. Afrika regionális természeti 

földrajza 
 Afrika regionális természeti 

földrajzának tanulása 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
képek ábrák, táblázatok, 
grafikonok és diagramok 
elemzése, térképhasználat és 
lehetőség szerint ismeretterjesztő 
film megtekintése révén 

    

        
1.1. Afrika felfedezése, a 

kontinens felfedezésben 
közreműködő magyar és 
nemzetközi kutatók 
(Magyar László, Teleki 
Sámuel, Torday Emil, 
Kittenberger Kálmán, 
Széchenyi Zsigmond, 
Livingstone) 

 ismeretek tanulása Afrika 
felfedezéséről, a kontinens 
megismerésében, felfedezésében 
élenjáró magyar származású 
kutatókról 

 Be tudja mutatni röviden 
egy olyan magyar 
származású kutató 
életútját, akinek része 
volt Afrika 
felfedezésében. 

 Tudja, ki volt Magyar 
László, Teleki Sámuel, 
Torday Emil, 
Kittenberger Kálmán, 
Széchenyi Zsigmond, 
Livingstone. E kutatók 
Afrika felfedezésében, 
megismerésében szerzett 
érdemeiről röviden be 
tud számolni. 

        
1.2. Afrika földrajzi helyzete, 

partvonala, területe 
 a kontinens földrajzi helyzetére, 

partvonalára, területére 
vonatkozó ismeretek megtanulása

 Ismeri Afrika területét, 
térképen meg tudja 
mutatni határait 
(különösen a Gibraltári-
szorost, a Vörös tengert 
és a Guineai-öbölt, 
Szuezi csatornát). 

 Ismeri Afrika területét, 
fel tudja idézni és 
térképen meg tudja 
mutatni partvonalát, 
határait (különösen a 
Gibraltári-szorost, a 
Vörös tengert és a 
Guineai-öbölt, Szuezi 
csatornát). 

        
1.3. Afrika felszínének 

kialakulása, földtani 
felépítése 

 ismeretek tanulása Afrika 
felszínének kialakulásáról, 
földtani felépítéséről  

 Tudja, hogy Afrikában 
változatos szerkezeti 
formák (röghegységek, 
árkok, vulkánok, 
síkságok) alakultak ki az 
egyes földtörténeti 
korszakokban. 

 Szabatos leírást tud adni 
Afrika felszínének 
kialakulásáról, nagy 
földtani felépítéséről.  
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1.4. Afrika nagy természeti tájai: 
Fiatal Afrika (az Atlasz-
vidék), Alacsony Afrika (a 
Szahara, Szudán, a Guineai-
partvidék, a Kongó-
medence), Magas Afrika 
(Kelet-afrikai, Dél-afrikai 
magasföld) 

 Afrika nagy természeti tájainak, 
és az egyes tájak részeinek, 
földrajzi jellegzetességeinek 
megtanulása 

 Fel tudja sorolni Afrika 
nagy tájait, az egyes 
tájegységek főbb részeit. 
A fő tájegységeket meg 
tudja mutatni a térképen: 
Atlasz, Szahara, Kelet-és 
Dél-afrikai magasföld, 
Afrikai árokrendszer, 
Kongó-medence, 
Szudán, Kilimandzsáró 
csoport. 

 Fel tudja sorolni, be 
tudja mutatni Afrika 
nagy természeti tájait, az 
egyes tájegységek 
részeit és 
természetföldrajzi 
jellemzőit.  
A tájegységeket (Atlasz, 
Szahara, Kelet-és Dél-
afrikai magasföld, 
Kongó-medence, Afrikai 
árokrendszer, Szudán, 
Kilimandzsáró csoport) 
és részeit meg tudja 
mutatni a térképen is. 

        
1.5. Afrika éghajlata  ismeretek tanulása Afrika 

éghajlatáról 
    

        
1.5.1. a trópusi éghajlati öv és 

területei (az egyenlítői, a 
szavanna és a sivatagi 
éghajlati terület) 

 a trópusi éghajlati öv (az 
egyenlítői, a szavanna és a 
sivatagi éghajlati terület) éghajlati 
jellemzőinek számbavétele, 
megtanulása 

 Fel tudja sorolni a 
trópusi éghajlati öv 
éghajlati területeit, ezek 
néhány jellemzőjét és 
meg tudja mutatni a 
térképen. 

 Szabatos leírást tud adni 
az egyenlítői, a szavanna 
és a sivatagi éghajlati 
területről, az egyes 
területek éghajlati 
jellemzőiről. Az 
éghajlati területeket meg 
tudja mutatni a térképen. 

        
1.5.2. a szubtrópusi éghajlati öv 

mediterrán éghajlati területe 
és a hegyvidéki éghajlat 

 a szubtrópusi éghajlati öv 
mediterrán éghajlati területe és a 
hegyvidéki éghajlat éghajlati 
jellemzőinek számbavétele, 
megtanulása 

 Meg tudja mutatni a 
térképen, hogy hol 
alakult ki Afrikában 
mediterrán éghajlati 
terület és hol a 
hegyvidéki éghajlat. 

 Szabatos leírást tud adni 
Afrika mediterrán 
éghajlati területéről, 
hegyvidéki éghajlati 
területéről, e terület 
éghajlati jellemzőiről. 
Az éghajlati terület meg 
tudja mutatni a térképen. 

        
1.6. Afrika természetes 

növényzete és állatvilága 
 ismeretek tanulása Afrika egyes 

éghajlati területeinek természetes 
növényzetéről és állatvilágáról 

 Afrika éghajlati 
területeihez hozzá tud 
rendelni legalább két 
jellegzetes állatot és 
növényt. 

 Ismertetni tudja Afrika 
éghajlati területeinek 
jellegzetes növény- és 
állatvilágát. 

        
1.7. Afrika vízrajza  ismeretek tanulása Afrika 

folyóvizeiről és állóvizeiről 
    

        
1.7.1. Afrika folyóvizei (Nílus, 

Kongó, Niger, Zambezi) 
 a Nílus, a Kongó, a Niger és a 

Zambezi főbb jellegzetességeinek 
megtanulása 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Afrika főbb 
folyóit (a Nílust, a 
Kongót, a Nigert és a 
Zambezit). 

 Szabatos leírást tud adni 
Afrika folyóvizeiről, a 
folyóvizek 
jellegzetességeiről. 
Ezeket a folyóvizeket 
meg tudja mutatni a 
térképen is. 

        
1.7.2. Afrika állóvizei [Viktória-

tó, Tanganyika-tó, Malawi-
(Nyasza-)tó, Turkana-
(Rudolf-)tó, Csád-tó] 

 Afrika főbb tavainak [Viktória-tó, 
Tanganyika-tó, Malawi- 
(Nyasza-) tó, Turkana- (Rudolf-
)tó, Csád-tó] számbavétele, 
jellegzetességeinek megtanulása 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Afrika főbb 
tavait  (a Viktória-tavat, 
a Tanganyika-tavat és a 
Csád-tavat). 

 Szabatos leírást tud adni 
Afrika tavairól, a tavak 
jellegzetességeiről. 
Ezeket a tavakat  meg 
tudja mutatni a térképen 
is. 

        
2. Afrika regionális gazdasági 

és társadalomföldrajza 
 Afrika regionális gazdasági és 

társadalomföldrajzának tanulása 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
képek, ábrák, táblázatok, 
grafikonok, diagramok elemzése, 
illetve térképhasználat révén 

    

 
2.1. Afrika gazdasági élete, a 

gazdasági élet 
ellentmondásai 

 ismeretek tanulása Afrika 
gazdasági életéről, a gazdasági 
élet ellentmondásairól 
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2.1.1. Afrika főbb ásványkincsei 
és energiahordozói 

 Afrika főbb ásványkincseinek és 
energiahordozóinak 
számbavétele, lelőhelyeik 
megkeresése térképen 

 Fel tudja sorolni Afrika 
főbb ásványkincseit, 
energiahordozóit, meg 
tudja mutatni a térképen 
Madagaszkárt, Algériát, 
és Nigériát.  

 Fel tudja sorolni Afrika 
ásványkincseit, 
energiahordozóit. 
Térképen meg tudja 
mutatni ezek főbb 
lelőhelyeit, meg tudja 
mutatni a térképen 
Madagaszkárt, Algériát, 
és Nigériát. 

        
2.1.2. Afrika ipara, az iparágak 

területi megoszlása és ennek 
ellentmondásai 

 a kitermelőipar és a 
feldolgozóipar fejlettsége közti 
anomáliák tisztázása;   
a főbb iparágak számbavétele 

 Számba tudja venni 
Afrika főbb iparágait. 

 Össze tudja hasonlítani 
Afrika kitermelőiparát a 
kontinens 
feldolgozóiparával, 
ismertetni tudja a köztük 
lévő ellentmondásokat 
és ezek hatásait az 
afrikai országok 
életszínvonalára. 

        
2.1.3. Afrika "kétarcú" 

mezőgazdasága; az északi 
termőkörzet, a Guineai 
partvidék és Kelet-Afrika, 
valamint Dél-Afrika 
mezőgazdasága 

 Afrika növénytermesztésére és 
állattenyésztésére jellemző 
adatok, információk olvasása, 
feldolgozása;  
bizonyítékok keresése a 
mezőgazdaság "kétarcú"-ságának 
alátámasztására; 
Afrika termőkörzeteinek 
számbavétele, termesztett 
növényeik, tenyésztett állataik 
felsorolása;  
a termőkörzetek területének 
megkeresése térképen 
 

 Be tudja mutatni Afrika 
termőkörzeteit, az egyes 
körzetek főbb 
termesztett növényeit, 
tenyésztett állatait. 

 Be tudja mutatni Afrika 
termőkörzeteit, 
az egyes körzetek 
növénytermesztésének 
és állattenyésztésének 
jellemzőit. Indokolni 
tudja, hogy miért 
nevezhető Afrika 
mezőgazdasága 
"kétarcú"-nak. 

        
2.2. Afrika népessége  ismeretek tanulása Afrika 

népességéről 
    

        
2.2.1. a népesség összetétele 

(szudáni népek, bantu 
népek, etiópok, arabok, 
európaiak, busmanok) 

 a Szaharától északra, illetve délre 
lakó főbb népcsoportok és etnikai 
jellegzetességeik számbavétele 

 Fel tudja sorolni Afrika 
fő népcsoportjait.  

 Fel tudja sorolni Afrika 
fő népcsoportjait és az 
egyes csoportokhoz 
tartozó népeket. Meg 
tudja mutatni területi 
elhelyezkedésüket a 
térképen. 

        
2.2.2. a népesség iskolázottsága  az afrikai népesség eltérő 

iskolázottságáról, illetve a 
hagyományos neveltetési 
módokról informáló szöveg 
feldolgozása 

 Képes ismertetni az 
iskolázottság 
jelentőségét az afrikai 
társadalomban. 

 Össze tudja hasonlítani 
az afrikai intézményes és 
hagyományos oktatást, 
nevelést, ezek 
különbözőségeit le tudja 
írni. 

 
2.3. településtípusok Afrikában  ismeretek tanulása az afrikai 

városok és falvak területi 
megoszlásáról, a hagyományos 
falusi településekről, építkezési 
szokásokról 

 Tudja, hogy Afrikában a 
népesség háromnegyede 
falvakban él, s azt is, 
hogy igazi nagyvárosok 
csak a partvidékeken és 
a gazdaságilag fejlett 
területeken alakultak ki. 
Meg tudja mutatni 
térképen az alábbi 
városokat: Kairó, 
Johannesburg, Pretoria. 

 Szabatos leírást tud adni 
Afrika 
településtípusairól, a 
hagyományos falusi 
építkezés módjairól. 
Meg tudja mutatni 
térképen az alábbi 
városokat: Pretoria, 
Johannesburg, 
Kimberley, Fokváros, 
Addisz-Abeba, Algír, 
Kairó, Asszuán, 
Alexandria, Port-Said, 
Szuez, Lagos. 
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2.4. Afrika kapcsolata a 
világgazdasággal 

 ismeretek tanulása Afrika 
kereskedelméről, a nemzetközi 
kereskedelemben való 
részesedéséről 

 Képes ismertetni, hogy 
Afrika milyen szerepet 
töltött be a 
világgazdaságban a 
gyarmati időkben és 
mennyiben változott a 
szerepe napjainkban. 

 Tud beszélni, írni Afrika 
kereskedelmének 
jellegzetességeiről, a 
vezető olajtermelő 
országok tömörüléseiről. 

        
2.5. Afrika néhány fontosabb 

országa (területe, határai, 
fővárosa és jelentősebb 
városai, népessége, ipara, 
mezőgazdasága, 
közlekedése, kereskedelme) 

 ismeretek tanulása Afrika néhány 
országáról (területéről, határairól, 
népességéről, iparáról, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről, kereskedelméről) 

    

        
2.5.1. a Dél-Afrikai Köztársaság 

(területe, határai, fővárosa 
és jelentősebb városai, 
népessége, ipara, 
mezőgazdasága, 
közlekedése, kereskedelme) 

 ismeretek tanulása a Dél-Afrikai 
Köztársaságról 

 Be tudja mutatni a Dél-
Afrikai Köztársaság 
fekvését az afrikai 
kontinensen. Ismeri 
fővárosát, legfontosabb 
mezőgazdasági és ipari 
tevékenységét. 

 Be tudja mutatni, le 
tudja írni a Dél-Afrikai 
Köztársaság területét, 
határait, fővárosát és 
jelentősebb városait, 
népességét, iparát, 
mezőgazdaságát, 
közlekedését, 
kereskedelmét. 

        
2.5.2. Egyiptom (területe, határai, 

fővárosa és jelentősebb 
városai, népessége, ipara, 
mezőgazdasága, 
közlekedése, kereskedelme) 

 ismeretek tanulása Egyiptomról  Be tudja mutatni 
Egyiptom fekvését az 
afrikai kontinensen. 
Ismeri fővárosát, 
legfontosabb 
mezőgazdasági és ipari 
tevékenységét. 

 Be tudja mutatni, le 
tudja írni Egyiptom 
területét, határait, 
fővárosát és jelentősebb 
városait, népességét, 
iparát, mezőgazdaságát, 
közlekedését, 
kereskedelmét. 

        
II. AUSZTRÁLIA ÉS 

ÓCEÁNIA 
 ISMERETEK TANULÁSA 

AUSZTRÁLIÁRÓL ÉS 
ÓCEÁNIÁRÓL 

    

        
1. Ausztrália és Óceánia 

regionális természeti 
földrajza 

 Ausztrália és Óceánia regionális 
természeti földrajzának tanulása 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
képek ábrák, táblázatok, 
grafikonok és diagramok 
elemzése, térképhasználat és 
lehetőség szerint ismeretterjesztő 
film megtekintése révén 

    

        
1.1. Ausztrália felfedezése  James Cook ausztráliai felfedező 

útjáról szóló olvasmány 
elolvasása, feldolgozása 

 Ismeri James Cook 
szerepét Ausztrália 
felfedezésében. 

 Szabatosan be tudja 
mutatni, le tudja írni 
Ausztrália 
felfedezésének 
történetét. 

 
1.2. Ausztrália földrajzi 

helyzete, területe, 
parttagoltsága 

 ismeretek tanulása Ausztrália 
földrajzi helyzetéről, területéről, 
parttagoltságáról 

 Tudja, hogy a Föld 
legkisebb kontinense 
Ausztrália. Meg tudja 
mutatni Ausztráliát a 
térképen. 

 Meg tudja mutatni 
Ausztráliát, földrajzi 
határait a térképen. 
Ismeri a kontinens 
méretét, le tudja írni 
parttagoltságát. 

        
1.3. Ausztrália felszínének 

kialakulása, földtani 
felépítése 

 ismeretek tanulása Ausztrália 
felszínének kialakulásáról, főbb 
morfológiai egységeinek 
létrejöttéről  

 Be tudja mutatni az 
ausztrál kontinens 
kialakulásának főbb 
állomásait. 

 Rövid leírást tud adni 
szóban és írásban 
Ausztrália felszínének 
kialakulásáról, földtani 
felépítéséről. 
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1.4. Ausztrália nagy morfológiai 
egységei (a Nyugat-
ausztráliai ősföld, az 
Ausztráliai-alföld és a Nagy 
–vízválasztó-hegység) 

 ismerek tanulása Ausztrália nagy 
morfológiai egységeiről (a 
Nyugat-ausztráliai ősföldről,  az 
Ausztráliai-alföldről és a Nagy –
vízválasztó-hegységről), valamint 
azok részeiről 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Ausztrália nagy 
morfológiai egységeit: 
Nyugat – ausztáliai 
ősföld, Nagy – Artézi – 
Medence, Nagy-
korallzátony, 
Ausztráliai-alföld, Nagy 
–Vízválasztó-hegység. 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Ausztrália nagy 
morfológiai egységeit és 
azok részeit, 
kialakulásuk jellemzőit. 

        
1.5. Ausztrália éghajlata: a 

monszun, a sivatagi, a 
szavanna és a mediterrán 
éghajlati terület 
jellegzetességei 
Ausztráliában 

 ismeretek tanulása Ausztrália 
éghajlatáról:  a monszun, a 
sivatagi, a szavanna és a 
mediterrán éghajlati terület 
jellegzetességeiről 

 Ismertetni tudja 
Ausztrália éghajlatának 
főbb jellemzőit. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Ausztrália éghajlatáról. 

        
1.6. Ausztrália vízrajza: 

időszakos és állandó vizű 
folyói, lefolyástalan 
területei, artézi medencéi;  
az artézi kutak jelentősége 

 ismeretek tanulása Ausztrália 
vízrajzáról: időszakos és állandó 
vizű folyóiról, lefolyástalan 
területeiről, artézi medencéiről 

 Értelmezni tudja az 
időszakos folyó és a 
lefolyástalan terület 
kifejezéseket.  Meg tudja 
mutatni a térképen a 
Murray-folyót és az Eyre 
– tavat. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban 
Ausztrália vízrajzáról. 
Meg tudja mutatni 
térképen Ausztrália 
időszakos folyóinak, 
állandó vizű területeinek 
helyét, lefolyástalan 
területeit és artézi 
medencéit. 

        
1.7. Ausztrália természetes 

növény- és állatvilága 
 ismeretek tanulása Ausztrália 

természetes növény- és 
állatvilágáról: sajátos növényeiről 
és állatairól 

 Be tud mutatni három-
három tipikusan 
ausztráliai növényt és 
állatot. 

 Tud beszélni arról, hogy 
mi az oka azoknak a 
sajátságoknak, 
amelyekben eltérést 
mutat Ausztrália 
növény- és állatvilága a 
többi kontinensétől. 
Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
kontinens természetes 
növény- és állatvilágról, 
fel tudja sorolni sajátos 
növényeit, állatait. 

        
1.8. Óceánia (Melanézia, 

Mikronézia, Polinézia) 
természeti földrajza 

 ismeretek tanulása Óceánia 
szigetvilágáról, a szigetvilág 
három nagy csoportja 
(Melanézia, Mikronézia, 
Polinézia) természeti földrajzi 
jellemzőiről 

 Tudja, hogy Melanézia, 
Mikronézia, Polinézia 
Óceánia szigetvilágának 
három fő egysége. Meg 
tudja mutatni 
Melanéziát, Mikronéziát, 
Polinéziát és Új-Guineát 
a térképen. 

 Be tudja mutatni 
Óceánia szigetvilága 
három nagy 
csoportjának 
természetföldrajzi 
jellemzőit. Meg tudja 
mutatni Melanéziát, 
Mikronéziát, Polinéziát 
és Új Guineát a 
térképen. 

 
2. Ausztrália regionális 

gazdasági és 
társadalomföldrajza 

 Ausztrália regionális gazdasági 
és társadalomföldrajzának 
tanulása szövegolvasás, -
feldolgozás, képek, ábrák, 
táblázatok, diagramok, 
grafikonok elemzése és 
térképhasználat révén 
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2.1. Ausztrália történelmi és  
társadalmi fejlődése; 
Ausztrália őslakói, jelenlegi 
lakossága, a népesség 
területi megoszlása 

 ismeretek tanulása Ausztrália 
történelmi és társadalmi 
fejlődéséről, őslakóiról, jelenlegi 
lakosságáról, a népesség területi 
megoszlásáról 

 Tudja, hogy Ausztrália 
"fegyencgyarmat" volt. 
Meg tudja nevezni, 
térképen meg tudja 
mutatni Ausztrália 
fővárosát, Canberrát, 
ezen kívül Melbournet 
és Sydneyt és Új-
Zélandot. Tudja, hogy 
Ausztrália őslakói az 
ausztralidok, 
hogy a lakosság 70 %-a 
a keleti, dél-keleti 
partsávon él, a lakosság 
több mint 90 %-a brit, a 
többi a világ különböző 
országaiból idetelepült 
ember. 

 Áttekintő beszámolót 
tud adni szóban és 
írásban Ausztrália 
történelmi és társadalmi 
fejlődéséről. Meg tudja 
nevezni, térképen meg 
tudja mutatni Ausztrália 
fővárosát, Canberrát, 
ezen kívül Melbournet 
és Sydneyt és  
Új-Zélandot. 
Szabatosan tud beszélni, 
írni Ausztrália őslakóiról 
és jelenlegi lakosságáról. 
Térképen meg tudja 
mutatni a népesség 
területi megoszlását. 

        
2.2. Ausztrália főbb 

ásványkincsei és 
energiahordozói 

 ismeretek tanulása Ausztrália 
főbb ásványkincseiről, és 
energiahordozóiról, ezek 
lelőhelyeiről 

 Fel tudja sorolni 
Ausztrália fontosabb 
ásványkincseit, 
energiahordozóit. 

 Fel tudja sorolni 
Ausztrália főbb 
ásványkincseit és 
energiahordozóit. 
Térképen meg tudja 
mutatni ezek főbb 
lelőhelyeit. 

        
2.3. Ausztrália ipara 

(energiatermelése, 
nehézipara, könnyűipara és 
ezek ágazatai) 

 ismeretek tanulása Ausztrália 
energiatermeléséről, 
nehéziparáról és könnyűiparáról 

 Fel tud sorolni legalább 
két ausztrál nehézipari és 
könnyűipari ágazatot és 
terméket. 

 Tud beszélni, írni 
Ausztrália 
energiatermeléséről, 
nehéz- és 
könnyűiparáról és ezek 
ágazatairól. A főbb ipari 
központokat meg tudja 
mutatni a térképen.  

        
2.4. Ausztrália mezőgazdasága: 

növénytermesztése és 
állattenyésztése 

 ismeretek tanulása Ausztrália 
mezőgazdaságáról: 
növénytermesztéséről és 
állattenyésztéséről 

 Fel tudja sorolni az 
ausztrál mezőgazdaság 
legfontosabb termesztett 
növényeit és tenyésztett 
állatait. 

 Tud beszélni, írni 
Ausztrália 
mezőgazdaságáról: 
növénytermesztéséről és 
állattenyésztéséről, 
annak éghajlati 
összefüggéseiről. 

        
III. AMERIKA  AMERIKA REGIONÁLIS 

TERMÉSZETI, GAZDASÁGI 
ÉS TÁRSADALOM 
FÖLDRAJZÁNAK TANULÁSA 

    

        
1. Amerika regionális 

természeti földrajza 
 Amerika regionális természeti 

földrajzának tanulása 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
képek, ábrák elemzése, 
térképhasználat és lehetőség 
szerint ismeretterjesztő film 
megtekintése révén 

    

 
1.1. Amerika (az Új Világ) 

felfedezése és benépesülése 
 az Új Világ felfedezéséről, 

benépesüléséről szóló szöveg 
elolvasása, feldolgozása, 
lehetőség szerint egy Kolumbusz 
Kristóf életéről készült tévé- vagy 
mozifilm rövid videó 
változatának megtekintése 

 Tudja, ki volt 
Kolumbusz Kristóf és 
Amerigo Vespucci. Fel 
tudja idézni Kolumbusz 
első amerikai 
partraszállásának 
időpontját (1492-t). 

 Szabatosan be tudja 
mutatni szóban és 
írásban az Új Világ 
felfedezésének 
előzményeit és 
folyamatát, valamint 
benépesülését. 

        
1.2. Amerika fekvése, 

partvonala, területe és 
földrajzi felosztása 

 ismeretek tanulása Amerika 
fekvéséről, partvonaláról, 
területéről és földrajzi 
felosztásáról 

 Meg tudja mutatni 
Amerikát és részeit a 
térképen. 

 Meg tudja mutatni 
Amerikát és részeit a 
térképen. Tud beszélni 
kiterjedéséről, 
partvonaláról, 
területéről. 

        



 
 
 
 
3614 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

1.3. Észak-Amerika és Közép-
Amerika regionális 
természeti földrajza 

 Észak- és Közép-Amerika 
regionális természeti földrajzának 
tanulása 

    

        
1.3.1. Észak-Amerika és Közép-

Amerika földtani felépítése, 
felszínfejlődése és  nagy 
tájegységei: Grönland, a 
Jeges-tenger szigetvilága, a 
Karib-tengeri szigetek, a 
Kaliforniai-félsziget, 
Florida, a Labrador-
félsziget, Alaszka, a 
Kanadai-masszívum, az 
Appalache-vidék, a 
Pacifikus-hegységrendszer 
és medencéi, a Belső-síkság 
vidéke 

 Észak-Amerika és Közép-
Amerika földtani felépítésének, 
felszínfejlődésének és nagy 
tájegységeinek (Grönland, a 
Jeges-tenger szigetvilága, a 
Karib-tengeri szigetek, a 
Kaliforniai-félsziget, Florida, a 
Labrador-félsziget, Alaszka, a 
Kanadai-masszívum, az 
Appalache-vidék, a Pacifikus-
hegységrendszer és medencéi, a 
Belső-síkság vidéke), az egyes 
tájegységek részeinek 
megtanulása, helyük megkeresése 
a térképen 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Észak- és 
Közép-Amerika nagy 
tájegységeit (Grönland, 
Alaszka, Sziklás-
hegység, Appalache-
hegység, Florida, Préri). 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Észak- és 
Közép-Amerika nagy 
tájegységeit (Grönland, 
Alaszka, Sziklás-
hegység, Appalache-
hegység, Florida, Préri). 
Áttekintően be tudja 
mutatni e terület földtani 
felépítését és 
felszínfejlődését. 

        
1.3.2. Észak-Amerika és Közép-

Amerika éghajlata: 
hőmérsékleti viszonyai, a 
Labrador- és a Golf-áramlás 
hatásai, csapadékviszonyai, 
ciklonjai, tornádói 

 ismeretetek tanulása Észak-
Amerika és Közép-Amerika 
éghajlatáról: hőmérsékleti 
viszonyairól, a Labrador- és a 
Golf-áramlás hatásairól, 
csapadékviszonyairól, 
ciklonjairól, tornádóiról. 
Izoterma-térképek, 
csapadéktérképek 
tanulmányozása 

 Meg tudja mutatni a 
térképen Észak- és 
Közép-Amerika 
éghajlati területeit. 

 Szabatos leírást tud adni 
Észak- és Közép-
Amerika éghajlatáról. 
Ismeri a Labrador-
áramlást és a Golf-
áramlást és hatásaikat. 
Ezeket az áramlásokat 
meg tudja mutatni a 
térképen. 

        
1.3.3. Észak-Amerika és Közép-

Amerika vízrajza: folyóvizei 
(a Jeges-tenger, az Atlanti-
óceán, a Mexikói-öböl és a 
Csendes-óceán vízgyűjtő 
területei), állóvizei (a Nagy-
tavak, a Nagy – Sós- tó, a 
Winnipeg-tó, 
a Nagy-Rabszolga-tó,  
a Nagy –Medve-tó) 

 ismeretek tanulása Észak-
Amerika és Közép-Amerika 
vízrajzáról: folyóvizeiről (a 
Jeges-tenger, az Atlanti-óceán, a 
Mexikói-öböl és a Csendes-óceán 
vízgyűjtő területeiről), 
állóvizeiről (a Nagy-tavakról, a 
Nagy-Sós-tóról, a Winnipeg-
tóról, a Nagy-Rabszolga-tóról, a 
Nagy -Medve-tóról).  
A folyóvizek és állóvizek 
helyének megkeresése a térképen 

 Meg tudja nevezni és 
térképen meg tudja 
mutatni a Szent Lőrinc-
folyót, a Mississippit, a 
Colorado-t és a Nagy-
tavakat. 

 Fel tudja sorolni Észak- 
és Közép-Amerika 
jelentős folyóvizeit és 
állóvizeit. Ezeket meg 
tudja mutatni a térképen. 
Ismeri a tavak 
kialakulásának 
folyamatát, a folyóvizek 
gazdasági szerepét. 

        
1.3.4. Észak-Amerika és Közép-

Amerika talajtakarója, 
természetes növény- és 
állatvilága 

 ismeretek tanulása Észak-
Amerika és Közép-Amerika 
talajtakarójáról, természetes 
növény- és állatvilágáról 

 Képes felidézni az  
egyes éghajlati 
területekhez kötődő 
jellegzetes növény- és 
állatvilág egy-egy 
képviselőjét. 

 Szabatos leírást tud adni 
Észak- és Közép-
Amerika talajtakarójáról, 
természetes 
növényzetéről és 
állatvilágáról, valamint a 
növény- és állatvilág 
éghajlati 
összefüggéseiről. 

 
1.4. Dél-Amerika regionális 

természeti földrajza 
 Dél-Amerika regionális 

természeti földrajzának tanulása 
    

        
1.4.1. Dél-Amerika nagy 

tájegységei: a Guayanai és a 
Brazíliai magasföld, az 
Andok, a feltöltött 
medencék (az Orinoco 
medencéje, az Amazonas-
medence, a Parana és 
Paraguay folyók medencéje, 
Patagónia) 

 Dél-Amerika nagy 
tájegységeinek megtanulása, 
helyük megmutatása a térképen 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Dél-Amerika 
nagy tájegységeit a 
Guayanai és a Brazíliai 
magasföld, az Andok,  
a feltöltött medencék  
(az Orinoco medencéje, 
az Amazonas-medence,  
a Parana és Paraguay 
folyók medencéje, 
Patagónia). 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Dél-Amerika 
nagy tájegységei. 
Áttekintően be tudja 
mutatni e terület földtani 
felépítését és 
felszínfejlődését. 
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1.4.2. Dél-Amerika éghajlata  ismeretek tanulása Dél-Amerika 
éghajlatáról 

 Meg tudja mutatni a 
térképen Dél-Amerika 
éghajlati területeit. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni Dél-Amerika 
éghajlatáról. Meg tudja 
mutatni a térképen Dél-
Amerika éghajlati 
területeit. 

        
1.4.3. Dél-Amerika vízrajza: 

folyóvizei (Orinoco, 
Amazonas, Parana, 
Paraguay, Rio Colorado), 
állóvizei (Titicaca-tó) 

 ismeretek tanulása Dél-Amerika 
vízrajzáról 

 Meg tudja mutatni 
térképen az Amazonast, 
az Orinoco-t és a 
Paranát. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni Dél-Amerika 
vízrajzáról. Meg tudja 
mutatni térképen az 
Orinoco-t, az 
Amazonast, a Paranát, a 
Rio Coloradot és 
Titicaca-tót. 

        
1.4.4. Dél-Amerika talajtakarója, 

természetes növény- és 
állatvilága 

 ismeretek tanulása Dél-Amerika 
talajtakarójáról, természetes 
növény- és állatvilágáról 

 Be tudja mutatni az 
egyes éghajlati 
területekhez tartozó 
jellegzetes növény- és 
állatvilág egy-egy 
képviselőjét. 

 Szabatos leírást tud adni 
Dél-Amerika 
talajtakarójáról, 
természetes 
növényzetéről és 
állatvilágáról és azok 
éghajlati 
összefüggéseiről. 

        
2. Amerika regionális 

gazdasági és 
társadalomföldrajza 

 Amerika regionális gazdasági és 
társadalomföldrajzának tanulása 

    

        
2.1. a kontinens részeinek eltérő 

gazdasági fejlettsége 
 a kontinens egyes részeinek 

eltérő gazdasági fejlettségéről 
informáló szöveg feldolgozása, a 
különbségek okainak 
számbavétele 

 Tudja, hogy gazdasági 
szempontból 
elmaradottabb Dél- és 
Közép-Amerika Észak-
Amerikához képest. 

 Indokolni tudja, hogy 
gazdasági szempontból 
miért elmaradott Dél- és 
Közép-Amerika Észak-
Amerikához képest. 

        
2.2. az USA gazdasági élete  ismeretek tanulása az USA 

gazdasági életéről 
    

        
2.2.1. az USA létrejötte  az USA létrejöttéről informáló 

szöveg feldolgozása, az USA 
területi gyarapodását szemléltető 
térkép elemzése 

 Tudja, hogy 1776-ban 
nyerte el függetlenségét 
az Amerikai Egyesült 
Államok és azt is, hogy 
területe a mai terület 
töredéke volt. 

 Rövid, szabatos 
beszámolót tud tartani az 
USA létrejöttéről, 
területi gyarapodásáról. 

        
2.2.2. az USA népessége: az  

USÁ-ba történő bevándorlás 
három nagy hulláma, a 
népesség összetétele 

 az USÁ-ba történő három nagy 
bevándorlási hullám okainak és 
következményeinek 
számbavétele; 
az USA népességmegoszlásának, 
-összetételének elemzése 

 Tudja, hogy az USA 
népessége az Államokba 
vándorolt európaiakból, 
afrikaiakból és latin-
amerikaiakból, valamint 
ázsiaiakból tevődik 
össze. 

 Ismertetést tud adni az 
USÁ-ba történő 
bevándorlás három nagy 
hullámáról, a 
bevándorlás okairól, az 
USA népességének 
összetételéről. 

 
2.2.3. az USA gazdaság fejlődése: 

az "amerikai utas" fejlődés 
 az USA gazdasági fejlődését 

segítő tényezőket szemléltető 
modell elemzése, a gazdaság 
gyors fejlődéséről informáló 
szöveg feldolgozása 

 Tudja, hogy gazdasági 
fejlődésben az USA a 
századfordulón 
megelőzte Nagy-
Britanniát és azóta is 
tartja vezető szerepét. 

 Röviden ismertetni tudja 
az "amerikai utas" 
gazdasági fejlődés 
lényegét. 

        
2.2.4. az USA ipara (bányászata és 

energiagazdálkodása, 
nehézipara és könnyűipara); 
a szolgáltató szféra szerepe 

 ismeretek tanulása az USA 
bányászatáról, 
energiatermeléséről, nehéz- és 
könnyűiparáról és a szolgáltató 
szféráról 

 Ismeri, és  térképen meg 
tudja mutatni a 
legfontosabb 
energiahordozókat és 
ásványi nyersanyagokat. 

 Tud beszélni, írni az 
USA bányászatáról, 
energiatermeléséről, 
nehéz- és 
könnyűiparáról és a 
szolgáltató szféráról. A 
főbb ipari központokat 
meg tudja mutatni a 
térképen. 
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2.2.5. az USA ipari körzetei (az 
északi körzet, a déli körzet 
és a nyugati körzet) 

 az USA ipari körzeteinek, az 
egyes körzetek jellemzőinek 
számbavétele, a körzetek 
területének megkeresése a 
térképen 

 Az USA három nagy 
ipari körzetéhez hozzá 
tud rendelni legalább 
egy jellegzetes iparágat. 
Meg tudja mutatni a 
térképen Chichagot, 
Californiát és Texast. 

 Rövid leírást tud adni az 
USA három nagy ipari 
körzetéről, az egyes 
körzetek alkörzeteiről és 
ezek ipari 
jellegzetességeiről. 

        
2.2.6. az USA mezőgazdasága 

(növénytermesztés, 
állattenyésztés) 

 a termesztett növények és fő 
termőterületeik, valamint a 
tenyésztett állatok és az 
állattenyésztés legfontosabb 
területeinek számbavétele; 
az USA mezőgazdasági övezeteit 
ábrázoló térkép elemzése 

 Ismeri a 
farmergazdálkodás 
alapvető jellemzőit. 

 Fel tudja sorolni az USA 
főbb termesztett 
növényeit és tenyésztett 
állatait. Térképen meg 
tudja mutatni 
előfordulásuk 
legfontosabb területeit. 

        
2.2.7. az USA közlekedése és 

kereskedelmi kapcsolatai 
 az USA vasúti, közúti, vízi és légi 

közlekedése jellemzőinek, 
valamint az USA 
külkereskedelmi kapcsolatainak, 
főbb export- és importcikkeinek 
számbavétele, megtanulása  

 Be tudja mutatni az USA 
közlekedésének sajátos 
vonásait. Érti a 
kereskedelem szerepét 
az ország gazdasági 
életében. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni az USA vasúti, 
közúti, vízi és légi 
közlekedéséről, valamint 
az USA külkereskedelmi 
kapcsolatairól, főbb 
export- és 
importcikkeiről. 

        
2.3. Kanada gazdasági élete 

(népessége, főbb iparágai, 
mezőgazdasága, 
közlekedése és 
kereskedelme) 

 Kanada gazdasági életét 
(népességét, főbb iparágait, 
mezőgazdaságát, közlekedését és 
kereskedelmét) bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
lényeges információk és adatok 
megtanulása 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik Kanada 
gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 Szabatos leírást tud adni 
Kanada gazdasági 
életéről (népességéről, 
főbb iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

        
2.4. Brazília gazdasági élete 

(népessége, főbb iparágai, 
mezőgazdasága, 
közlekedése és 
kereskedelme) 

 Brazília gazdasági életét 
(népességét, főbb iparágait, 
mezőgazdaságát, közlekedését és 
kereskedelmét) bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
lényeges információk és adatok 
megtanulása 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik Brazília 
gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 Szabatos leírást tud adni 
Brazília gazdasági 
életéről (népességéről, 
főbb iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 
2.5. Mexikó gazdasági élete 

(népessége, főbb iparágai, 
mezőgazdasága, 
közlekedése és 
kereskedelme) 

 Mexikó gazdasági életét 
(népességét, főbb iparágait, 
mezőgazdaságát, közlekedését és 
kereskedelmét) bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
lényeges információk és adatok 
megtanulása 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik Mexikó 
gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 Szabatos leírást tud adni 
Mexikó gazdasági 
életéről (népességéről, 
főbb iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

        
IV. ÁZSIA REGIONÁLIS 

TERMÉSZETI, 
GAZDASÁGI ÉS 
TÁRSADALOM-
FÖLDRAJZA 

 ÁZSIA REGIONÁLIS 
TERMÉSZETI, GAZDASÁGI 
ÉS TÁRSADALOMFÖLDRAJ-
ZÁNAK TANULÁSA 

    

        
1. Ázsia természeti földrajza  Ázsia természeti földrajzának 

tanulása szövegolvasás,  
-feldolgozás, képek, ábrák, 
grafikonok, diagramok elemzése, 
térképhasználat és lehetőség 
szerint ismeretterjesztő film 
megtekintése révén 
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1.1. Ázsia fekvése, kiterjedése, 
parttagoltsága 

 ismeretek tanulása Ázsia 
fekvéséről, kiterjedéséről, 
parttagoltságáról; 
Ázsia területének, földrajzi 
határainak, félszigeteinek és 
szigeteinek megkeresése térképen

 Térképen meg tudja 
mutatni Ázsiát és 
határait. 

 Rövid leírást tud adni 
Ázsia fekvéséről, 
kiterjedéséről, 
parttagoltságáról. 
Térképen meg tudja 
mutatni Ázsiát és 
határait, szigeteit és 
félszigeteit. 

        
1.2. Ázsia nagy szerkezeti 

egységei (az 
ősmasszívumok, a 
röghegységek és a 
lánchegységek, az alföldek 
és a medencék) 

 ismeretek tanulása Ázsia nagy 
szerkezeti egységeiről (az 
ősmasszívumokról, a 
röghegységekről, a 
lánchegységekről, az alföldekről 
és a medencékről) 

 Fel tudja sorolni Ázsia 
nagy szerkezeti 
egységeit. Térképen meg 
tudja mutatni az Arab- 
és a Dekkán – ősföldet, 
az Uralt, a Himaláját és 
Mezopotámiát. 

 Fel tudja sorolni, 
térképen meg tudja 
mutatni Ázsia 
ősmasszívumait (a 
Közép-szibériai 
/Angara/- ősföldet, a Dél 
–kínai – hegyvidéket, az 
Arab-ősföldet, az Indiai 
/Dekkán/- ősföldet), 
röghegységeit (az Uralt, 
a Tien-sant, a Kunlun-
hegységet és az Altáj-
hegységet), 
lánchegységeit (a 
Pamírt, a Himaláját, a 
Pacifikus-
hegységrendszer ázsiai 
vonulatát), alföldjeit és 
medencéit (a Kínai-
alföldet, a Hindusztáni-
alföldet, Mezopotámiát, 
a Nyugat- szibériai-
alföldet). 

        
1.3. Ázsia nagy tájegységei 

(Észak-Ázsia, Belső-Ázsia, 
Dél-Ázsia, Kelet-Ázsia, 
Dél-Nyugat-Ázsia) 

 ismeretek tanulása Ázsia nagy 
tájegységeiről (Észak-Ázsiáról, 
Belső-Ázsiáról, Dél-Ázsiáról, 
Kelet-Ázsiáról, Dél-Nyugat-
Ázsiáról) és e tájegységek 
földrajzi jellegzetességeiről 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Ázsia nagy 
tájegységeit (Észak-
Ázsiát, Belső-Ázsiát, 
Dél-Ázsiát, Kelet-
Ázsiát, Dél-Nyugat-
Ázsiát, valamint 
Szibériát és a 
Kaukázust). 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Ázsia nagy 
tájegységeit (Észak-
Ázsiát, Belső-Ázsiát, 
Dél-Ázsiát, Kelet-
Ázsiát, Dél-Nyugat-
Ázsiát) és e tájegységek 
részeit. Röviden 
ismertetni tudja e 
tájegységek földrajzi 
jellemzőit. 

 
1.4. Ázsia éghajlata a hideg, a 

mérsékelt és a trópusi 
éghajlati övben 

 ismeretek tanulása Ázsia hideg, 
mérsékelt és trópusi éghajlati övi 
éghajlati jellemzőiről; 
Ázsia csapadéktérképének 
elemzése 

 Képes megmutatni Ázsia 
éghajlati területeit a 
térképen. 

 Szabatosan ismertetni 
tudja az Ázsia egyes 
éghajlati öveire jellemző 
éghajlatot. A jellegzetes 
öveket és területeket 
meg tudja mutatni a 
térképen. 

        
1.5. Ázsia vízrajza (folyóvizei, 

állóvizei, lefolyásos és 
lefolyástalan területei) 

 ismeretek tanulása Ázsia 
folyóvizeiről és állóvizeiről, 
lefolyásos és lefolyástalan 
területeiről 

 Meg tudja mutatni 
térképen a Sárga-folyót, 
az Indust, a Gangeszt, a 
Tigrist, a Kaszpi-tengert, 
az Aral-tavat és a 
Bajkál-tavat. 

 Fel tudja sorolni Ázsia 
főbb folyó- és állóvizeit, 
lefolyásos és 
lefolyástalan területeit. 
Ezeket meg tudja 
mutatni a térképen is. 
Ismeri a lefolyástalan 
területek kialakulásának 
okait. 

        
1.6. Ázsia (a tundra, a tajga, a 

sztyepp, a sivatag, a 
szavanna, és az esőerdő) 
természetes növény- és 
állatvilága 

 ismeretek tanulása Ázsia  (a 
tundra, a tajga, a sztyepp, a 
sivatag, a szavanna, és az 
esőerdő) természetes 
növényzetéről, állatvilágáról 

 Meg tud nevezni 
legalább egy-egy ázsiai 
tundrára, tajgára, 
sztyeppre, sivatagra, 
szavannára, és esőerdőre 
jellemző növényt és 
állatot. 

 Szabatosan ismertetni 
tudja Ázsia (a tundra, a 
tajga, a sztyepp, a 
sivatag, a szavanna, és 
az esőerdő) természetes 
növényzetét, állatvilágát.
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2. Ázsia gazdasági élete  Ismeretek tanulása Ázsia 
gazdasági életéről szövegolvasás, 
-feldolgozás, képek, ábrák, 
táblázatok, grafikonok és 
diagramok elemzése és 
térképhasználat révén 

    

        
2.1. Ázsia lakossága, a népesség 

térbeli eloszlása, főbb 
embertípusai, vallásai 

 ismeretek tanulása Ázsia 
lakosságáról, a népesség térbeli 
eloszlásáról, főbb 
embertípusairól, vallásairól 

 Meg tudja mondani hány 
ember él Ázsiában, hogy 
ezek milyen 
embertípushoz tartoznak 
és melyek a főbb 
vallásaik. 

 Meg tudja mondani, 
hogy a Föld 
népességének hány 
százaléka él Ázsiában.  
Térképen meg tudja 
mutatni Ázsia 
népesedési 
csomópontjait. Fel tudja 
sorolni Ázsia főbb 
embertípusait, vallásait. 

        
2.2. energiahordozók, 

ásványkincsek Ázsiában 
 Ázsia főbb energiahordozóinak, 

ásványkincseinek számbavétele, 
főbb lelőhelyeik megkeresése a 
térképen 

 Fel tudja sorolni Ázsia 
főbb energiahordozóit és 
ásványkincseit. 

 Fel tudja sorolni Ázsia 
főbb energiahordozóit és 
ásványkincseit. Ezek 
főbb lelőhelyeit meg 
tudja mutatni a térképen. 

        
2.3. Ázsia ipara (nehézipara és 

könnyűipara) 
 ismeretek tanulása Ázsia nehéz- 

és könnyűiparáról 
 Meg tud nevezni 

legalább három-három 
nehéz- és könnyűipari 
terméket Ázsiából. 

 Tud beszélni, írni Ázsia 
nehéz- és 
könnyűiparáról. A főbb 
ipari központokat meg 
tudja mutatni a térképen. 

        
2.4. Ázsia mezőgazdasága 

(növénytermesztés, 
állattenyésztés) 

 a termesztett növények és fő 
termőterületeik, valamint a 
tenyésztett állatok és az 
állattenyésztés legfontosabb 
területeinek számbavétele 

 Meg tud nevezni 
legalább három 
Ázsiában termesztett 
növényt és tenyésztett 
állatot. 

 Fel tudja sorolni Ázsia 
főbb termesztett 
növényeit és tenyésztett 
állatait. Meg tudja 
mutatni a térképen a 
mezőgazdasági termelés 
területeit. 

 
2.5. Ázsia közlekedése és 

kereskedelme 
 Ázsia vasúti, közúti, vízi és légi 

közlekedése jellemzőinek, 
valamint Ázsia külkereskedelmi 
kapcsolatainak, főbb export- és 
importcikkeinek számbavétele, 
megtanulása  

 Be tudja mutatni az 
ázsiai közlekedés 
jellegzetességeit és a 
kereskedelem szerepét. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni Ázsia vasúti, 
közúti, vízi és légi 
közlekedéséről, valamint 
Ázsia külkereskedelmi 
kapcsolatairól, főbb 
export- és 
importcikkeiről. 

        
3. Ázsia egyes országainak 

gazdasági élete 
 Ázsia egyes országai gazdasági 

életének tanulása szövegolvasás, 
-feldolgozás, képek, ábrák, 
táblázatok, grafikonok és 
diagramok elemzése és 
térképhasználat révén 

    

        
3.1. Japán gazdasági élete 

(népessége, főbb iparágai, 
mezőgazdasága, 
közlekedése és 
kereskedelme) 

 Japán gazdasági életét 
(népességét, főbb iparágait, 
mezőgazdaságát, közlekedését és 
kereskedelmét) bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
lényeges információk és adatok 
megtanulása 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik Japán 
gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 Szabatos leírást tud adni 
Japán gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

        
3.2. India gazdasági élete 

(népessége, főbb iparágai, 
mezőgazdasága, 
közlekedése és 
kereskedelme) 

 India gazdasági életét 
(népességét, főbb iparágait, 
mezőgazdaságát, közlekedését és 
kereskedelmét) bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
lényeges információk és adatok 
megtanulása 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik India 
gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 Szabatos leírást tud adni 
India gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 
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3.3. Kína gazdasági élete 

(népessége, főbb iparágai, 
mezőgazdasága, 
közlekedése és 
kereskedelme) 

 Kína gazdasági életét 
(népességét, főbb iparágait, 
mezőgazdaságát, közlekedését és 
kereskedelmét) bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
lényeges információk és adatok 
megtanulása 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik Kína 
gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 Szabatos leírást tud adni 
Kína gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

        
3.4. Indonézia gazdasági élete 

(népessége, főbb iparágai, 
mezőgazdasága, 
közlekedése és 
kereskedelme) 

 Indonézia gazdasági életét 
(népességét, főbb iparágait, 
mezőgazdaságát, közlekedését és 
kereskedelmét) bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
lényeges információk és adatok 
megtanulása 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik Indonézia 
gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 Szabatos leírást tud adni 
Indonézia gazdasági 
életéről (népességéről, 
főbb iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

        
3.5. Izrael gazdasági élete 

(népessége, főbb iparágai, 
mezőgazdasága, 
közlekedése és 
kereskedelme) 

 Izrael gazdasági életét 
(népességét, főbb iparágait, 
mezőgazdaságát, közlekedését és 
kereskedelmét) bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
lényeges információk és adatok 
megtanulása 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik Izrael 
gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 Szabatos leírást tud adni 
Izrael gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 
V. A SARKVIDÉKEK  ISMERETEK TANULÁSA A 

SARKVIDÉKEKRŐL 
    

        
1. Az Északi-sarkvidék 

(Arktisz) 
 Az Arktisz fekvésének, 

éghajlatának és időjárásának, 
természetes növény- és 
állatvilágának, felfedezésének, 
lakóinak, területi 
hovatartozásának megtanulása 
szövegolvasás és -feldolgozás, 
képek, ábrák elemzése, 
térképhasználat és lehetőség 
szerint ismeretterjesztő film 
megtekintése révén 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik az Arktisz 
fekvéséről, éghajlatáról 
és időjárásáról, 
természetes növény- és 
állatvilágáról, 
felfedezéséről, lakóiról, 
területi hovatartozásáról. 

 Szabatos leírást tud adni 
az Arktisz fekvéséről, 
éghajlatáról és 
időjárásáról, természetes 
növény- és 
állatvilágáról, 
felfedezéséről, lakóiról, 
területi hovatartozásáról. 

        
2. A Déli-sarkvidék 

(Antarktisz) 
 Az Antarktisz fekvésének, 

éghajlatának és időjárásának, 
felfedezésének, területi 
hovatartozásának megtanulása 
szövegolvasás és -feldolgozás, 
képek, ábrák elemzése, 
térképhasználat és lehetőség 
szerint ismeretterjesztő film 
megtekintése révén 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik az 
Antarktisz fekvéséről, 
éghajlatáról és 
időjárásáról, 
felfedezéséről, területi 
hovatartozásáról. 

 Szabatos leírást tud adni 
az Antarktisz fekvéséről, 
éghajlatáról és 
időjárásáról, 
felfedezéséről, területi 
hovatartozásáról. 

        
VI. EURÓPA REGIONÁLIS 

FÖLDRAJZA 
 EURÓPA REGIONÁLIS 

FÖLDRAJZÁNAK TANULÁSA 
    

        
1. Európa regionális 

természeti földrajza 
 Európa regionális természeti 

földrajzának tanulása 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
képek, ábrák, diagramok, 
grafikonok, táblázatok elemzése, 
térképhasználat és lehetőség 
szerint ismeretterjesztő film 
megtekintése révén 
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1.1. Európa földrajzi helyzete, 
határai (Ural-hegység, Ural-
folyó, Kaszpi-tenger, 
Kaukázus, Fekete-tenger, 
Boszporusz, Márvány-
tenger, Dardanellák, 
Gibraltári-szoros), 
félszigetei (Krím-félsziget, 
Balkán-félsziget, Appennin-
félsziget, Pireneusi /Ibériai/ 
– félsziget, Skandináv-
félsziget, Jilland – félsziget) 
és szigetei (Ferenc József-
föld, Svalbard- szigetek, 
Izland, Brit-szigetek, 
Baleár- szigetek, Korzika, 
Elba, Szardínia, Szicília, 
Málta, Kréta, Ciprus, Égei-
tenger-szigetvilága) 

 Európa földrajzi helyzetének, 
határainak, félszigeteinek és 
szigeteinek megtanulása, 
térképen történő megkeresésük 
gyakorlása 

 Fel tudja sorolni, 
térképen meg tudja 
mutatni Európa határait 
(Ural- hegység, Ural- 
folyó, Kaszpi-tenger, 
Kaukázus, Fekete-
tenger, Boszporusz, 
Márvány-tenger, 
Dardanellák, Gibraltári-
szoros), félszigetei közül 
a Balkán-félszigetet, az 
Appennin-félszigetet, a 
Pireneusi /Ibériai/-
félszigetet, a Skandináv-
félszigetet és szigetei 
közül Izlandot, a Brit-
szigeteket, Szicíliát, 
Málta, Krétát és Ciprust. 

 Fel tudja sorolni, 
térképen meg tudja 
mutatni Európa határait 
(Ural- hegység, Ural- 
folyó, Kaszpi-tenger, 
Kaukázus, Fekete-
tenger, Boszporusz, 
Márvány-tenger, 
Dardanellák, Gibraltári-
szoros), félszigeteit 
(Krím-félsziget, Balkán-
félsziget, Appennin-
félsziget, Pireneusi 
/Ibériai/-félsziget, 
Skandináv-félsziget, 
Jilland-félsziget) és 
szigeteit (Ferenc József-
föld, Svalbard- szigetek, 
Izland, Brit-szigetek, 
Baleár- szigetek, 
Korzika, Elba, Szardínia, 
Szicília, Málta, Kréta, 
Ciprus, Égei-tenger-
szigetvilága) 

        
1.2. Európa szerkezetének 

kialakulása 
 információk olvasása Európa 

szerkezetének kialakulásáról  
 Ismeri Európa nagy 

szerkezeti egységeit, 
kialakulásuk korát. 
Elhelyezkedésüket meg 
tudja mutatni a térképen. 

 Ismeri Európa nagy 
szerkezeti egységei 
kialakulásának 
folyamatát. 
Összehasonlítást tud 
tenni térben és időben 
más kontinensek azonos 
korú szerkezeti 
egységeivel. 

 
1.3. Európa nagy tájai (Német-

középhegység, Lengyel-
középhegység, Cseh – 
Morva-medence és 
peremhegységei, Közép-
európai síkság, Skandináv-
röghegység, Balti-pajzs, 
Brit-szigetek, Francia és 
belga rögvidék, Sierra 
Nevada, Pireneusok, Alpok, 
Appenninek, Dinári-
hegység, Kárpátok, Balkán-
hegység, Mezeta és 
peremhegységei, Középső- 
szerbiai-hegyvidék, Erdélyi-
szigethegység,  
Thrák – macedón-
masszívum, Andalúziai-
alföld, Pó- síkság, Kárpát-
medence, Román-alföld, 
Bolgár-tábla, Kelet-európai-
síkság, Krím-hegység) 

 Európa nagy tájainak 
megtanulása, térképen történő 
megkeresésük gyakorlása 

 Fel tudja sorolni, 
térképen meg tudja 
mutatni Európa nagy 
tájai közül  a Lengyel-
középhegységet, a 
Közép-európai síkságot, 
a Skandináv-
röghegységet, a Balti-
pajzsot, a Brit-
szigeteket, Izlandot, a 
Pireneusokat, az 
Alpokat, az 
Appennineket, a Dinári-
hegységet, a Kárpátokat, 
a Balkán-hegységet, a 
Pó-síkságot, a Kárpát-
medencét, a Román-
alföldet, a Kelet-európai-
síkságot, a Krím-
hegységet. 
Ismertetni tudja a 
felszínfejlődésükben 
szerepet játszó 
legfontosabb 
folyamatokat. 

 Fel tudja sorolni, 
térképen meg tudja 
mutatni Európa nagy 
tájait: a Német-
középhegységet, a 
Lengyel-
középhegységet, a Cseh- 
Morva-medencét és 
peremhegységeit, a 
Közép-európai síkságot, 
a Skandináv-
röghegységet, a Balti-
pajzsot, a Brit-
szigeteket, Izlandot, a 
Francia és belga 
rögvidéket, a Sierra 
Nevadát, a Pireneusokat, 
az Alpokat, az 
Appennineket, a Dinári-
hegységet, a Kárpátokat, 
a Balkán-hegységet, a 
Mezetát és 
peremhegységeit, a 
Középső- szerbiai-
hegyvidéket, az Erdélyi-
szigethegységet, a 
Thrák- macedón-
masszívumot, az 
Andalúziai-alföldet, a 
Pó- síkságot, a Kárpát-
medencét, a Román-
alföldet, a Bolgár-táblát 
a Kelet-európai-síkságot, 
a Krím-hegységet. 
Ismertetni tudja a 
felszínfejlődésükben 
szerepet játszó 
legfontosabb 
folyamatokat. 
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1.4. Európa éghajlata (a hideg, a 

mérsékelt és a szubtrópusi 
éghajlati öv időjárása) 

 Európa hideg, mérsékelt és 
szubtrópusi éghajlati övbe eső 
területe éghajlatának 
számbavétele, az egyes övek 
időjárásának megtanulása 

 Képes felidézni Európa 
éghajlati öveit és 
területeit. 
Elhelyezkedésüket meg 
tudja mutatni a térképen. 

 Ismeri Európa földrajzi 
területeit. Szabatos 
leírást tud adni az adott 
területek éghajlatát 
befolyásoló tényezőkről, 
az egyes évszakok 
időjárásának 
jellemzőiről. 

        
1.5. Európa vízrajza (vízgyűjtők, 

folyóvizek, állóvizek) 
 Európa vízgyűjtőinek, folyóinak, 

tavainak számbavétele, az egyes 
vízgyűjtők és a hozzájuk tartozó 
folyók, illetve tavak megkeresése 
a térképen 

 Meg tudja nevezni és 
térképen meg tudja 
mutatni a Szajnát, a 
Majnát, a Rhone-t, a 
Rajnát, az Elbát, a 
Temzét, az Oderát, a 
Visztulát, a Volgát, a 
Dunát, a Dnyepert, a 
Pót, a Kaszpi-tengert és 
a Balatont. 
Ismeri e folyók és 
állóvizek vízjárását, 
vízutánpótlását 
befolyásoló tényezőket. 

   

 
1.6. Európa talajai, természetes 

növény- és állatvilága 
 Európa talajainak, természetes 

növény- és állatvilágának 
számbavétele az éghajlati 
területek szerint 

 Ismeri a nagy éghajlati 
területeken megjelenő 
természetes növényzetet, 
jellegzetes talajt és egy-
egy állatfajtát. 

 Szabatos leírást tud adni 
Európa talajairól, 
természetes növény- és 
állatvilágáról éghajlati 
területenként. 

        
2. Európa regionális 

gazdasági és 
társadalomföldrajza 

 Európa regionális 
társadalomföldrajzának tanulása 
szövegolvasás és -feldolgozás, 
képek, ábrák, grafikonok, 
diagramok, táblázatok elemzése 
és térképhasználat révén 

    

        
2.1. Európa népessége 

(antropológiai csoportok, 
nyelvcsaládok, 
népszaporulat, vallás) 

 Európa népességének 
számbavétele antropológiai 
csoportok, nyelvcsaládok szerint, 
illetve a népszaporulat és a 
jellemző vallások alapján 

 Fel tudja sorolni Európa 
népességének 
antropológiai csoportjait, 
nyelvcsaládjait és 
vallásait. képes 
ismertetni a 
népszaporulat regionális 
különbségeit. 

 Szabatos leírást tud adni 
Európa népességéről. Az 
egyes országok 
lakosságát be tudja 
sorolni antropológiai 
csoportok, 
nyelvcsaládok, vallások 
szerint. Ismeri a 
népszaporulat regionális 
különbségeinek okait. 

        
2.2. Európa társadalmi-

gazdasági helyzete, 
jellemzői 

 ismeretek tanulása Európa 
társadalmi-gazdasági helyzetéről, 
jellemzőiről 

    

        
2.2.1. Nyugat-Európa  Nyugat-Európa társadalmi-

gazdasági helyzetének, 
jellemzőinek számbavétele, 
megtanulása 

 Ismeri Nyugat-Európa 
földrajzi helyzetét, 
határait, országait, 
legfontosabb természeti 
adottságait. 

 Általános áttekintést 
képes nyújtani Nyugat-
Európa lehatárolásának 
természeti feltételeiről, 
társadalmi, gazdasági 
okairól. Be tudja mutatni 
a régiót jellemző aktuális 
gazdasági és társadalmi 
viszonyokat. 

        
2.2.2. Észak-Európa  Észak-Európa társadalmi-

gazdasági helyzetének, 
jellemzőinek számbavétele, 
megtanulása 

 Ismeri Észak-Európa 
földrajzi helyzetét, 
határait, országait, 
legfontosabb természeti 
adottságait. 

 Általános áttekintést 
képes nyújtani Észak-
Európa lehatárolásának 
természeti feltételeiről, 
társadalmi, gazdasági 
okairól. Be tudja mutatni 
a régiót jellemző aktuális 
gazdasági és társadalmi 
viszonyokat. 
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2.2.3. Közép-Európa  Közép-Európa társadalmi-

gazdasági helyzetének, 
jellemzőinek számbavétele, 
megtanulása 

 Ismeri Közép-Európa 
földrajzi helyzetét, 
határait, országait, 
legfontosabb természeti 
adottságait. 

 Általános áttekintést 
képes nyújtani Közép-
Európa lehatárolásának 
természeti feltételeiről, 
társadalmi, gazdasági 
okairól. Be tudja mutatni 
a régiót jellemző aktuális 
gazdasági és társadalmi 
viszonyokat. 

        
2.2.4. Dél-Európa  Dél-Európa társadalmi-gazdasági 

helyzetének, jellemzőinek 
számbavétele, megtanulása 

 Ismeri Dél-Európa 
földrajzi helyzetét, 
határait, országait, 
legfontosabb természeti 
adottságait. 

 Általános áttekintést 
képes nyújtani Dél-
Európa lehatárolásának 
természeti feltételeiről, 
társadalmi, gazdasági 
okairól. Be tudja mutatni 
a régiót jellemző aktuális 
gazdasági és társadalmi 
viszonyokat. 

        
2.2.5. Kelet-Európa  Kelet-Európa társadalmi-

gazdasági helyzetének, 
jellemzőinek számbavétele, 
megtanulása 

 Ismeri Kelet-Európa 
földrajzi helyzetét, 
határait, országait, 
legfontosabb természeti 
adottságait. 

 Általános áttekintést 
képes nyújtani Kelet-
Európa lehatárolásának 
természeti feltételeiről, 
társadalmi, gazdasági 
okairól. Be tudja mutatni 
a régiót jellemző aktuális 
gazdasági és társadalmi 
viszonyokat. 

        
2.4. Az európai országok 

társadalomföldrajza 
 az európai országok 

társadalomföldrajzának tanulása 
    

        
2.4.1. Nagy-Britannia gazdasági 

életének természeti 
feltételei, társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Nagy-Britannia gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni az 
ország gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni az ország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 

        
2.4.2. Franciaország gazdasági 

életének természeti 
feltételei, társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Franciaország gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében 
és idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni az 
ország gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni az ország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 
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2.4.3. Németország gazdasági 

életének természeti 
feltételei, társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Németország gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni az 
ország gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni az ország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 

 
2.4.4. Ausztria gazdasági életének 

természeti feltételei, 
társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Ausztria gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni az 
ország gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni az ország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 

        
2.4.5. Lengyelország gazdasági 

életének természeti 
feltételei, társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Lengyelország gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni az 
ország gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni az ország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 
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2.4.6. Csehország gazdasági 
életének természeti 
feltételei, társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Csehország gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni az 
ország gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni az ország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 

 
2.4.7. Szlovákia gazdasági 

életének természeti 
feltételei, társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Szlovákia gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni az 
ország gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni az ország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 

        
2.4.8. Románia gazdasági életének 

természeti feltételei, 
társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Románia gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni az 
ország gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni az ország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 

        
2.4.9. Oroszország gazdasági élete 

(népessége, főbb iparágai, 
mezőgazdasága, 
közlekedése és 
kereskedelme) 

 Oroszország gazdasági életét 
(népességét, főbb iparágait, 
mezőgazdaságát, közlekedését és 
kereskedelmét) bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
lényeges információk és adatok 
megtanulása 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik Oroszország 
gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 Szabatos leírást tud adni 
Oroszország gazdasági 
életéről (népességéről, 
főbb iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 
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2.4.10. Ukrajna gazdasági élete 
(népessége, főbb iparágai, 
mezőgazdasága, 
közlekedése és 
kereskedelme) 

 Ukrajna gazdasági életét 
(népességét, főbb iparágait, 
mezőgazdaságát, közlekedését és 
kereskedelmét) bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
lényeges információk és adatok 
megtanulása 

 Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik Ukrajna 
gazdasági életéről 
(népességéről, főbb 
iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 Szabatos leírást tud adni 
Ukrajna gazdasági 
életéről (népességéről, 
főbb iparágairól, 
mezőgazdaságáról, 
közlekedéséről és 
kereskedelméről). 

 
2.4.11. Olaszország gazdasági 

életének természeti 
feltételei, társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Olaszország gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni az 
ország gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni az ország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 

        
2.4.12. Szlovénia gazdasági 

életének természeti 
feltételei, társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Szlovénia gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni 
Szlovénia gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni Szlovénia 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 

        
2.4.13. Horvátország gazdasági 

életének természeti 
feltételei, társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Horvátország gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni 
Horvátország 
gazdaságának természeti 
feltételeit, be tudja 
mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni Horvátország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 
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2.4.14. Szerbia és Montenegró 

gazdasági életének 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Szerbia és Montenegró gazdasági 
életét, természeti feltételeit, 
társadalmi alapjait bemutató 
szöveg elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni Szerbia 
és Montenegró 
gazdaságának természeti 
feltételeit, be tudja 
mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni Szerbia és 
Montenegró természeti 
feltételei, társadalmi 
alapjai, történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 

        
2.4.15. Spanyolország gazdasági 

életének természeti 
feltételei, társadalmi alapjai; 
iparának, 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékei, 
telephelyei, illetve körzetei; 
Európa, illetve a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmi életében, 
idegenforgalmában betöltött 
szerepe, annak változásai 

 Spanyolország gazdasági életét, 
természeti feltételeit, társadalmi 
alapjait bemutató szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
korábban szerzett földrajzi 
ismeretek adaptációja; 
iparának, és mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeire, 
telephelyeire, illetve körzeteire, 
továbbá Európa és a világ 
közlekedésében, 
kereskedelmében és 
idegenforgalmában betöltött 
szerepére, annak változásaira 
vonatkozó térképi, illetve 
adatszerű információk tanulása 

 Képes ismertetni az 
ország gazdaságának 
természeti feltételeit, be 
tudja mutatni iparának és 
mezőgazdaságának 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit. Tisztában 
van az ország 
közlekedési, 
kereskedelmi és 
idegenforgalmi 
szerepével. 

 Képes összefüggést 
találni az ország 
természeti feltételei, 
társadalmi alapjai, 
történelme és 
gazdaságának mai 
helyzete között. Be tudja 
mutatni az ipar és a 
mezőgazdaság 
legfontosabb termékeit, 
telephelyeit és körzeteit 
a telepítő tényezők 
figyelembevételével. 
Érzékeltetni tudja az 
ország fekvéséből adódó 
kereskedelmi, 
közlekedési és 
idegenforgalmi 
előnyöket. 

        
VII. MAGYARORSZÁG 

REGIONÁLIS 
FÖLDRAJZA 

 MAGYARORSZÁG 
REGIONÁLIS 
FÖLDRAJZÁNAK TANULÁSA 

    

        
1. Magyarország regionális 

természeti földrajza 
 Magyarország regionális 

természeti földrajzának tanulása 
szövegolvasás és -feldolgozás, 
képek, ábrák, grafikonok, 
diagramok, táblázatok elemzése, 
térképhasználat és lehetőség 
szerint ismeretterjesztő film 
megtekintése révén  

    

        
1.1. A Kárpát-medence népeinek 

társadalmi, gazdasági 
fejlődése. 

 A Kárpát-medencében élő népek 
gazdasági, társadalmi helyzetének 
áttekintése történelmi ismeretekre 
alapozott földrajzi szempontú 
elemzéssel 

 A történelem és földrajz 
atlasz felhasználásával 
képes elemezni a 
térségben bekövetkezett 
történelmi változások 
földrajzi hátterét 

 Önálló elemzést tud adni 
a Kárpát-medencében 
lezajlott történelmi 
változások földrajzi 
vonatkozásairól 
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1.2. Magyarország nagy tájai (az 

Alföld és részei, a Kisalföld, 
az Alpokalja, a Dunántúli-
dombság a Mecsekkel és a 
Villányi-hegységgel, a 
Dunántúli-középhegység, az 
Északi-középhegység), 
kialakulásuk, mai arculatuk 

 Magyarország nagy tájainak (az 
Alföldnek, a Kisalföldnek, az 
Alpokaljának, a Dunántúli-
dombságnak a Mecseknek és a 
Villányi-hegységnek, a 
Dunántúli-középhegységnek, az 
Északi-középhegységnek), 
kialakulásuknak, mai 
arculatuknak megtanulása;  
az egyes tájegységek 
megkeresése térképen 

 Fel tudja sorolni és meg 
tudja keresni térképen 
Magyarország nagy 
tájait. Ismeri 
kialakulásuk főbb 
lépéseit, mai arculatuk 
jellegzetességeit. 

 Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni az Alföldet, a 
Jászságot, a Maros-
Körös közét, a 
Hortobágyot, a 
Hajdúságot, a Nyírséget, 
a Bodrogközt, a 
Kisalföldet a Győri-
medencét, a Csallóközt, 
a Szigetközt, az Őrséget, 
az Alpokalját, a Soproni-
hegységet, a Kőszegi-
hegységet, a Dunántúli-
dombságot, a Zalai-
dombságot, a Somogyi-
dombságot, a Baranyai-
dombságot, a Tolnai-
dombságot, a 
Mezőföldet, a 
Szekszárdi-dombságot, a 
Drávamenti síkságot, a 
Mecseket és a Villányi-
hegységet, a Dunántúli-
középhegységet, a 
Balaton-felvidéket, a 
Vértest, a Velencei-
hegységet, a Budai-
hegységet, a Dunazug-
hegységet, a Gerecsét, a 
Pilist, a Visegrádi-
hegységet, az Északi-
középhegységet, a 
Börzsönyt, a Cserhátot, a 
Mátrát, a Cserehátot, a 
Zempléni-hegységet, a 
Tokaj-Eperjesi-
hegységet, a Hegyalját, 
az Aggteleki-karsztot, a 
Borsodi-medencét, a 
Bükk-fennsíkot, a 
Nógrádi-medencét. 
Ismeri kialakulásuk főbb 
lépéseit, mai arculatuk 
jellegzetességeit. 

        
1.3. Magyarország éghajlata 

(éghajlatot alakító tényezők, 
hőmérsékleti viszonyok, 
csapadékviszonyok, 
szélviszonyok) 

 Magyarország éghajlatáról 
informáló szöveg feldolgozása, 
izoterma-térképek, 
csapadéktérképek, szélirányt 
ábrázoló térképek elemzése 

 Ismeri a Magyarország 
földrajzi helyzetéből 
eredő éghajlati 
adottságokat. 

 Magyarország földrajzi 
helyzetéből eredő 
éghajlati adottságokon 
túlmenően képes 
ismertetni az egyes 
éghajlati elemek területi 
eltéréseit és okait. 
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1.4. Magyarország vízrajza: 

folyóvizek (Duna, Ipoly, 
Rába, Lajta, Sió, Dráva, 
Tisza, Bodrog, Sajó, 
Zagyva, Túr, Szamos, 
Kraszna, Körös, Maros), 
állóvizek (Ecsedi – láp, 
Nagy-sárrét, Kis-sárrét, 
Szelidi-tó, Fehér-tó, Sóstó, 
Tisza-tó, Hámori-tó, Pécsi-
tó, Balaton, Velencei-tó, 
Fertő-tó) és felszín alatti 
vizek 

 Magyarország folyóvizeinek, 
állóvizeinek és felszín alatti 
vizeinek számbavétele, helyük 
megkeresése a térképen 

 Ismeri Magyarország 
folyóhálózatának 
jellegzetességeit, a Duna 
és a Tisza vízjárását.  
Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Magyarország 
folyóvizei közül a 
Dunát, az Ipolyt, a 
Rábát, a Murát, a Zalát, 
a Siót, a Drávát, a 
Tiszát, a Bodrogot, a 
Hernádot, a Sajót, a 
Szamost, a Köröst, a 
Marost, 
állóvizei közül a Tisza-
tavat, a Balatont, a Kis-
Balatont, a Velencei-
tavat, a Fertő-tavat). 
Meg tud nevezni 
legalább három magyar  
ásvány- és gyógyvizet. 

 Áttekintő elemzést tud 
adni a hazai vízfolyások 
vízjárásának éghajlati 
okairól, a Duna és a 
Tisza gazdasági 
szerepéről, tavaink 
kialakulásáról és 
legfontosabb 
jellemzőiről.  
Fel tudja sorolni és 
térképen meg tudja 
mutatni Magyarország 
folyóvizeit (a Dunát, az 
Ipolyt, a Rábát, a Murát, 
a Zalát, a Lajtát, a Siót, a 
Drávát, a Tiszát, a 
Bodrogot, a Hernádot, a 
Sajót, a Zagyvát,  a Túrt, 
a Szamost, a Krasznát, a 
Köröst, a Marost), 
állóvizeit (az Ecsedi- 
lápot, a Nagy-sárrétet, a 
Kis-sárrétet, a Szelidi- 
tavat, a Fehér-tavat, a 
Sóstót, a Tisza-tavat, a 
Hámori-tavat, a Pécsi-
tavat, a Balatont, a Kis-
Balatont, a Velencei-
tavat, a Fertő-tavat). 
Rövid leírást tud adni a 
felszín alatti vizeinkről. 

        
1.5. Magyarország talajai, 

természetes növényzete és 
állatvilága 

 Magyarország talajtípusainak, az 
egyes talajtípusok jellemzőinek, a 
természetes növény- és állatvilág 
fontosabb egyedeinek és 
előfordulási helyeiknek 
megtanulása 

 Képes Magyarország 
nagy tájaihoz a 
jellegzetes természetes 
növényzet, az állatvilág 
és a talajtakaró 
meghatározó 
képviselőjét 
hozzárendelni. 

 Ismeri Magyarország 
tájtípusainak jellemző 
növénytársulásait, 
állatvilágát és talajait. 
Képes a meglévő 
ismeretei alapján 
tematikus térkép 
készítésére az adott 
témakörben. 

        
2. Magyarország regionális 

gazdasági és 
társadalomföldrajza 

 Magyarország regionális 
gazdasági és 
társadalomföldrajzának tanulása 
szövegolvasás és -feldolgozás, 
képek, ábrák, grafikonok, 
diagramok, táblázatok elemzése 
és térképhasználat révén 

    

        
2.1. Magyarország gazdasági 

fejlődését meghatározó 
természeti és társadalmi 
tényezők 

 Magyarország gazdasági 
fejlődését meghatározó 
természeti és társadalmi tényezők 
számbavétele 

 Fel tudja sorolni a 
magyar gazdaság 
fejlődését meghatározó 
legfőbb természeti és 
társadalmi tényezőket. 

 Képes ismertetni 
Magyarország II. 
világháború utáni 
gazdasági fejlődésének 
legfontosabb állomásait. 
Ismeri az egyes 
gazdaságtörténeti 
szakaszokra ható 
természeti és társadalmi 
tényezőket. 
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2.2. Magyarország népessége, 

nem, kor, iskolázottság, 
foglalkozás szerinti 
megoszlása 

 információk tanulása 
Magyarország népességéről;  
korfa elemzés, a népesség 
alakulását, a nemek, az 
iskolázottság, a foglalkozások 
megoszlását tartalmazó 
táblázatok elemzése 

 Ismeri Magyarország 
lakosságának számát, a 
nemi, a kor szerinti, az 
iskolázottság és a 
foglalkozás szerinti 
megoszlását, ennek 
következményeit, a 
nemzetiségi összetételét. 

 A Magyarország 
népességére vonatkozó 
alapvető adatok 
ismertetésén túlmenően 
átfogó elemzést tud adni 
Magyarország 
népességéről, a 
népességszám-változás 
szociális és 
egészségügyi okairól. 
Képes Magyarország 
korfájának értékelésére, 
a nemzetiségiek 
számának, területi 
elhelyezkedésének 
bemutatására. 

        
2.3. Magyarország gazdasága  Magyarország gazdaságának 

tanulása 
    

        
2.3.1. Magyarország ipara  ismeretek tanulása Magyarország 

alapanyagiparáról és 
feldolgozóiparáról; 
az egyes iparágak és ágazatok 
jellemzőinek számbavétele; 
főbb ipari központok 
megkeresése a térképen 

 Ismeri a magyar ipar 
szerkezetét és a földrajzi 
elhelyezkedésére ható 
legfontosabb tényezőket. 
Fel tudja sorolni a főbb 
ipari körzeteket. 

 Ismeri a magyar ipar 
jelenlegi válságának 
legfontosabb történelmi 
előzményeit, a válság 
tényezőit, a korszerűsítés 
feltételeit. Képes a 
térképen megmutatni a 
főbb ipari körzeteket és 
képes rövid leírást adni 
az ott folyó termelésről. 

        
2.3.2. Magyarország 

mezőgazdasága 
 ismeretek tanulása Magyarország 

növénytermesztéséről, 
állattenyésztéséről, 
erdőgazdaságáról 

 Ismeri hazánk 
legfontosabb 
gabonaféléinek, ipari 
növényeinek, zöldség- és 
gyümölcstermesztésének 
földrajzi 
elhelyezkedését, 
valamint az 
állattenyésztés körzeteit. 

 Mezőgazdasági 
termékeink 
előállításának 
legfontosabb körzetein 
túlmenően ismeri a 
magyar mezőgazdaság 
tulajdonviszonyainak II. 
világháború utáni 
változásait, az 
élelmiszeripar 
legfontosabb 
telephelyeit. 

        
2.3.3. Magyarország közlekedése, 

kereskedelme és 
idegenforgalma 

 ismeretek tanulása Magyarország 
közlekedéséről, kereskedelméről 
és idegenforgalmáról 

 Ismeri a közlekedés, a 
kereskedelem és az 
idegenforgalom 
Magyarország gazdasági 
életében betöltött 
szerepét. 

 Ábra segítségével 
elemezni tudja 
Magyarország főút- és 
vasúthálózatát. Ismeri 
vasút- és 
közúthálózatunk 
legfontosabb adatait, a 
csővezetékes hálózat, a 
vízi és légi közlekedés 
jellemzőit. Ismeri 
Magyarország 
legfontosabb 
külkereskedelmi 
partnereit és 
idegenforgalmi 
vonzásadottságát. 

        
2.3.4 Magyarország nemzetközi 

kapcsolatai 
 Magyarország kül-, gazdaság- és 

biztonságpolitikájának történeti 
és aktuális kérdéseinek 
áttekintése. Hazánk európai 
integrációs szerepének 
számbavétele. 

 Fel tudja sorolni 
Magyarország mely 
legfontosabb nemzetközi 
szervezeteknek a tagja.   

 Képes ismertetni, 
Magyarország milyen 
szerepet játszik a világ 
legfontosabb nemzetközi 
szervezeteiben. 
Értékelést tud adni 
európai integrációs 
helyzetünkről 
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2.3.5. Magyarország 

településhálózata és 
településszerkezete 

 ismeretek tanulása Magyarország 
településhálózatáról és 
településszerkezetéről 

 Ismeri a magyar 
településhálózat 
kialakulását és 
nagyságrendi 
szerkezetét. 

 Példákkal alátámasztva 
képes jellemezni 
Magyarország falusi 
településeinek 
csoportjait. Ismeri a 
magyarországi 
urbanizáció folyamatát 
és városaink 
funkcionális, illetve rang 
szerinti csoportosítását. 

        
2.3.6. Magyarország közigazgatási 

beosztása 
 ismeretek tanulása Magyarország 

közigazgatási beosztásáról 
 Fel tudja sorolni, 

térképen meg tudja 
mutatni Magyarország 
megyéit, 
megyeszékhelyeit. 
Tudja, hogy a 
települések életének 
irányításával a helyi 
önkormányzatok 
foglalkoznak. Meg tudja 
nevezni Magyarország 
államformáját, 
államfőjét, 
miniszterelnökét. Tudja, 
mi az Alkotmány. 

 Fel tudja sorolni, 
térképen meg tudja 
mutatni Magyarország 
megyéit, 
megyeszékhelyeit. 
Tudja, hogy a 
települések életének 
irányításával a helyi 
önkormányzatok 
foglalkoznak. Meg tudja 
nevezni Magyarország 
államformáját, 
államfőjét, irányító 
szerveit, 
minisztériumait, 
miniszterelnökét, 
minisztereit. Tudja, mi 
az Alkotmány, mivel 
foglalkozik az 
Alkotmánybíróság. 

        
2.4. Magyarország fővárosa: 

Budapest (fekvése, 
kialakulásának és 
fejlődésének története, 
funkciói, kerületei, 
lélekszáma, főbb 
nevezetességei) 

 ismeretek tanulása Budapestről 
(fekvéséről, kialakulásának és 
fejlődésének történetéről, 
funkcióiról, kerületeiről, 
lélekszámáról, főbb 
nevezetességeiről); 
a főváros meglátogatása 

 Rövid leírást tud adni 
Budapestről (fekvéséről, 
főbb funkcióiról, 
nevezetességeiről). 

 Be tudja mutatni a 
fővárost (fekvését, 
kialakulásának és 
fejlődésének történetét, 
funkcióit, kerületeit, 
lélekszámát, főbb 
nevezetességeit) szóban 
és írásban. 

        
2.5. a település szerinti régió 

földrajza (fekvése, 
kialakulásának és 
fejlődésének története, 
funkciói, főbb települései, 
lélekszáma, főbb 
nevezetességei) 

 ismeretek tanulása a település 
szerinti régióról (fekvéséről, 
kialakulásának és fejlődésének 
történetéről, funkcióról, főbb 
településeiről, lélekszámáról, 
főbb nevezetességeiről) 

 Rövid leírást tud adni 
régiója fekvéséről, 
kialakulásának és 
fejlődésének 
történetéről, funkcióról, 
főbb településeiről, 
lélekszámáról, főbb 
nevezetességeiről. 

 Be tudja mutatni régióját 
(a megye fekvését, 
kialakulásának és 
fejlődésének történetét, 
funkcióit, főbb 
településeit, lélekszámát, 
főbb nevezetességeit). 

 
 

Év végi követelmények 
 

7–8. évfolyam 
 
a) A tanuló tudja bemutatni megadott szempontok alapján a kontinensek, tájak, országok, hazánk természeti és 

társadalmi-gazdasági jellemzőit. 
b) Legyen képes tanári irányítással képek, ábrák, adatsorok, diagramok, térképi információk segítségével 

jellemezni azokat. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét egyes országok, térségek gazdasági életében. 
Ismerje hazánk környezeti értékeit, tudjon helyi és országos példát mondani környezetvédelmi 
intézkedésekre. 

c) Legyen képes megadott szempontok alapján környezetvédelmi információhordozókból önálló 
információgyűjtésre, tanári irányítással tudja feldolgozni azokat. Ismerje fel az emberi tevékenység által 
okozott környezetkárosító folyamatokat. 

d) Tudja elhelyezni a kontúrképen az egyes témákhoz kapcsolódó topográfiai fogalmakat, legyen képes 
azokhoz tartalmi jellemzőket kapcsolni. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9–10. évfolyam 

 
A Földrajz tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
A tantervben a korábbi képzési szakaszokban már megszerzett földrajzi ismeretek elmélyítése, kiegészítése, a 
tények több szempontból történő megközelítése abban a struktúrában kerül tárgyalásra, amely a korábbi 
évfolyamok tananyagrendszerét jellemezte. A tanterv a tantárgyhoz kapcsolódó objektivációkat igyekszik 
komplex módon feldolgozni és tartalmukban bővíteni abban a meggyőződésben, hogy a földrajz 
nélkülözhetetlen a jelen és a jövő világának megértéséhez. Mivel világunkban fokozott nemzetközi hozzáértésre 
van szükség a gazdasági, politikai, kulturális, környezeti és biztonsági problémák széles körének megoldásában 
való hatékony együttműködéshez, ezért – a földrajz integráló szerepének bemutatása révén – korunk kihívásaira 
történő megoldáskeresés is célja a földrajztanulásnak. Mivel az általános műveltség megalapozásán túl cél az 
érettségi vizsgára való sikeres felkészülés, ezért nagyobb hangsúlyt kell helyezni az adatszerű információk, 
továbbá a széleskörű és biztos topográfiai ismeretek elsajátítására. A tanulóknak fel kell készülniük az egyes 
témákhoz tartozó ábrák, diagramok, kartogramok értelmezésére, magyarázatára, számítási, logikai feladatok 
önálló megoldására. Gondot kell fordítaniuk a tudománytörténet áttekintésére, neves hazai és nemzetközi 
földrajztudósok, felfedezők munkásságának megismerésére. A feladatokat lehetőség szerint kommunikációs 
helyzetben oldják meg a tanulók, mivel az a cél, hogy a diák összefüggően, szabatosan, a szaktudományos 
kifejezéseket használva meggyőzően adjon számot az elsajátított ismeretekről és képességekről. 
 
Ismerkedjenek meg a tanulók a csillagászati földrajz tudományos igényű megközelítésével. Mélyüljenek el 
földtani ismereteik. A globális problémák megértéséhez elengedhetetlen a különböző szférák keletkezésének, 
fejlődésének, egymásra gyakorolt kölcsönhatásuknak a megismerése. A tanulók tanulmányaik során kapjanak 
lehetőséget arra, hogy elsajátítsák a kontinensek komplex természetföldrajzi és társadalomföldrajzi jellemzését. 
A korábban szerzett ismereteik felhasználásával szerezzenek jártasságot olyan elemzések és értékelések 
készítésében, amelyekben a leglényegesebb természeti és gazdasági tényezőket és disszonanciákat meg tudják 
ragadni. 
 
 

  
TEMATIKUS  
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. TÁJÉKOZÓDÁS  ISMERETEK TANULÁSA, 
TAPASZTALATOK 
SZERZÉSE A 
TÁJÉKOZÓDÁSRÓL ÉS 
ANNAK JELENTŐSÉGÉRŐL 

    

        
1. Tájékozódás a Földön  A Földön való tájékozódás 

gyakorlása; 
a szabadban használt praktikák 
elsajátítása 

 Ismeri a szabadban 
használt tájékozódás 
segédleteit. 

 Ismeri, és  használni 
tudja a szabadban 
használt tájékozódás 
segédleteit. 

        
2. Tájékozódás a csillagos 

égen 
 Ismeretek tanulása a csillagok 

csillagképek segítségével történő 
tájékozódásról 

 Ismeri a Nagygöncölt, a 
Kisgöncölt és a 
Sarkcsillagot. Ezeket 
meg tudja keresni a 
csillagos égen. 

 Ismeri a fontosabb 
csillagképeket és 
csillagokat. Ezeket meg 
tudja keresni a csillagos 
égen.  
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3. Tájékozódás a térképen és 

a földgömbön;  
koordinátarendszer – 
fokhálózat 

 A térkép és a földgömb, valamint 
a térképen és földgömbön való 
tájékozódás gyakorlása;  
a földrajzi fekvés meghatározása 
térképen és földgömbön; 
helykeresés a névmutató 
koordinátarendszere 
segítségével; 
különböző méretarányú és 
jelrendszerű térképek olvasása 

 A névmutató 
segítségével képes 
megkeresni egy adott 
földrajzi hely fekvését. 
Képes csoportosítani a 
különböző méretarányú 
térképeket. 

 A fokhálózat 
segítségével meg tudja 
állapítani egy adott 
földrajzi hely fekvését. 
Tudja, hogy a 
különböző méretarányú 
térképeket mely 
területeken 
hasznosítják.  

        
II. A FÖLD MINT ÉGITEST  ISMERETEK TANULÁSA A 

FÖLDRŐL MINT 
ÉGITESTRŐL 

    

 
1. A Föld mint a Naprendszer 

része; 
a Föld keletkezése  
(a fontosabb 
kozmogóniák); 
a Föld alakja és méretei; 
a Föld mozgásának 
törvényszerűségei (a Nap 
körüli keringés és 
következményei; a tengely 
körüli forgás és 
következményei); 

 Ismeretek tanulása a Földről 
mint a Naprendszer részéről: 
a Föld keletkezésével foglakozó 
fontosabb kozmogóniák 
tanulmányozása, hiányosságai 
felderítése; 
a Föld alakjára és méreteire 
vonatkozó adatok megtanulása; 
a Föld különböző mozgásainak 
és e mozgások időtartamának 
bemutatása, a mozgások 
törvényszerűségeinek 

 Ismeri a Naprendszer 
keletkezésével 
foglalkozó 
kozmogóniák lényegét. 
Egyértelműen tudja a 
Föld fontosabb 
paramétereit. 
(Egyenlítő, délkör, 
közepes sugár, felszín, 
1 földrajzi fok 
nagysága) 
Ismeri a Föld 
különböző mozgásait és 
azok időtartamát. 

 Ismeri a fontosabb 
kozmogóniai 
elméleteket, rá tud 
mutatni a 
hiányosságaikra. 
A Föld különböző 
mozgásait és pontos 
időtartamukat be tudja 
mutatni. 
 

        
1.1. az űrkutatás szerepe a Föld 

alaposabb megismerésében 
 a Nap körüli keringés és 

következményei; a tengely körüli 
forgás és következményei 
számbavétele; 
annak tisztázása, hogy milyen 
szerepet tölt be az űrkutatás a 
Föld alaposabb megismerésében 

 Tudja, hogy a 
bolygómozgásokat a 
Kepler-féle törvények 
írják le. 

 Tételesen ismeri a  
Kepler-törvényeket és 
következtetéseket tud 
belőlük levonni a Föld 
mozgására vonatkozóan. 
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2. A Föld felépítése, 
szerkezete: 
a kéreg fontosabb anyagai; 
a jelentősebb gömbhéjak; 
a Föld belső hője; 
a lemeztektonika lényege (a 
fontosabb lemezek); 
a belső és a külső erők; 
ásványok és kőzetek; 
a hegységképződés lényege 
és folyamata a lemeztek-
tonika tükrében; 
ősmasszívumok, 
röghegységek, 
lánchegységek 

 Ismeretek tanulása a Föld 
felépítéséről, szerkezetéről: 
a kéreg fontosabb anyagainak 
számbavétele; 
a jelentősebb gömbhéjak 
megnevezése, lerajzolása, 
vastagságuk megtanulása; 
a Föld belső hőjének értelmezése; 
a lemeztektonika lényegéről (a 
fontosabb lemezekről) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fontosabb kőzetlemezek 
helyének megkeresése a térképen; 
a belső és a külső erők által 
alakított, létrehozott felszíni 
formák tanulmányozása álló és 
mozgóképek segítségével és – 
lehetőség szerint – terepen; 
ásványok és kőzetek 
csoportosítása a keletkezésük 
szerint; 
a hegységképződés lényegének és 
folyamatának tanulmányozása a 
lemeztektonika tükrében; 
az ősmasszívumok, a 
röghegységek és a lánchegységek 
jellemzőinek számbavétele, helyük 
megkeresése a térképen 

 Tudja, hogy a Föld 
gömbhéjas szerkezetű, 
ismeri az egyes 
gömbhéjak 
megnevezését. 
Tudja, mit jelent a 
geotermikus gradiens és 
annak az átlagértéke. 
Ismeri a kőzetlemezek 
szerepét és mozgási 
irányukat. A térképen 
meg tudja mutatni 
elhelyezkedésüket. 
Ismer és keletkezésük 
szerint csoportosítani tud 
az alábbi kőzetek és 
ásványok közül legalább 
tízet: gránit, bazalt, 
andezit, riolit, tufák, 
mészkő, dolomit, lösz, 
homokkő, csillámpala, 
kvarc, kalcit, gipsz, 
achát, ametiszt, pirit, 
hematit, grafit, antimonit, 
kősó. 
Értelmezni tudja a külső 
és belső erők harcát. 
Ismeri az 
ősmasszívumok, 
röghegységek és 
lánchegységek 
kialakulásának történetét 
és a morfológiai 
jegyeiket, mindegyikre 
tud példát mondani és 
helyüket meg tudja 
mutatni a térképen. 

 Ismeri a Föld 
gömbhéjainak 
megnevezését. Tudja, 
hogy milyen vastagok az 
egyes gömbhéjak. 
Képes pontosan 
felsorolni a Föld 
kérgében megtalálható 
legfontosabb nyolc 
elemet, fontossági 
sorrendben. 
Tudja honnan származik 
a Föld belső hője és mi 
okozza a  geotermikus 
gradiens értékének 
területi eltéréseit. 
Egyértelmű ismeretekkel 
rendelkezik a 
lemeztektonikáról. 
Fel tudja sorolni a 
lemezek neveit , ismeri  
mozgásirányukat, látja a 
szerkezet és a lemezek 
mozgása közötti 
összefüggéseket. 
Ismeri, és le tudja 
rajzolni a fontosabb 
szerkezeti elemeket. 
Látja az összefüggéseket 
a szerkezeti elemek és a 
morfológia között.  
Ismeri, és keletkezésük 
szerint csoportosítani 
tudja az alábbi kőzeteket 
és ásványokat: gránit, 
bazalt, andezit, riolit, 
tufák, mészkő, dolomit, 
lösz, homokkő, 
csillámpala, kvarc, kalcit, 
gipsz, achát, ametiszt, 
pirit, hematit, grafit, 
antimonit, kősó. Meg 
tudja nevezni főbb 
lelőhelyeiket. 
 

        
3. A Föld története: 

a földtörténeti időszámítás 
alapja és nagyobb egységei; 
az ó-idő legfontosabb 
eseményei, a Föld 
arculatában bekövetkezett 
változások; 
a közép-idő legfontosabb 
eseményei, a Föld 
arculatában bekövetkezett 
változások; 
az új- idő legfontosabb 
eseményei, a Föld 
arculatában bekövetkezett 
változások 

 a Föld és fontosabb szférái 
kialakulásának időbeni 
elhelyezése; 
a fontosabb földtörténeti 
események jelölése időszalagon;  
a földtan gyakorlati 
jelentőségének és szerepének 
tisztázása; 
a földtörténeti, evolúciós és 
társadalmi – gazdasági 
folyamatok időtartama 
nagyságrendi eltéréseinek 
érzékeltetése 

 Ismeri a földtörténeti 
korok sorrendjét. 
Tudja, hogy a Föld 
nagyobb 
hegységrendszereinek 
képződése melyik korban 
indult meg. 

 Ismeri a földtörténeti 
korok és korszakok 
sorrendjét. El tudja őket 
az időben helyezni. 
Tudja, hogy az egyes 
hegységképződési 
ciklusok (Kaledóniai 
Variszkuszi, Alpi) a 
földtörténet melyik 
időszakában zajlottak le. 
Példákat tud mondani a 
különböző korú 
hegységekre. 
Biztosan tudja, hogy a 
hazai ásványok és 
energiahordozók melyik 
korban keletkeztek. 
Ismeri a tranzgresszió és 
a regresszió fogalmát. 
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III. A FÖLD SZFÉRÁI  ISMERETEK TANULÁSA A 

FÖLD SZFÉRÁIRÓL 
    

        
1. A vízburok: 

a vízburok kialakulása, 
tagolódása; 
a szárazföld vizei (felszíni 
vizek és osztályozásuk; 
felszín alatti vizek és 
osztályozásuk); 
óceánok, tengerek; 
tengerjárás, áramlás, 
sótartalom; 
vízgazdálkodás, vízvédelem 

 Ismeretek tanulása a vízburokról: 
a vízburok kialakulásáról, 
tagolódásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása, a 
témával kapcsolatos ábrák 
elemzése; 
a szárazföld vizeinek áttekintése 
(a felszíni vizek és a felszín alatti 
vizek osztályozása); 
az óceánokra, tengerekre 
(tengerjárás, áramlás, 
sótartalom) vonatkozó ismeretek 
áttekintése, rendszerezése; 
a vízgazdálkodás, vízvédelem 
jelentőségének tisztázása 

 Ismeri a vízburok 
kialakulását, az édes- és 
sós vizek közötti 
különbségeket. 
Tudja a vizeket 
osztályozni és példákat 
tud hozni az egyes 
kategóriákra. 
Ismeri a tengerjárás  és a 
tengeráramlás jelenségét 
és az azokat kiváltó 
okokat. 
Biztonsággal fel tudja 
sorolni a fontosabb 
óceánok, tengerek, 
folyók és tavak  nevét. 
Ismeri a vízszennyezés 
okait és 
következményeit. 

 Ismeri a vízburok 
kialakulását, a sós és 
édes vizek %- os arányát. 
Osztályozni tudja a 
vizeket. 
Tudja, hogy a Föld 
felszínén és az egyes 
féltekéken milyen a 
szárazföld és a tengerek, 
óceánok %-os aránya. 
Pontos ismeretekkel 
rendelkezik a 
tengeráramlások 
éghajlat-módosító 
szerepéről. 
Fel tudja felsorolni az 
áramlásokat. 
Egyértelműen ismeri a 
vonatkozó topográfiai 
anyagot. 
Ismeri a vízszennyezés 
legfőbb kiváltó okait, 
következményeit és 
elkerülésük módjait. 

        
2. A levegőburok: 

a levegőburok összetétele 
(alapgázok, vendéggázok) 
és szerkezete; 
az üvegházhatás; 
a levegő fontosabb fizikai 
tulajdonságai (hőmérséklet, 
páratartalom, nyomás); 
a légköri folyamatok; 
az időjárás; 
az éghajlat (az éghajlatot 
befolyásoló tényezők); 
a zonális éghajlati övek, 
éghajlati területek 

 Ismeretek tanulása a 
levegőburokról: 
a levegőburok összetételének 
(alapgázok, vendéggázok) és 
szerkezetének elemzése; 
az üvegházhatás jelenségének és 
következményeinek megismerése; 
a levegő fontosabb fizikai 
tulajdonságainak (hőmérséklet, 
páratartalom, nyomás) 
vizsgálata; 
a légköri folyamatokról tanultak 
áttekintése, rendszerezése; 
az időjárás megfigyelése, leírása; 
az éghajlat (az éghajlatot 
befolyásoló tényezők) 
jellemzőinek áttekintése, 
rendszerezése; 
a zonális éghajlati övek, éghajlati 
területek ismérveinek felidézése 
térképhasználat gyakorlásával 

 Ismeri a légkör 
alkotóelemeinek %-os 
arányait. 
Értelmezni tudja az 
üvegházhatást. 
Ismeri az alapvető 
légköri folyamatokat. 
Érti az időjárás és az 
éghajlat összefüggéseit. 
Ismeri az éghajlati 
öveket. 

 Ismeri a légkör 
elemeinek %-os 
összetételét, valamint a 
légkör tagolódását. 
Értelmezni tudja az 
üvegházhatás 
változásának okait és 
következményeit. 
Ismeri a nagy földi 
légkörzéseket, a 
szélöveket és a 
nyomásöveket. 
Tudja, hol és miért 
keletkeznek helyi szelek, 
néhányat közülük meg 
tud nevezni, és beszélni 
tud hatásaikról. 
Ismeri  az éghajlatot 
befolyásoló tényezőket. 
Ismeri az éghajlati 
öveket, azok területeit és 
képes helyesen 
jellemezni azokat. 
Tud klímadiagramot 
elemezni. 

 
3. A bioszféra: 

a Föld legfontosabb 
növényzeti övei; 
trópusi esőerdők, szavanna, 
lombhullató erdők öve, 
sztyepp, tajga, tundra; 
a Föld legfontosabb 
állatföldrajzi övei; 
a bioszféra és a 
természetvédelem 
kapcsolata 

 Ismeretek tanulása a bioszféra 
kialakulásának főbb fázisairól, a 
földtörténet és az evolúció 
tükrében; 
a Föld legfontosabb növényzeti 
öveinek áttekintése; 
a trópusi esőerdő, a szavanna, a 
lombhullató erdők öve, a sztyepp, 
a tajga és a tundra legjellemzőbb 
növényeinek számbavétele; 
a Föld legfontosabb állatföldrajzi 
öveinek áttekintése; 
a bioszféra és a természetvédelem 
kapcsolatának vizsgálata; 
a hazai veszélyeztetett növény- és 
állatfajok megismerése, 
információk gyűjtése a 
prevencióval kapcsolatban 

 Ismeri az éghajlati övek 
legjellemzőbb állatait és 
növényeit. 

 Tudja, hogy az élőlények 
elterjedése zonalitást 
mutat. 
Ismeri az éghajlati övek 
és éghajlati területek 
jellemző élővilágát. 
Képes magyarázatot adni 
arra, hogy távoli 
kontinensek élővilága 
miért mutat egymással 
hasonlóságot. 
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4. A pedoszféra: 

a talaj kialakulás 
folyamata; a fontosabb 
talajtípusok; 
a talajerózió, a talajvédelem 
és a talajerő gazdálkodás 
Az éghajlati övezetek 
komplex bemutatása 

 A  talajképződés komplex 
folyamatának  megtanulása; 
talajok osztályozása; 
a talajok legfontosabb fizikai és 
kémiai tulajdonságainak 
vizsgálata; 
a fontosabb talajtípusok 
karakterének megismerése; 
információk szerzése a talajok 
zonalitásáról; 
a zonalitás okainak feltárása; 
a talajerózió okainak 
számbavétele; 
információk és tapasztalatok 
gyűjtése a talajvédelemről és a 
talajerő gazdálkodásról 
a Föld éghajlati övezeteinek és 
területeinek megtanulása;  
az egyes éghajlati övek és 
területek jellemző 
tulajdonságainak (élővilág, talaj, 
vízrajz, felszínformálódás) 
számbavétele és a 
természetföldrajzi övezetesség 
hatása a gazdasági életre 

 Ismeri a fontosabb 
talajok (fekete, barna, 
homok) legfontosabb 
fizikai és kémiai 
tulajdonságait. 
Fel tudja sorolni 
elterjedési területeiket. 
Meg tudja nevezni a Föld 
éghajlati övezeteit, fel 
tudja sorolni azok 
lényeges tulajdonságait. 
Elemi szintű 
tájékozottsággal 
rendelkezik az éghajlati 
diagramok elemzésében. 

 Ismeri a talajképződés 
folyamatát és azt 
szabatosan el tudja 
mondani. 
Osztályozni a talajokat. 
Ismeri a talajok fizikai és 
kémiai tulajdonságait. 
Tudja, miért és hogyan 
kell védeni a talajokat. 
Értelmezni tudja a 
talajszelvényt. 
Fel tudja sorolni a Föld 
éghajlati övezeteit, az 
egyes öveken belüli 
éghajlati területek. 
Mindegyikről jellemző 
leírást tud adni szóban és 
írásban. Elemi szintű 
tájékozottsággal 
rendelkezik az éghajlati 
diagramok elemzésében. 

 
IV. A VILÁG 

TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI  KÉPE 

 A VILÁG  TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI KÉPÉNEK 
ÁTTEKINTÉSE 

    

        
1. A társadalmi és földrajzi 

munkamegosztás 
kialakulása: 
a világgazdaság; 
a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok bővülése, az 
export koeficiens; 
a külkereskedelem irányai, 
arányai, és áruszerkezete; 
a nyílt és zárt 
nemzetgazdaság fogalma 

 A társadalmi és földrajzi 
munkamegosztás jelentésének 
tisztázása meglévő ismeretek 
mozgósításával; 
a világgazdaság definíciójának 
megtanulása, az export koeficiens 
növekvő szerepének bizonyítása; 
gazdaságföldrajzi elemzések, 
értékelések végzése statisztikai 
mutatók segítségével; 
egy-egy ország vagy régió 
gazdaságát elemző kiselőadások 
tartása; 
a világgazdaságban bekövetkezett 
lényeges változások okainak és 
következményeinek feltárása; 
az eltérő fejlettségű régiók 
helyzetének és a világgazdaság 
egészében betöltött szerepének 
megismerése; 
tematikus térképek, grafikonok 
elemzése és rajzolása; topográfiai 
ismeretek gyakorlása 

 Tudja, mi a 
munkamegosztás 
lényege. 
Értelmezni tudja az 
export és az import 
fogalmát. 
Ismeri a külkereskedelmi 
mérleg fogalmát. 

 Tudja,  mi a társadalmi 
és a földrajzi 
munkamegosztás közötti 
különbség. 
Ismeri a kettő 
összefüggését. 
Ismeri, és pontosan fel 
tudja idézni a 
világgazdaság 
definícióját. 
Képes értelmezni az 
export koeficiens, 
valamint a nyílt és a zárt 
nemzetgazdaság 
fogalmát. 

        
2. A természeti  és társadalmi 

környezet  hatása egy-egy 
ország, régió gazdasági 
életének fejlődésére; 
a gazdasági fejlettség 
területi különbségei és 
azok okai 

 A természeti és társadalmi 
tényezők gazdasági életet 
meghatározó szerepének 
tisztázása; 
egy- egy ország vagy régió 
gazdasági fejlettségi szintjének 
elemzése a természeti és 
társadalmi tényezők 
figyelembevételével; 
szituációs játékok keretében a 
gazdasági tájak változási 
folyamatainak egyszerű 
bemutatása; 
speciális információhordozók 
gazdasági adatainak elemzése 

 Tudja és példákkal is 
képes érzékeltetni, hogy 
a természeti és a 
társadalmi tényezők 
együttesen hatnak a 
gazdasági életre. 

 Tudja, hogy egy ország 
vagy egy régió 
gazdaságát elsősorban a 
társadalmi-történelmi 
tényezők határozzák 
meg. 
Példákkal tudja 
bizonyítani a társadalmi 
tényezők elsőlegességét. 
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3. A gazdasági élet területi 
szerveződése: 
társadalmi, gazdasági, 
területi és nemzetközi 
együttműködések; 
a különböző integrációk és 
nemzetközi szervezetek 
(ENSZ, EU, EFTA, OPEC 
stb.) és kialakulásuk okai; 
a fejlett országok szerepe a 
világgazdaság 
fejlődésében; 
a fejlődő országok helyzete 
a világgazdaságban; 
a gazdaság és a politika 
kapcsolata 

 A világban létrejött integrációk és 
nemzetközi szervezetek 
kialakulása történelmi, politikai 
és gazdasági okainak elemzése; 
a fontosabb integrációk és 
nemzetközi szervezetek (ENSZ, 
EU, EFTA, OPEC stb.) 
történetének és szerepének 
megismerése, 
információk gyűjtése a politika és 
a gazdaság kapcsolatának 
bizonyítására 

 Tudja, hogy a világban 
léteznek integrációs 
törekvések. 
Ismeri a legfontosabb 
integrációkat és 
nemzetközi 
szervezeteket. Ismeri a 
megalakulásuk 
időpontját. 

 Tudja, hogy a 
világgazdaság 
erősödésével integrációs 
gócok jöttek létre. 
Ismeri a különböző 
integrációk és 
nemzetközi szervezetek 
kialakulásának gazdasági 
és politikai okait. 
Ismeri a gazdaság és a 
politika összefüggéseit. 
Véleményt tud formálni 
az aktuális gazdasági és 
politikai kérdésekről. 

        
4. A természet – és környezet 

károsítás következményei: 
a természet és környezet 
károsodásainak konkrét 
formái és okai; 
a bioszféra 
veszélyeztetettsége a 
környezeti ártalmak révén; 
veszélyeztetett élőhelyek és 
régiók; 
prevenciók, valamint a 
természetes állapot 
visszaállításának 
lehetőségei és korlátai; 
a környezeti válság elleni 
nemzetközi összefogás; 
nemzetközi és hazai 
szervezetek a problémák 
kezelésére 

 A regionális és a globális 
környezeti ártalmak 
összefüggéseinek számbavétele; 
tájékozódás afelől, hogy miként 
lehet elkerülni a természeti és 
környezeti veszélyeket; 
a környezeti ártalmak káros 
hatásainak elemzése az élővilág 
szempontjából; 
annak feltárása, hogy a 
környezetkárosodás 
szempontjából melyek a világ és 
hazánk veszélyeztetett területei; 
a fontosabb hazai és nemzetközi 
környezetvédő szervezetek 
megismerése 

 Ismeri a legfontosabb 
környezeti ártalmakat és 
az ellenük való 
védekezés módját. 

 Ismeri a természeti és 
környezeti ártalmak 
látható megnyilvánulási 
formáját, továbbá a 
megelőzés és elhárítás 
módozatait. 
Tudja, hol vannak a világ 
legveszélyeztetettebb 
régiói. 
Ismeri, hogy melyek a 
prevenció, valamint a 
természetes állapot 
visszaállításának 
lehetőségei és korlátai.  
Tudja, hogy a környezeti 
válság ellen nemzetközi 
összefogásra van 
szükség. 

        
5. Településföldrajz: 

telepítő tényezők , 
településtípusok 
kialakulása és fejlődése; 
a településtípusok 
összehasonlító vizsgálata; 
a települések "rangja" és 
funkciója (pl. tanya, falu, 
város stb.); 
településhálózat, 
településszerkezet; 
az infrastruktúra 
településfejlődésére 
gyakorolt hatása 

 A természeti adottságok 
szerepének elemzése a Föld 
településhálózatának és 
településszerkezetének kialakulása 
és fejlődése szempontjából; 
települések összehasonlító 
vizsgálata (pl. alaprajz, népesség, 
funkciók, infrastruktúra stb. 
szempontjából); 
az infrastruktúra fejlesztő 
hatásának bizonyítása; 
néhány fontosabb település 
topográfiájának megismerése 

 Ismeri a fontosabb 
telepítő tényezőket. 
Tudja, hogy mi adja meg 
egy-egy település 
rangját. Ismeri a világ 
nagyobb városait és 
topográfiájukat. 

 Ismeri a telepítő 
tényezők et, és példákkal 
tudja bizonyítani, hogy 
egy- egy fontosabb 
település kialakulásában 
milyen tényezők 
játszottak szerepet. 
Ismeri a településhálózat 
és a településszerkezet 
közötti összefüggést. 
Pontos ismeretekkel 
rendelkezik az 
agglomerációról, ismeri a 
megalopolisz fogalmát. 
Tudja, mit jelent az 
urbanizáció. 
Biztos topográfiai 
  ismeretekkel 
rendelkezik a világ 
fontosabb városairól. 

        
6. A társadalom és a földrajzi 

környezet 
 Ismeretek tanulása a gazdaságot 

meghatározó társadalmi és 
földrajzi környezetről 
szövegolvasás, -feldolgozás révén 

 Fel tudja sorolni a 
gazdasági életet 
befolyásoló természeti és 
társadalmi tényezőket. 

 Tudja, hogy az egyes 
országok gazdasági élete 
kapcsolatban áll a 
természeti és a 
társadalmi tényezőkkel. 
Tud beszélni a földrajzi 
környezet meghatározó 
szerepéről, a társadalmi 
és a földrajzi 
munkamegosztásról, a 
piac és a nemzetközi piac 
kialakulásáról. 
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7. A világgazdaság 

kialakulása és változásai 
 Ismeretek tanulása a 

világgazdaság kialakulásáról, 
változásairól szövegolvasás, 
-feldolgozás, ábrák, grafikonok és 
diagramok elemzése révén 

    

        
7.1. a világ egyes térségeinek 

eltérő fejlődése; gazdasági 
fejlettség szempontjából 
csoportosított országok; 
gazdasági tömörülések 

 a gazdaság fejlettségét 
meghatározó tényezők 
számbavétele; a világ országainak 
(térségeinek) 
csoportosítása gazdasági fejlettség 
szempontjából; 
a fontosabb gazdasági 
tömörülések számbavétele 

 Tudja, hogy 
Magyarország a 
gazdasági fejlettség 
szempontjából mely 
tömörüléshez tartozik. 
Példát tud mondani egy-
egy fejlett, egy 
közepesen fejlett és egy 
fejletlen gazdaságú 
országra. 

 Ismeri, és fel tudja 
sorolni a gazdasági 
fejlettség szempontjából 
csoportosított országokat 
(tömörüléseket). Tud 
beszélni a volt KGST 
szerepéről, történetéről, 
valamint az EGK 
szerepéről, tagállamairól. 

        
7.2. a világ népessége; a 

népesség gyarapodása, 
megoszlása a Földön; 
embertípusok; vallások 

 ismeretek tanulása a világ 
népességéről, a népesség 
gyarapodásáról, megoszlásáról, a 
főbb emberi rasszokról, a világ 
nagy vallásairól szövegolvasás, 
-feldolgozás, képek, ábrák, 
táblázatok, diagramok és 
grafikonok elemzése, lehetőség 
szerint videofilm megtekintése 
révén 

 Fel tudja sorolni képek 
segítségével a négy 
nagyrasszba tartozó 
embertípus jellemző 
tulajdonságait. Fel tudja 
sorolni a világ nagy 
vallásait, meg tudja 
nevezni e vallások 
isteneit. Tudja, hogy 
Ázsia a legnépesebb 
kontinens. 

 Szabatos leírást tud adni 
a Földön élő emberi 
rasszokról, a világ nagy 
vallásairól; a Föld 
népességének 
alakulásáról, földrajzi 
megoszlásáról. 

        
7.3. a világ energiatermelése; 

energiafajták és 
felhasználási területeik; a 
világ legfontosabb 
energiatermelő országai 

 ismeretek tanulása a világ 
energiatermeléséről: az 
energiafajtákról és felhasználási 
területeikről; a világ legfontosabb 
energiatermelő országairól 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
ábrák, grafikonok elemzése és 
térképhasználat révén 

 Tudja, hogy miért fontos 
a gazdasági és a 
mindennapi élet 
szempontjából az 
energia. Fel tudja sorolni 
a főbb energiafajtákat. 

 Tudja, hogy miért fontos 
a gazdasági és a 
mindennapi élet 
szempontjából az 
energia. Fel tudja sorolni 
az energiafajtákat, 
hasznosítási területeiket. 
Meg tudja nevezni és 
térképen meg tudja 
mutatni a főbb 
energiatermelő 
országokat. 

        
7.4. a világ ipara: ipartelepítő 

tényezők;  
iparágak (kitermelőipar, 
feldolgozóipar és 
ágazataik) 

 ismeretek tanulása a világ 
iparáról: az ipartelepítő 
tényezőkről, az ipar felosztásáról 
és az adott iparágat reprezentáló 
országokról szövegolvasás, 
-feldolgozás, ábrák, grafikonok 
elemzése és térképhasználat révén 

 Meg tudja nevezni az 
iparágakat és a főbb 
iparágazatokat. Meg tud 
mutatni a térképen 
legalább három fontos 
ipari országot. 

 Fel tudja sorolni az 
ipartelepítő tényezőket. 
Ismeri, és meg tudja 
nevezni az ipar fő ágait, 
az egyes ágakon belüli 
ágazatokat. Példákat tud 
hozni az egyes ágazatok 
szempontjából jelentős 
ipari országokra. Ezeket 
térképen is meg tudja 
mutatni. 
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7.5. a világ mezőgazdasága: a 

növénytermesztés és az 
állattenyésztés és 
ágazataik 

 ismeretek tanulása a világ 
mezőgazdaságáról: a 
mezőgazdaság fő ágairól és 
ágazatairól, az adott 
mezőgazdasági ágazatot 
reprezentáló országokról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
ábrák, grafikonok elemzése és 
térképhasználat révén 

 Meg tudja nevezni a 
mezőgazdaság fő ágait és 
ágazatait. Azokat az 
éghajlati területeket és 
országokat, amelyekre a 
mezőgazdaság főbb 
ágazati jellemzők, meg 
tudja mutatni a térképen. 

 Fel tudja sorolni és meg 
tudja nevezni a 
növénytermesztés és az 
állattenyésztés fő 
ágazatait. Példákat tud 
hozni az egyes ágazatok 
szempontjából jelentős 
mezőgazdasági 
országokra. Ezeket 
térképen is meg tudja 
mutatni. 

        
7.6. a világ közlekedése és 

kereskedelme 
 ismeretek tanulása a világ 

közlekedéséről (ágazatairól) és 
kereskedelméről és ezek 
gazdasági hasznáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
ábrák, grafikonok elemzése és 
térképhasználat révén 

 Fel tudja sorolni a 
közlekedés fő ágazatait. 
Érti a kereskedelem 
lényegét. 

 Fel tudja sorolni a 
közlekedés fő ágazatait, 
és le tudja írni azok 
jellemzőit. Térkép 
segítségével ismertetni 
tudja a főbb szárazföldi, 
tengeri és légi 
útvonalakat.  
Tud beszélni a 
nemzetközi 
kereskedelem 
fejlődéséről, az egyes 
országok 
világkereskedelemben 
való részesedéséről. 

        
7.7. a globalizáció  a globalizáció problematikájának 

megismerése.  
 Képes ismertetni az 

alapvető globalizációs 
jelenségeket. 

 Be tudja mutatni a 
globalizációs jelenségek 
gazdasági, társadalmi 
hatásainak előnyeit és 
hátrányait. 
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8. Településföldrajzi 
alapismeretek: település, 
településtípus;  
falvak és fajtáik 
elhelyezkedésük alapján; 
városok és nagyság 
szerinti fajtáik;  
az urbanizáció 

 Ismeretek tanulása a településről, 
a település típusairól, a falvak, 
városok fajtáiról, az 
urbanizációról szövegolvasás, 
-feldolgozás, ábrák, grafikonok és 
táblázatok elemzése, lehetőség 
szerint videofilm megtekintése és 
térképhasználat révén 

 Tudja, hogy mi a 
település. Fel tudja 
sorolni és röviden 
jellemezni a főbb 
településtípusokat. Meg 
tudja mutatni a térképen 
az alábbi városokat: 
Kairó, Montreal, New 
York, Washington, San 
Francisco, Los Angeles, 
Rio de Janeiro, Sydney, 
Peking, Tokió, Újdelhi, 
London, Hága, Párizs, 
Bern, Hamburg, Berlin, 
Lisszabon, Madrid, 
Róma, München, Oslo, 
Koppenhága, Stocholm, 
Helsinki, Tallin, Riga, 
Vilniusz, Minszk, Varsó, 
Prága, Pozsony, 
Budapest, Moszkva, 
Ljubljana, Zágráb, 
Szkopje, Szarajevo, 
Belgrád, Bukarest, 
Tirana, Szófia, Ankara, 
Athén, Kijev, Kisinyov, 
Tbiliszi, Jereván, 
Johannesburg, 
Melbourne. 

 Tudja, hogy mi a 
település. Fel tudja 
sorolni és jellemezni a 
településtípusokat. 
Elhelyezkedésük, 
alaprajzuk alapján tudja 
tipizálni a falvakat, 
nagyságuk alapján a 
városokat. Érti az 
urbanizáció fogalmát. 
Meg tudja mutatni a 
térképen az alábbi 
városokat: Isztambul, 
Kairó, Tel Aviv, Jaffa, 
Jeruzsálem, Bagdad, 
Pretoria, Johannesburg, 
Montreal, Ottawa, New 
York, Washington, San 
Francisco, Los Angeles, 
Chicago, Toronto, 
Mexikóváros, 
Brazíliaváros, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, 
Buenos Aires, Sydney, 
Canberra, Melbourne, 
Jekatyerinburg, 
Novoszibirszk, 
Vlagyivosztok, 
Szentpétervár,  Peking, 
Szöul, Sanghaj, 
Honkong, Szingapur, 
Tokió, Osaka, Újdelhi, 
Calcutta, Bombay, 
Teherán, London,  
Glasgow, Dublin, 
Manchester, 
Birmingham, Hága, 
Párizs, Lyon,  Le Havre, 
Marseille, Bern, Genf, 
Zürich, Köln, Bonn, 
Frankfurt, Lipcse, 
Drezda, Hamburg, 
Berlin, Lisszabon, 
Madrid, Róma, Nápoly, 
München, Oslo, 
Koppenhága, Stocholm, 
Helsinki, Tallin, Riga, 
Vilniusz, Minszk, Varsó, 
Prága, Brno, Krakkó, 
Katowice, Pozsony, 
Kassa, Rijeka,  Budapest, 
Moszkva, Ljubljana, 
Zágráb, Skopje,  
Szarajevo, Belgrád, 
Bukarest, 
Marosvásárhely, 
Kolozsvár, Brassó, Arad, 
Tirana, Szófia, Ankara, 
Athén, Kijev, Kisinyov, 
Odessza, Várna, 
Volgográd, Tbiliszi, 
Jereván. 

        
V. TERMÉSZETVÉDELEM, 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

TERMÉSZETVÉDELEMRŐL 
ÉS A KÖRNYEZETVÉDE-
LEMRŐL 

    

        

1. A természetvédelem  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 
szerzése a természetvédelemről 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
képek, ábrák, táblázatok elemzése, 
megfigyelés, vizsgálat révén 
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1.1. a levegőszennyezés és 

annak megakadályozása 
 a levegőszennyezés eredetének és 

következményeinek 
számbavétele, a szennyezés-
megelőzés lehetőségeinek 
tisztázása 

 Ismeri a 
levegőszennyezést 
kiváltó okokat és 
következményeiket. 

 Szabatosan tud beszélni, 
írni a levegőszennyezés 
eredetéről, 
következményeiről, 
megelőzésének 
lehetőségeiről. 

        
1.2. a vízszennyezés és annak 

megakadályozása 
 a vízszennyezés eredetének és 

következményeinek 
számbavétele, a szennyezés-
megelőzés lehetőségeinek 
tisztázása 

 Ismeri a vízszennyezést 
kiváltó okokat és 
következményeiket. 

 Szabatosan tud beszélni, 
írni a vízszennyezés 
eredetéről, 
következményeiről, 
megelőzésének 
lehetőségeiről. 

        
1.3. a talajszennyezés 

problémái 
 a talajszennyezés eredetének és 

következményeinek 
számbavétele, a szennyezés-
megelőzés lehetőségeinek 
tisztázása 

 Ismeri a talajszennyezést 
kiváltó okokat és 
következményeiket. 

 Szabatosan tud beszélni, 
írni a talajszennyezés 
eredetéről, 
következményeiről, 
megelőzésének 
lehetőségeiről. 

        
1.4. az élőlények védelme  információk tanulása az élőlények 

védelméről; kipusztult és 
pusztulófélben lévő növény- és 
állatfajok számbavétele; az 
élőlényvédelem lehetőségeinek 
tisztázása 

 Ismeri az élővilág 
védelmének jelentőségét. 
Meg tud nevezni három 
védett állatfajt. 

 Szabatosan tud beszélni, 
írni az élőlények 
védelméről, az 
élőlényekre leselkedő 
veszélyekről, 
megelőzésükről. Meg tud 
nevezni öt védett 
állatfajt. 

        
2. A környezetvédelem  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a természetvédelemről 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
képek, ábrák, táblázatok elemzése, 
megfigyelés, vizsgálat révén 

    

        
2.1. a lakó- és munkahely 

káros hatásai 
 a lakó- és munkahely 

környezetkárosító hatásainak, 
következményeinek 
számbavétele, a 
környezetvédelem lehetőségeinek 
tisztázása 

 Fel tudja sorolni a lakó- 
és munkahely 
környezetkárosító 
hatásait, azok 
következményeit, a 
környezetvédelem 
lehetőségeit. 

 Szabatosan be tud 
számolni szóban és 
írásban lakó- és 
munkahelyének 
környezetkárosító 
hatásairól, azok 
következményeiről, a 
környezetvédelem 
lehetőségeiről. 

        
2.2. neves magyar 

természetvédők 
 neves magyar természetvédők 

munkásságáról szóló szöveg 
olvasása, feldolgozása 

 Ismeri Hermann Ottó 
természetvédelem terén 
elért legfőbb érdemeit. 

 Ismeri Hermann Ottó és 
Vásárhelyi István 
természetvédő és 
tudományos 
munkásságát. 
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VI. EURÓPA REGIONÁLIS 

FÖLDRAJZA 
 EURÓPA REGIONÁLIS 

FÖLDRAJZÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE 

    

        
1. Európa regionális 

természeti földrajza: 
Európa földrajzi helyzete, 
határai, félszigetei, szigetei; 
Európa földjének 
kialakulása, a földtörténeti 
események kronológiája; 
Európa nagy tájegységei 
(ősmasszívumok, 
röghegységek, 
lánchegységek, feltöltött 
alföldek és medencék); 
Európa éghajlata, vízrajza 
és természetes élővilága 

 Európa legfontosabb 
természetföldrajzi jellemzőinek 
számbavétele; 
Európa tematikus térképei 
olvasásának, elemzésének 
gyakorlása; 
a kontinens egészének és/vagy 
nagyobb tájegységeinek komplex 
természetföldrajzi elemzése; 
annak áttekintése, hogy az egyes 
földtörténeti időszakokban 
lejátszódó események, milyen 
változásokat eredményeztek 
Európa szerkezetében és 
morfológiájában; 
keresztmetszeti ábrák készítése, a 
fontosabb felszíni elemek, 
valamint az éghajlati és 
növényföldrajzi sajátosságok 
jelölése az ábrákon; 
információs anyag gyűjtése 
Európa természetföldrajzi 
viszonyairól, az összegyűlt anyag 
feldolgozása csoportmunka és 
kiselőadás keretében 

 Ismeri Európa földrajzi 
helyzetét, nagyságát és 
nagyobb félszigeteit. Fel 
tudja sorolni Európa 
nagy tájait. Ismeri a 
kontinens kialakulásának 
legfontosabb tényezőit. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 Pontosan ismeri Európa 
helyzetét, területét, 
félszigeteit és szigeteit, 
továbbá a kontinens 
földjének szerkezetét és 
morfológiáját kialakító 
belső és külső erőket (a 
földtörténeti 
kronológiában 
elhelyezve). 
Ismeri Európa nagy 
tájait és azokat 
természetföldrajzi 
szempontból komplex 
módon képes jellemezni. 
Jártas a speciális 
térképek elemzésében és 
rajzolásában. 
Ismeri a kontinens 
éghajlatának és 
élővilágának 
övezetességét.  
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

        
2. Európa regionális 

társadalmi és gazdasági 
földrajza: 
Európa lakossága, 
demográfiai helyzete; 
a kontinens gazdasági életét 
befolyásoló természeti és 
társadalmi tényezők; 
a kontinens társadalmi – 
gazdasági fejlődésének 
általános vonásai; 

 Adatok, tények gyűjtése a 
kontinens demográfiai 
viszonyairól; 
Európa egyes országai és 
térségei eltérő gazdasági 
fejlettségét okozó hatások 
számbavétele; 
a kontinens gazdasági élete 
legfőbb ágainak és ágazatainak, 
valamint a fontosabb európai 
országok gazdasági 
tevékenységeinek áttekintése 

 Ismeri  Európa 
lakosságának 
összetételét és a 
népsűrűségére 
vonatkozó jellemzőket. 
Meg tudja nevezni és 
térképen meg tudja 
mutatni az európai 
országokat és 
fővárosaikat. 
 

 Ismeri a kontinens 
demográfiai viszonyait. 
Tudja biztosan, hogy 
milyen természeti és 
társadalmi tényezők 
hatottak az európai 
gazdasági élet 
fejlődésére. 
Biztos ismeretekkel 
rendelkezik arról, hogy 
Európa milyen szerepet 
játszott a világ 
megismerésében. 
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3. A dinamikusan  fejlődő 

Nyugat-Európa; 
a kiegyensúlyozottan fejlődő 
Észak- Európa; 
a sajátos fejlődésű Közép- 
és Kelet- Európa; 
a szélsőségeket felmutató 
Dél-Európa; 
Európa szerepe a 
világgazdaságban 
(gazdasági integrációk); 
a fontosabb európai 
országok 
(a Magyarországgal 
szomszédos országok, Nagy-
Britannia, Franciaország, 
Németország, Olaszország, 
a benelux államok, a 
skandináv államok) 
gazdasági élete 

 Európa gazdasági és politikai 
céljának felderítése a 
világgazdaságban elfoglalt helye 
szempontjából; 
az Európából kiinduló 
integrációs törekvések és azok 
eredményeinek megismerése 

 Ismeri az alapvető 
európai országok 
gazdasági jellemzőit. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 Ismeri Európa 
világgazdaságban és 
világpolitikában betöltött 
szerepét. 
Ismeri a fontosabb 
európai országok 
gazdasági 
tevékenységét, 
infrastruktúráját. 
Fel tudja sorolni az 
európai integrációkat. 
Képes tematikus 
térképek elemzésére. 
Ismeri a kontinensen 
jelentkező természet – és 
környezetvédelmi 
problémákat.  
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

        
VII. MAGYARORSZÁG 

REGIONÁLIS 
FÖLDRAJZA 

 MAGYARORSZÁG 
REGIONÁLIS 
FÖLDRAJZÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE 

    

        
1. Magyarország regionális 

természeti földrajza: 
Magyarország földrajzi 
helyzete, nagysága, határai; 
Magyarország földjének 
kialakulása a földtörténet 
tükrében;  
a nagyobb földtörténeti 
időszakok eseményei és 
képződményei; 
Magyarország 
felszíndomborzata és nagy 
tájegységei (Alföld, 
Kisalföld, Alpokalja, a 
Dunántúli-dombság a 
Mecsekkel, Dunántúli-
középhegység, Északi-
középhegység); 
Magyarország éghajlata, az 
éghajlat szingularitásai és 
az azokat kiváltó okok; 
Magyarország vízrajza, 
talaja és természetes 
élővilága; 
a természet és a 
környezetszennyezés 
helyzete Magyarországon, a 
jelentkező problémák és 
azok megoldásának 
lehetőségei; 
saját megye (város) 
természetföldrajza 

 A Kárpát-medence – benne 
Magyarország – földjének 
komplex elemzése a földtörténeti 
események kronológiájában; 
földtörténeti folyamatábrák 
készítése és azok elemzése; 
Magyarország természetföldrajzi 
potenciáljainak számbavétele a 
gazdasági hatások 
figyelembevételével; 
nagy tájaink kialakulásának és 
morfológiájának áttekintése, a 
tájértékelés gyakorlása; hazánk 
sajátos éghajlati vonásainak 
megismertetése, éghajlatunk 
szingularitásainak számbavétele; 
tematikus térképek elemzése és 
rajzolása; 
saját megye (város) természeti 
viszonyainak  megismerése 

 Tudja hazánk fekvését 
pontosan meghatározni 
Európában.  
Ismerje hazánk nagy 
tájait, tudja jellemezni 
azokat. 
Ismeri megyéje 
természeti földrajzának 
alapvető vonásait. 
Ismeri Magyarország 
éghajlati adottságait. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 Ismeri Magyarország 
abszolút és relatív 
földrajzi helyzetét. 
Pontos ismeretekkel 
rendelkezik az ország 
földjének kialakulásáról, 
szerkezetéről és 
morfológiájáról. 
Magyarország 
természetföldrajzi 
viszonyait a Kárpát-
medencébe ágyazottan 
tudja értelmezni és 
elemezni.  
El tudja végezni nagy 
tájaink komplex 
természetföldrajzi 
elemzését. 
Képes a tematikus 
térképek olvasására és 
rajzolására. 
Részletesen ismeri saját 
megyéje 
természetföldrajzát. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

        
2. Magyarország regionális 

társadalmi és gazdasági 
földrajza: 
a Magyarország gazdasági 
fejlődését meghatározó 
természeti és társadalmi 
tényezők; 
Magyarország 
népességföldrajza; 
 

 Magyarország demográfiai 
helyzetének elemzése, a jelen 
helyzetet kiváltó okok 
számbavétele; 
Magyarország korfájának 
elemzése, következtetések 
levonása; 
a hazai népművészet és néprajz 
fontosabb területeinek 
áttekintése; 
 

 Ismeri a magyar ipar és 
mezőgazdaság 
jellegzetes termékeit. 
Tisztában van azokkal a 
legfontosabb társadalmi 
tényezőkkel, amelyek 
befolyásolták a magyar 
gazdaság fejlődését. 
Tudja, hol helyezkednek 
el nagyobb ipari 
központjaink. 

 Ismertetni tudja a 
magyar gazdaság 
fejlődésének történetét. 
Ismeri a gazdasági 
fejlődést befolyásoló 
természeti és társadalmi 
tényezőket. 
Tudja, mikor és miért 
voltak gazdaságunkban 
jelentősebb irány- és 
arányváltozások. 
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3. Hazánk gazdasági életének 

főbb ágai és ágazatai; 
a magyar gazdaság 
szerkezete (ipar, 
mezőgazdaság, közlekedés, 
kereskedelem, 
idegenforgalom); 
Magyarország szerepe 
Európa és a világ 
gazdaságában (integrációs 
törekvéseink); 
Magyarország 
településföldrajza és 
infrastruktúrája; 
a saját megye (város) 
gazdaságföldrajza 

 A Magyarország helyzetét 
meghatározó természeti és 
társadalmi tényezők elemzése, 
különös tekintettel a sorsfordító 
változásokra;   
a fontosabb gazdasági ágak és 
ágazatok teljesítőképességének és 
területi elhelyezkedésének 
megállapítása; a termelésre 
vonatkozó adatok gyűjtése; 
Magyarország 
infrastruktúrájának és a 
gazdaság kapcsolatainak 
elemzése; 
a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatainkban bekövetkezett 
változások hatásainak 
számbavétele; 
tények és adatok gyűjtése 
Magyarország integrációs 
törekvéseivel és ezek  gazdasági 
hatásaival kapcsolatban; 
a külkereskedelem 
áruszerkezetének és irányainak 
tanulmányozása; 
bizonyítékok gyűjtése az 
idegenforgalom fokozódó 
gazdasági szerepéről; 
tematikus térképek elemzésének 
és rajzolásának gyakorlása; 
saját megye (város) 
gazdaságföldrajzának 
megismerése 

 Ismeri hazánk 
közigazgatási beosztását. 
Ismertetni tudja megyéje 
(városa) legfőbb 
gazdasági 
tevékenységeit. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 Ismeri hazánk 
demográfiai viszonyait, 
településszerkezetét, 
infrastruktúráját. 
Pontos képet tud festeni 
hazánk legfontosabb 
gazdasági ágainak és 
ágazatainak helyzetéről. 
Ismeri 
külkereskedelmünk 
áruszerkezetét és 
irányait. 
Tájékozott megyéje 
(városa) gazdasági 
életében.  
Tudja értelmezni és 
elemezni a gazdasági 
életünket ábrázoló 
tematikus térképeket. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

        
VIII. KONTINENSEK, TÁJAK, 

ORSZÁGOK 
 KONTINENSEK, TÁJAK, 

ORSZÁGOK MEGISMERÉSE 
    

        
1. Afrika regionális természeti 

földrajza: 
Afrika földrajzi helyzete, 
nagysága, partvonala, 
felfedezése; 
Afrika földjének 
kialakulása, nagy szerkezeti 
egységei; 
a táblás szerkezet lényege; 
Afrika nagy tájai és 
morfológiai jellemzői; 
Afrika éghajlata, 
természetes növény- és 
állatvilága, vízrajza; 
a természeti tényezők 
kölcsönhatásának 
eredményeként kialakult 
zonalitás Afrikában 

 Afrika elhelyezkedésével, 
nagyságával, földjének 
kialakulásával és felfedezésével 
kapcsolatos ismeretek áttekintése, 
rendszerezése; 
különböző keresztmetszeti 
szelvények rajzolása a különböző 
természetföldrajzi tények és 
összefüggések bemutatására; 
Afrika nagy tájainak, morfológiai 
jellemzőinek, éghajlatának, 
természetes növény- és 
állatvilágának, vízrajzának 
áttekintése szövegolvasással, 
képek, ábrák elemzésével; 
szemelvények, képek gyűjtése a 
talajerózióról és a savas erők 
hatásairól; 
gyakorlatok végzése a kontinens 
topográfiai anyagának 
elsajátítása végett 

 Tudja, mekkora Afrika 
területe, mennyi a 
lakossága, milyen a 
parttagoltsága. 
Ismeri a kontinensre 
jellemző szerkezeti 
formákat. 
Fel tudja sorolni és meg 
tudja mutatni a 
kontinens nagy tájait. 
Ismeri az Afrikára 
jellemző éghajlati és 
növényzeti zonalitás 
lényegét és 
elrendeződését. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 Ismeri Afrika 
legfontosabb 
paramétereit és 
felfedezésének 
körülményeit. 
Ismeri a kiemelkedő 
Afrika-kutatók 
munkásságát. 
Tényszerűen és időrendi 
sorrendben, szabatosan 
el tudja mondja a 
kontinens szerkezetére 
és morfológiájára 
vonatkozó ismereteket. 
Pontosan fel tudja 
sorolni a kontinens 
makro-, mezo- és 
mikrotájait. Ismeri ezek 
természetföldrajzi 
jellemzőit. 
Érti az éghajlat és az 
élővilág övezetes 
elterjedésének okait, és 
azokat el is tudja 
mondani. 
Tud tematikus 
térképeket rajzolni és 
elemezni a megadott 
témában. 
Ismeri a kontinens 
topográfiáját. 
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2. Afrika regionális 

társadalmi-gazdasági 
földrajza: 
Afrika gazdasági életének 
legfőbb vonásai és 
ellentmondásai; 
Afrika lakossága (sokszínű 
lakosság, demográfia, 
iskolázottság); 
Afrika településföldrajzi 
jellemzői; 
Afrika és világgazdaság 
kapcsolata; 
Afrika  fontosabb 
országainak  társadalmi – 
gazdasági földrajzi 
jellemzői (a Dél-Afrikai 
Köztársaság és Egyiptom 
gazdasági élete) 

 a kontinens demográfiai 
viszonyairól szerzett ismeretek 
aktualizálása, új adatokkal 
történő kiegészítése; 
annak értelmezése és adatokkal 
történő alátámasztása, hogy a 
kontinens egészének és egyes 
országainak a gazdasági 
fejlődésében milyen hatással 
voltak és vannak a természeti és 
társadalmi tényezők; 
tények gyűjtése a kontinens egyes 
régiói gazdasági különbségeinek 
okairól; 
tények, adatok gyűjtése Afrika és 
a világgazdaság kapcsolatától, 
főbb exporttermékeiről és az 
importjának áruszerkezetéről; 
Afrika fontosabb országainak 
társadalmi – gazdasági földrajzi 
jellemzése (a Dél-Afrikai 
Köztársaság és Egyiptom 
gazdasági életének elemzése) 

 Ismeri a kontinens 
legfontosabb természetes 
erőforrásait 
(energiahordozóit, 
nyersanyagait). 
Tudja a kontinens 
alapvető demográfiai 
jellemzőit. 
Ismeri Afrika gazdasági 
életének fontosabb 
produktumait. 
Fel tudja sorolni a 
kontinens gazdasága 
szempontjából fontosabb 
afrikai országokat, a 
fővárosukkal együtt. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 Összefüggően és 
tényszerűen tud beszélni 
a kontinens demográfiai 
viszonyairól és 
településszerkezetéről. 
Ismeri a gazdasági életet 
meghatározó természeti 
és társadalmi tényezőket.
Pontosan fel tudja 
sorolni a nagy ipari 
központokat, meg tudja 
mutatni ezeket a 
térképen. 
Képes a kontinens 
gazdasági életét ábrázoló 
tematikus térképek 
elemzésére, rajzolására. 
A fontosabb gazdasági 
mutatókat képes 
grafikusan ábrázolni és a 
tendenciákból 
következtetéseket tud 
levonni. 
Ismeri a kontinens 
országait és azok 
fővárosait. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

        
3. Ausztrália és Óceánia 

regionális természeti 
földrajza: 
Ausztrália földrajzi helyzete, 
nagysága, parttagoltsága, 
felfedezése; 
Ausztrália földjének 
szerkezete és morfológiai 
egységei; 
Ausztrália éghajlata és 
vízrajza; 
az artézi kutak szerepe; 
Ausztrália sajátos élővilága, 
az „élő kövületek" hazája; 
Óceánia szigeteinek 
kialakulása, felosztása és 
gazdasági jelentőségük: 
- Melanézia, 
- Mikronézia, 
- Polinézia 

 Ausztrália és Óceánia természeti 
földrajzának tanulmányozása 
tankönyvi szövegek feldolgozása 
és más információhordozók  
(pl. útikönyvek, folyóiratok, 
lexikonok, videofilmek stb.) 
felhasználása révén 

 Be tudja mutatni 
Ausztrália és Óceánia 
kialakulásának 
legfontosabb 
mozzanatait. Képes 
jellemezni a vizsgált 
területek morfológiai 
képét. Alapvető 
tájékozottsággal 
rendelkezik a kontinens 
és a szigetvilág 
éghajlatáról, vízrajzáról. 
Fel tud sorolni legalább 
három ott élő jellegzetes 
állatfajtát. 

 Képes összefüggően 
ismertetni Ausztrália és 
Óceánia 
fejlődéstörténetét. 
A felszínformáló erőket 
figyelembe véve 
szabatos leírást tud adni 
a vizsgált terület 
morfológiájáról, 
felszínfejlődéséről. 
Be tudja mutatni 
Ausztrália sajátos 
vízrajzi adottságait. 
Képes jellemezni a 
kontinens éghajlati 
területeit. Érti az egyedi 
növény- és állatvilág 
kialakulásának okait, 
tényezőit. Fel tud sorolni 
öt-öt ausztrál növény- és 
állatfajt. 
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4. Ausztrália regionális 

társadalmi és gazdasági 
földrajza: 
a kontinens felfedezése; 
Ausztrália lakossága; 
Ausztrália gazdasági élete,  
ipara, mezőgazdasága; 
Ausztrália nemzetközi 
gazdasági kapcsolatai 

 Ausztrália regionális társadalmi 
és gazdasági földrajzának 
áttekintése, a tanult ismeretek 
rendszerezése: 
a kontinens felfedezéséről 
informáló szövegek, 
videofilmrészletek feldolgozása; 
Információk gyűjtése Ausztrália 
lakosságáról, az ott élő népek 
életéről, szokásairól, 
kultúrájáról; 
Ausztrália gazdasági életének, 
iparának, mezőgazdaságának 
áttekintése csoportmunka 
keretében; 
tények és adatok gyűjtése 
Ausztrália nemzetközi gazdasági 
kapcsolatairól 

 Ismeri a kontinens 
gazdasági életének  főbb 
vonásait. 
Tudja, mi Ausztrália 
fővárosának neve és még 
legalább két ausztrál 
várost meg tud nevezni. 
Beszélni tud a kontinens 
brit kapcsolatáról. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 Kiselőadás keretében 
ismertetni tudja a 
kontinens felfedezésének 
és benépesülésének 
történetét. 
Ismeri a gazdasági életet 
meghatározó természeti 
és társadalmi tényezőket.
Tudja, mit jelentett 
Ausztrália gazdasági 
fejlődésében a britek 
jelenléte. Ismeri a 
gazdasági élet legfőbb 
ágainak és ágazatainak 
termelési mutatóit, 
területi 
elhelyezkedésüket. 
Tényszerűen képes 
megfogalmazni az 
Államszövetség 
nemzetközi 
kapcsolatairól szóló 
ismereteit. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

        
5. Amerika regionális 

természeti földrajza: 
Amerika területe, helyzete, 
partvonala, tagolódása; 
Amerika az  (Újvilág) 
felfedezése, benépesülése; 
az amerikai kontinens 
kialakulása, szerkezete és 
nagy tájai; 
a kontinens magvát képező 
ősmasszívumok, 
röghegységek, 
lánchegységek, a táblás 
vidékek, a feltöltött alföldek 
és medencék; 
a kontinens éghajlata, 
vízrajza és élővilága 

 Amerika regionális természeti 
földrajzának áttekintése: 
tények és adatok gyűjtése, 
Amerika területéről, helyzetéről, 
partvonaláról, tagolódásáról, a 
gyűjtött információkról 
kiselőadások tartása;  
az Újvilág felfedezéséről, 
benépesüléséről szóló 
ismeretterjesztő szövegek, 
filmrészletek feldolgozása; 
az amerikai kontinens 
kialakulásáról, szerkezetéről és 
nagy tájairól informáló szöveg 
feldolgozása, képek, ábrák 
elemzése; 
leírások készítése a kontinens 
magvát képező 
ősmasszívumokról, 
röghegységekről, 
lánchegységekről, a táblás 
vidékekről, a feltöltött alföldekről 
és medencékről; 
tények, adatok, képek gyűjtése a 
kontinens éghajlatáról, 
vízrajzáról és élővilágáról, a 
szerzett információk bemutatása 
kiselőadás keretében és/vagy 
leíráskészítéssel 

 Ismeri a kontinens 
felfedezésének és 
benépesülésének 
történetét. 
Tudja, ki volt 
Kolumbusz Kristóf.  
Ismeri a kontinens 
felosztását, a nagy tájak 
legjellegzetesebb 
morfológiáját. 
Tudja, miért nevezik 
Közép – és Dél-
Amerikát Latin-
Amerikának. 
Ismeri a kontinens 
természetföldrajzának 
alapvető topográfiáját. 

 Tudja, ki volt 
Kolumbusz Kristóf, 
hogy mikor és milyen 
körülmények között 
fedezte fel Amerikát. 
Pontos ismeretekkel 
rendelkezik a kontinenst 
alakító földtörténeti 
eseményekről. 
Pontosan ismeri az 
amerikai kontinens 
szerkezetét és 
morfológiáját a 
földtörténet tükrében. 
Képes a nagy természeti 
tájak komplex 
jellemzésére. 
Érti és el tudja mondani 
a kontinens éghajlatának 
zonális vonásait. 
Elemezni tudja a 
kontinens speciális 
természetföldrajzi 
térképét. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 
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6. Amerika regionális 

társadalmi és gazdasági 
földrajza: 
a kontinens gazdasági 
fejlődését befolyásoló és 
meghatározó természeti és 
társadalmi hatások; 
Amerika északi, középső és 
déli részének eltérő 
gazdasági fejlettségét 
kiváltó okok; 
a kontinens demográfiai 
viszonyai; 
az indián őslakosság és 
kultúrája; 
Amerika gazdaságának, 
iparának jellemző vonásai;  
ipar, mezőgazdaság, 
közlekedés, kereskedelem; 
a kontinens fontosabb 
országainak (USA, Kanada, 
Brazília, Argentína) 
gazdasági élete 

 A földrajzi felfedezésekről szóló 
irodalom (benne 
megkülönböztetetten az 
Amerikáról szóló részek) 
áttekintése; 
példák gyűjtése olyan természeti 
és társadalmi kölcsönhatásokra, 
amelyekben a gazdasági fejlődést 
vagy az egyik, vagy a másik 
segítette elő; 
 a természeti adottságok és a 
különböző gazdasági ágak, 
ágazatok kapcsolatának 
feltárása, elemzése;  
a kontinens demográfiai 
viszonyainak vizsgálata; 
a fontosabb gazdasági mutatók 
grafikus ábrázolásának 
gyakorlása, speciális térképek 
olvasása, rajzolása; 
tények, adatok gyűjtése a 
kontinens egyes régióinak eltérő 
gazdasági fejlettségéről és annak 
okairól; 
a fontosabb amerikai országok 
gazdasági életének áttekintése, 
összehasonlítása 

 Tájékozottsággal 
rendelkezik a kontinens 
általános gazdasági 
helyzetéről. 
Ismeri a demográfiai 
viszonyokat. 
Ismeri a kontinens egyes 
részeinek eltérő 
gazdasági fejlettségét. 
Fel tudja sorolni a 
kontinens legfontosabb 
ásványkincseit és 
mezőgazdasági 
termékeit. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 Ismeri a kontinens 
demográfiai helyzetét. 
Összefüggően képes 
beszélni az őslakosság 
kultúrájáról és mai 
helyzetéről. 
Tudja, mik a kontinens 
sajátos társadalmi-
gazdasági fejlődésének 
mozgatórugói. 
Ismeri az „amerikai 
utas” fejlődés lényegét 
az USA vonatkozásában. 
Ismerje a legfontosabb 
gazdasági mutatókat. 
Tudja, milyen szerepet 
tölt be a kontinens a 
világgazdaság 
egészében. 
Tájékozott a kontinens 
infrastruktúrájában és 
települési viszonyaiban. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

        
7. Ázsia regionális természeti 

földrajza: 
Ázsia földrajzi helyzete  
nagysága, partvonala és a 
kontinens megismerése; 
Ázsia nagy szerkezeti és 
morfológiai egységei 
(ősmasszívumok, 
röghegységek, 
lánchegységek, feltöltött 
alföldek és medencék); 
Ázsia éghajlata, vízrajza és 
élővilága 

 A kontinensről szóló információs 
anyagok áttekintése, 
segítségükkel kiselőadások, 
ismeretterjesztő szövegek 
alkotása; 
a nómenklatúra pontos 
használatának gyakorlása; 
a kontinens egyes 
természetföldrajzi zónáinak 
komplex elemzése; 
Ázsia természetföldrajzával 
kapcsolatos tematikus térképek 
olvasásának és elemzésének 
gyakorlása; 
 olyan összefüggések keresése, 
amelyekben a természet és 
társadalmi tényezők hatásának 
eredői pregnánsan 
megmutatkoznak 

 Ismeri a kontinens 
területét, nagyobb 
félszigeteit. 
Fel tudja sorolni Ázsia 
nagy tájait, ismeri azok 
egymáshoz viszonyított 
helyzetét. 
Ismeri Ázsia 
éghajlatának alapvető 
vonásait. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel rendelkezik

 Összefüggően el tudja 
mondani vagy le tudja 
írni a kontinens 
szerkezetét és 
morfológiáját kialakító 
természetföldrajzi 
folyamatokat. 
Ismeri Ázsia nagy 
tájegységeit és azokat 
komplex módon tudja 
jellemezni. 
Véleményt tud formálni 
az éghajlat, a talaj és az 
élővilág zonalitásáról. 
Ismeri az alapvető 
különbségeket az egyes 
zónák között. 
Tisztában van az 
antropogén hatások 
káros 
következményeivel. 
Tudja és példákkal képes 
alátámasztani, hogy a 
környezetkárosítások 
nem ismernek 
országhatárokat. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 
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8. Ázsia regionális társadalmi 

és gazdasági földrajza: 
Ázsia lakossága; 
a kontinens gazdasági életét 
befolyásoló természeti és 
társadalmi tényezők, az 
eltérő gazdasági fejlettség 
okai; 
Ázsia iparának és 
mezőgazdaságának sajátos 
vonásai, teljesítőképessége 
és főbb termékei; 
Ázsia gazdasági 
teljesítőképességének súlya 
a világgazdaságban; 
a kontinens nemzetközi 
kereskedelemben betöltött 
szerepe, forgalmának 
irányai és arányai; 
Ázsia egyes országainak és 
országcsoportjainak (FÁK, 
Kína, India, Japán, a Közel-
Kelet, Kis-Ázsia) gazdasági 
élete 

 A  földrajzi felfedezésekről szóló 
irodalom áttekintése, különös 
tekintettel az Ázsiáról szóló 
fejezetekre; 
példák keresése olyan természeti 
és társadalmi kölcsönhatásokra, 
amelyekben a gazdasági fejlődést 
vagy az egyik, vagy a másik 
segítette elő; 
a természeti adottságok és a 
különböző gazdasági ágak, 
ágazatok kapcsolatának 
elemzése; 
a kontinens demográfiai 
viszonyainak vizsgálata, 
következtetések levonása a 
demográfiai adatok, tények 
alapján; 
a fontosabb gazdasági  mutatók 
grafikus ábrázolásának, speciális 
térképek olvasásának és 
rajzolásának gyakorlása; 
Információk gyűjtése a kontinens 
egyes régióinak eltérő gazdasági 
fejlettségéről és annak okairól; 
a jelentősebb ázsiai országok és 
országcsoportok gazdasági 
életének áttekintése 

 Ismeri a kontinens 
legfontosabb számszerű 
paramétereit (terület, 
népesség stb.), 
demográfiai viszonyait. 
Tudja a legfontosabb 
ásványkincsek 
lelőhelyeit. 
Ismeri a fontosabb ázsiai 
mezőgazdasági 
termékeket és tudja, 
hogy hol állítják elő 
ezeket. 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 Biztos ismeretekkel 
rendelkezik a kontinens 
felfedezésével és 
benépesülésével 
kapcsolatosan. 
Tudja, miért kritikusak a 
kontinens demográfiai 
viszonyai. 
Tudja, hogy mi az oka 
az egyes ázsiai térségek 
eltérő gazdasági 
fejlettségének. 
Választ tud adni arra a 
kérdésre, hogy miért 
nevezhetjük Ázsiát a 
„legek" kontinensének. 
Ismeri Ázsia 
legfontosabb gazdasági 
paramétereit. 
Képes a gazdasággal 
kapcsolatos tematikus 
térképek elemzésére. 
Ismeri a fontosabb ázsiai 
országok és 
országcsoportok 
gazdasági életét. 
Tudja, hol a helye a 
kontinensnek a 
nemzetközi 
munkamegosztásban. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

9–10. évfolyam 
 
a) A tanuló tudjon térképészeti, időszámítási, csillagászati feladatokat megoldani. 
b) Legyen képes ábrák, modellek segítségével bemutatni a földi szférák szerkezetét, felépítését, legfontosabb 

folyamatait, az azokat veszélyeztető környezetkárosító hatásokat.  
c) Példák segítségével legyen képes elemezni a természeti környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok 

közötti összefüggéseket. 
d) A tanuló tudja jellemezni a gazdasági élet legfontosabb ágait, ágazatait, mutassa be jelentőségük változását. 
e) Értse a világ különböző térségeiben zajló integrációs folyamatok lényegét, világgazdaságban betöltött 

szerepüket.  
f) Legyen képes bemutatni a világgazdasági pólusok helyét, szerepét a világ társadalmi-gazdasági 

rendszerében, kapcsolatukat a fejlődő országokkal.  
g) Térképi információk segítségével tudja elemezni egyes térségek történelmi és területi átrendeződését.  
h) Értse és tudja bemutatni a természeti környezet és társadalmi-gazdasági folyamatok közötti alapvető 

összefüggéseket, a növekvő termelési és fogyasztási igények környezeti hatásait, a környezetkárosító 
tényezők földrajzi elhelyezkedését.  

i) Legyen képes adott témában önállóan tájékozódni a különböző információs anyagokban, ezek 
gyűjteményeiben. 

 



 
 
 
 
3648 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3649 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

MŰVÉSZETEK 
 

 MŰVELTSÉGI TERÜLET 
TANTERVEI 
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☺  Bábozás 7–12. 
Ének-zene 7–10. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret 7–8., 11–12.  
☯ Művészettörténet 7–10. 
☺ Néptánc 7–12. 
☺ Színjátszás 7–12. 
Vizuális kultúra 7–12. 
 
 
A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
☺ Bábozás   2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
☺ Néptánc   2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
☺ Színjátszás   2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
2 

(b) 
Ének-zene 1 1 1 1   
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret 0,5 0,5   1,5 1,5 

Művészettörténet   
Vizuális kultúra 1 1 1 1   
 
(b) Bontott csoportban ajánlott a tanítása. 
I: Más tantárgyakba integrált tantárgy, más tantárgyak óraszámának keretében tanulható tananyag. 
 
 

 Az egyes tantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi tantervi ismertetők 
tartalmazzák. 
 
E részletes tantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi tantervhez pedagógiai 
segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök tartoznak. A tantárgyi 
tanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. Ezek az alábbiak: 
  anítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
  feladatgyűjtemény, 
  időterv, 
  mérőlap és értékelési útmutató. 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző program bármely tantárgyi tantervének, segédleteinek és taneszközeinek 
használatára továbbképzések keretében készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3651 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉNEK-ZENE 
 

7–10. évfolyam 
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Az Ének-zene tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–10. évfolyam számára 
kimunkált, a NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják 
azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógia szerint dolgoznak.  
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
Az Ének-zene tanterv a Művészetek műveltségi terület Ének-zene műveltségi részterületére terjed ki. A tanterv 
az Ének-zene műveltségi részterület követelményeinek, valamint a Kerettanterv Ének-zene tantárgyleírásában 
közölt továbbhaladási feltételeknek teljes mértékben megfelel. 
A tanterv lefedi a műveltségi részterületre előírt követelményeket. A NAT-követelményeken felül 
követelményeket fogalmaz meg a furulyázás tanulására, valamint zenetörténeti ismeretek elsajátítására 
vonatkozóan is. Az Ének-zene tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül eleget 
tesz a Hon- és népismeret követelményeinek, mivel megismerteti a tanulókkal a magyarság népzenei örökségét, 
népdalkincsét. Ezen túl lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók tájékozottságot szerezzenek a magyar műzene-
irodalom kiemelkedő személyiségeiről, alkotásairól. Segíti az Európa és az egyetemes kultúra követelményeinek 
teljesítését, mivel az egyetemes (európai és Európán túli) zeneművészet remekeit, alkotóit szintén bemutatja. 
Segíti továbbá a Tanulás közös követelményeinek teljesítését, azáltal, hogy valamennyi évfolyamon – az ének-
zene tanulásán túl – a zeneművészet nyújtotta önművelési lehetőségeket kínálja fel a tanulóknak. 
 
 
A tanterv jellemzői  
 
Az Ének-zene tanterv programja a Kodály Zoltán nevelési elvein alapuló gyakorlatot kívánja a leghatékonyabb 
mértékben megvalósítani. Ennek érdekében a tantervben szereplő főbb zenei tevékenységek: az éneklés, a zenei 
írás-olvasás, a zenetörténeti ismeretek tanulása, a zenehallgatás és a furulyázás. A tanterv 
teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulás segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A 
tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
Az Ének-zene tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi 
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Ének-zene tantervet egyetemi szintű énektanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. A 
tanterv szerinti tanulást segítő pedagógusnak – szakmai alapképzettségén felül – birtokolnia kell a furulyázás 
tanításához szükséges szaktudást is, továbbá tájékozottnak kell lennie a kortárs magyar és egyetemes 
zeneművészetben. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő tevékenységek 
tanulásához nem szükséges külön terem. Az olyan szaktanterem megléte viszont nem hátrány, ahol az ének-zene 
tanítás segítéséhez rendelkezésre áll egy billentyűs hangszer (lehetőleg pianínó vagy zongora), kazettás 
magnetofon és CD-lejátszó, jó minőségű hangkazetta- és CD-lemezkészlettel. 
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Az Ének-zene tanulásának céljai a 7–10. évfolyamon 

 
A Képességfejlesztő és értékőrző program művészeti-esztétikai műveltséget preferáló gazdag tantárgyi 
rendszerében fontos helyet foglal el a zenei nevelés. A gyerekek kisiskolás kortól kezdve tanulják és gyakorolják 
a sokféle zenei tevékenységet. A tantárgy programja osztálykeretben lehetővé teszi valamennyi tanuló számára a 
hangszeres tanulást is. Az Ének-zene tantárgy sokféle, választékos tevékenységtanulási lehetőséget kínál fel a 
tanulók számára, akik – kedvező tanulási attitűddel, megfelelő pedagógiai segítéssel – magasabb rendű 
szükségletek (zenei önkifejezés, önművelés) birtokába juthatnak. 
 
Kodály Zoltán zenepedagógiai felfogásának értelmében a zenei nevelési folyamat, a zenei képességek 
fejlesztésének centrumában a tanulók kognitív és emocionális kultúrájának szintézisét elősegítő – zenei élmény 
áll. A zenei élmény alapját egyrészt a zeneművek megismerése, másrészt azok előadása, megszólaltatása 
(interpretálása) képezheti, kiegészülve az énekes és hangszeres (furulya) improvizáció lehetőségeivel. A 
zenehallgatás és a zenei ismeretek gyarapítása csak kiegészítő eszköz és módszer a zenei élményhez vezető úton, 
miként a kottaismeret és a (relatív) szolmizáció. Az egyéni és közös éneklés, a hallásfejlesztés, a ritmus- és 
dinamikaérzék fejlesztése együttesen az interpretációs képességek szerves alkotórészeként jelenik meg. Az 
improvizáció ebben a folyamatban a kreatív képességek sajátos megnyilvánulási formájaként értelmezhető. 
 
Az Ének-zene tantárgy programja a Kodály Zoltán nevelési elvein alapuló gyakorlatot kívánja a leghatékonyabb 
mértékben megvalósítani. Ennek érdekében a főbb zenei tevékenységek a tanórákon az alábbiak: 
 

 éneklés, improvizáció, 
 zenei írás-olvasás, 
 zenetörténeti ismeretek tanulása, 
 zenehallgatás, 
 furulyázás, hangszeres improvizáció. 

 
Az ének-zene tantárgy programja lehetőséget nyújt arra, hogy valamennyi zenei tevékenység végzése közben 
pozitív érzéseket éljenek át a tanulók, ezáltal a zene és zenélés számukra pozitív értékké válhat. “A zenei nevelés 
sokoldalúan fejleszti a gyermek képességeit, nemcsak közvetlenül a zenei természetűeket, hanem koncentrációs 
készségét, beidegződéseit, érzésvilágát és szolgálja a testi nevelést is.” (Kodály Zoltán) 
 
A magyar gyermek- és népdalkincs, a jeles napok dalai, a régmúlt századok történelmi énekei és hangszeres 
táncdallamai – integrálva a magyar néptánc tantárgy programjával – pozitívan erősíthetik a tanulók 
magyarsághoz való kötődését. Mindemellett az ének-zene tantárgy programja lehetőséget nyújt a tanulók 
számára a magyar és egyetemes zeneművészet megismerésére a kezdeti időktől a jelen kor zenéjéig, továbbá a 
távoli kultúrák zenéjével való ismerkedésre is. Az emberi-erkölcsi értékek felmutatására, az emberi nagyság és 
teljesítmény tiszteletére nyújt példát az egyes zeneszerzők életútjának, munkásságának, művészetének 
megismerése. A zenehallgatás idejének – életkoronként eltérő – növelésével, a zeneművek elemzésével a zenéről 
való szakszerű tájékozódás segítségével megerősödhetnek a tanulók zenebefogadó, illetve hangverseny-látogató 
attitűdjei. 
 
Az ember természet adta „hangszere” az énekhang; a közös éneklés legtermészetesebb formája a kórusének egy 
szólamban vagy több szólamban egyaránt. Ez erősítheti a tanulókban az összetartozás, az egymásrautaltság, a 
felelősség érzését és a közös munka örömét. 
Kívánatos, hogy minden KÉK-es iskolában – a fakultatív formában is – szóljon a kórusének, és jelenjék meg az 
iskola rendezvényein, az Éneklő Ifjúság hangversenyein. Ez a tanulóknak sikerélményt jelenthet, alakíthatja 
ízlésüket és értékvilágukat. Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei a karéneklés különböző formáiban 
teljesülhetnek ki. A kórusének műfaját, műnemét, műsorát, a kórusművek nehézségi fokát az adott éneklő 
közösség képességeinek és felkészültségének megfelelően szükséges megválasztani. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 7–8. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A tiszta éneklés gyakorlása: 
intonáció, artikuláció 
 Hangnemek 

megkülönböztetésének 
gyakorlása 
 Hangértékek 

megkülönböztetése 
 Hangjegyírási, dallamírási 

gyakorlatok 
 Dallamok belső sajátosságainak 

felismerése 
 A gregorián melizma éneklés 

technikájának gyakorlása 
 Homofon és polifon éneklési 

módok  
 Zsoltározó éneklés gyakorlása 
 Korstílusok felismerésének 

gyakorlása – zenehallgatás 
segítségével 
 Harmóniaelemek felismerése 
 A magyar népzene 

sajátosságainak megfigyelése és 
elemzése 
 Hangközök felismerése 
 Műfajok felismertetése 
 Zenei írás-olvasás gyakorlása 

 Egyéni és közös éneklés – 
szöveggel, szöveg nélkül, 
szolmizálva 
 Írásbeli házi feladat 
 Írásbeli feladatmegoldás az 

iskolában 
 Egyszólamú és többszólamú 

éneklési gyakorlatok az 
iskolában 
 Zenetörténeti ismeretek mérése 

szóbeli feleltetéssel és 
tesztlapokkal 

 

 Hagyományos osztályozás 
 Elemző szóbeli minősítés 
 Elemző írásos minősítés 
 Analitikus pontozás 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  

a 9–10. évfolyamon 
 
A tananyag-elsajátítást szolgáló módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 
 A tiszta éneklés gyakorlása: 

intonáció, artikuláció 
 Magyar népdalok éneklése, 

egyszólamú éneklés gyakorlása 
 A gregorián melizma éneklés 

technikájának gyakorlása 
 Homofon és polifon éneklési 

módok értelmezése és 
gyakorlása 
 Zsoltározó éneklés gyakorlása 
 Korstílusok felismerésének 

gyakorlása – zenehallgatás 
segítségével 
 A magyar népzene 

sajátosságainak megfigyelése és 
elemzése 
 Hangközök felismerése 
 Dallamírási gyakorlatok (táblán 

és kottafüzetben) 
 Műfajok felismertetése 
 Zenei írás-olvasás gyakorlása 

 Egyéni és közös éneklés – 
szöveggel, szöveg nélkül, 
szolmizálva 
 Írásbeli házi feladat 
 Írásbeli feladatmegoldás az 

iskolában 
 Egyszólamú és többszólamú 

éneklési gyakorlatok az 
iskolában 
 Zenetörténeti ismeretek mérése 

szóbeli feleltetéssel és 
tesztlapokkal 

 Hagyományos osztályozás 
 Elemző szóbeli minősítés 
 Elemző írásos minősítés 
 Analitikus pontozás 
 A tanuló önértékelése 

 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám Cím 

7. NT-00755 Kodály Zoltán-Ádám Jenő: Énekes könyv. 7. 

8. NT-00855 Kodály Zoltán-Ádám Jenő: Énekes könyv. 8. 

7–8. MŰ-10112 Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. 

9–10. KC-0003/1-1 Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita: Kultúrák kulcsai. 

 KC-0004/1 Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita: Kulcs a muzsikához. CD-sor (NAT) 

 MR-0019 Szitha Tünde: Orfeusz hangzó zenetörténet 8. Magyar zene századai. 

 KC-0002/1 Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita: Kulcs a muzsikához. Énektár 2. (NAT) 

 
 



 
 
 
 
3656 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
 

7. évfolyam 
 
 

Az Ének-zene tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
Alakuljon ki a tanulóknak az a szokása, hogy iskolai és iskolán kívüli eseményeken kezdeményezzék a kulturált 
közös éneklést. Tanuljanak meg összeállítani különböző hangulatú és stílusú dalcsokrokat. Sajátítsák el 
gyakorlással a kottából való hangnem megállapítást, amely a lapról való éneklés képességét fejleszti. Tudják 
hangoztatni az ismert verbunkos dallamok, zenei témák ritmusát. A XIX. századi magyar és európai romantika 
érzelem-gazdag zeneműveinek hallgatása révén formálódjon érzelmi életük. Ismerjék meg Erkel Ferenc és Liszt 
Ferenc életútját és munkásságát, amely példaértékű a nemzettudat formálása szempontjából. Kapjanak indíttatást 
Erkel F.: Hunyadi László és Bánk bán című operáinak megismerésére, megtekintésére. Tanulják meg bemutatni 
szakkifejezések segítségével a romantika legkiemelkedőbb hazai és külföldi zenei egyéniségeit, s azok néhány 
remekművéről tanuljanak meg rövid elemzést tartani. Szerezzenek tájékozottságot a leghíresebb zenei 
intézményekről, a hazai és külföldi zenei előadó-művészet kiemelkedő eseményeiről. Ismerkedjenek meg híres 
nemzetközi zenei intézményekkel, versenyekkel. Az egyéni és társas zenélés követelményeinek megfelelően 
tudjanak előadni önállóan összeállított műsort az általuk ismert repertoárból. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. NÉPDALOK, MŰDALOK, 

VOKÁLIS ÉS 
HANGSZERES 
ZENEMŰVEK TÉMÁI 

 NÉPDALOK, MŰDALOK, 
VOKÁLIS ÉS HANGSZERES 
ZENEMŰVEK TÉMÁINAK 
ÉNEKLÉSE 
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1. Magyar és európai 

népdalok; 
magyar népies műdalok; 
verbunkos zeneművek 
énekelhető témái; 
romantikus dalok; 
romantikus zeneművek 
énekelhető témái; 
áriák, áriarészletek; 
gregorián dallamok műzenei 
feldolgozásokban 
dalok jegyzéke: 
Meghalt a cselszövő (Erkel 
F:. Hunyadi László), 
Ha férfi lelkedet (Erkel F:. 
Bánk-bán), 
Hazám, hazám (Erkel F:. 
Bánk-bán), 
Vörös bársony süvegem, 
Hej, Rákóczi, Bercsényi, 
Te vagy a legény, 
Kecskemét is kiállítja, 
Nem loptam én életemben, 
Cserebogár, 
Erdőkön, mezőkön járó,  
Bujdosik az árva madár, 
Sárgát virágzik a repce, 
A pisztráng (F. Schubert), 
A hársfa (F. Schubert), 
Aranyosom (lengyel 
népdal), 
Ej, haj, gyöngyvirág, 
Ó, szép Aida (Verdi: Aida), 
Mint a fecske (Verdi: 
Nabucco), 
Lacrimosa dies illa (Verdi: 
Rekviem), 
Ó, ifjak, lányok (Liszt: 
Krisztus) 

 Tiszta éneklés, oldottabb 
metrikájú parlando, szabadabb 
rubato gyakorlása; 
feszes guisto lüktetéssel történő 
éneklés; 
dalok, zenei témák stílusos 
előadása emlékezetből 

 Részt tud venni tíz 
népdal, műdal, zenei 
téma éneklésében 
emlékezetből. 

 A tanult dalok, 
zeneműtémák 
mindegyikét pontosan és 
tisztán el tudja énekelni. 

        
II. ZENEI ISMERETEK  ZENEI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Dallami ismeretek: 

a kotta 3 #-es, 3 b-s 
hangnemekben; 
hangközök 

 Dallamok, zenei témák 
szolmizálása kottából 3 #-es és 
3 b-s hangnemekben; 
hangnemek megállapításának 
gyakorlása kottából; 
hangközök felismerése és 
éneklése oktávon belül, kottából; 
a szext /6/ és szeptim /7/ 
hangközök tanulása 

 Meg tudja nevezni a 
hangközöket oktávon 
belül, kottából, kevés 
hibázással. 

 Kottából felismeri és 
meg tudja nevezni a 
hangközöket. 

        
2. Ritmikai ismeretek: 

dalok, zenei témák ritmusa 
(pontozott nyolcad és 
tizenhatod) 

 a pontozott nyolcad és tizenhatod 
értékeket tartalmazó zenei témák 
ritmusának gyakorlása kottából 
és hallás után 

 Kevés gyakorlással 
hangoztatni tud 
pontozott nyolcad és 
tizenhatod ritmusú zenei 
témákat. 

 Biztonsággal tudja 
hangoztatni a pontozott 
nyolcad és tizenhatod 
ritmusú zenei témákat. 

        
III. ZENEMŰVEK, 

ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK 

 ZENEMŰVEK HALLGATÁSA, 
ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK TANULÁSA 
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1. Zenei formák és műfajok a 
XIX. sz. zenéjéből: 
verbunkos zene; 
rapszódia; 
szimfonikus költemény; 
csárdás; 
palotás; 
népies műdal; 
mazurka; 
polonéz; 
etűd; 
programzene 

 A XIX. sz.-i magyar és európai 
zene főbb műfajainak, 
stílusjegyeinek tanulása; 
műfajok felismerésének 
gyakorlása hangzó zenéről; 
műfajok meghatározása; 
jellemző stílusjegyek 
megfigyelése 

 Felismeri a verbunkos, 
az etűd, a mazurka és az 
opera műfajokat. 
Ismeri és fel tudja idézni 
a szimfonikus költemény 
és a rapszódia fogalmát. 

 Felismeri, és jellemezni 
tudja a verbunkos zenét. 
Meg tudja határozni az 
etűd, a mazurka, a 
dalciklus és a rapszódia 
műfajait.  

        
2. A magyar nemzeti 

romantika: 
Erkel Ferenc és Liszt 
Ferenc életútja, 
munkássága, művészete 
zeneművek, 
zeneműrészletek: 
Egressy Béni: Szózat; 
Erkel: Hunyadi László – 
Meghalt a cselszövő, I. felv. 
/kórus/, 
Bánk bán – Keserű bordal 
/Vörösmarty Mihály verse/, 
Hazám, hazám /Bánk, II. 
felv./; 
Liszt: Velence /zongoramű/, 
Szerelmi álmok 
/zongoramű/, 
XV. Magyar rapszódia 
/Rákóczi-induló/, 
Mazeppa /részlet/, 
Les Preludes, Koronázási 
mise – Graduale 

 Erkel és Liszt életútjáról, 
munkásságáról és művészetéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a verbunkos dallam jellemzőinek 
számbavétele, verbunkos dallam 
felismerése Liszt és Erkel 
zeneműveiben; 
zeneművek hallgatása, tartalmuk 
ismertetése 

 Ismertetni tudja Erkel és 
Liszt jelentőségét négy-
négy mondatban. 
Ismertetni tudja tömören 
Erkel Ferenc Hunyadi 
László és Bánk bán című 
operáinak tartalmát. 
Felismer két-két 
részletet az említett 
operákból, illetve Liszt 
Ferenc két művét, 
műfajuk 
megnevezésével. 

 Ismertetni tudja Erkel és 
Liszt életútját, 
munkásságát. Felismeri 
és meg tudja nevezni 
hét-hét alkotásuk címét 
és műfaját. 
Ismertetni tudja Erkel 
Ferenc Hunyadi László 
és Bánk bán című 
operáinak tartalmát. 

 
3. Az európai romantika 

ismertebb zeneszerzői, 
remekművei: 
Fr. Schubert, 
F. Chopin, 
G. Verdi, 
P. I. Csajkovszkij, 
M. P. Muszorgszkij, 
J. Brahms, 
R. Wagner 
zeneművek, 
zeneműrészletek: 
Schubert: A pisztráng, 
A-dúr zongoraötös IV. tétel, 
Erlkönig /Goethe/; 
Chopin: G-moll mazurka, 
C-moll etűd /Forradalmi/, 
E-moll zongoraverseny I. 
tétel; 
Verdi: Nabucco – 
Szabadság-kórus, 
Aida – Radames románca, 
Requiem – Dies irae: 
Lacrimosa; 
Csajkovszkij: B-moll 
zongoraverseny I. tétel, 
Rómeó és Júlia – 
Nyitányfantázia; 
Muszorgszkij: Egy kiállítás 
képei /részletek/; 
Brahms: Magyar táncok V., 
VI.; 
Wagner: Trisztán és Izolda 
– Izolda szerelmi halála 

 Az európai romantika ismertebb 
zeneszerzőinek munkásságáról 
szóló szemelvények olvasása, 
feldolgozása, néhány 
remekművük meghallgatása, 
elemzése, különös tekintettel a 
nemzeti gyökerű stíluselemekre 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az európai romantika 
ismertebb zeneszerzőiről 
és zeneműveikről. 
Felismer és meg tud 
nevezni legalább két 
romantikus zeneművet a 
szerző nevével együtt. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján az 
európai romantika 
ismertebb zeneszerzőiről 
és zeneműveikről. 
Felismeri és meg tudja 
nevezni valamennyi 
meghallgatott 
romantikus zenemű 
címét, szerzőjét és 
műfaját. 
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4. Zenetörténeti szemelvények: 
a verbunkos zene 
kialakulása; a Himnusz 
“születése”; a Magyar 
Állami Operaház rövid 
története; a Zeneakadémia 
intézménye napjainkban 

 Zenetörténeti szemelvények 
olvasása, feldolgozása 

 Fel tudja idézni az alábbi 
évszámokat: 
Himnusz megzenésítése, 
Operaház, 
Zeneakadémia 
megnyitása. 

 Ismertetni tudja a 
Magyar állami Operaház 
és a Zeneakadémia 
történetét, az 
intézmények funkcióit, 
illetve jelentőségüket. 

        
5. Zenei tárgyú informáltság, 

önművelés 
 Tájékozódás, adatgyűjtés a zenei 

előadó-művészetről és zenei 
eseményekről 

 Meg tud nevezni 
legalább nyolc előadót, 
öt karmestert, három 
intézményt, három zenei 
eseményt és egy 
folyóiratot. Évente 
legalább egy 
hangversenyre ellátogat. 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni tizennégy 
operaénekest, tíz 
zeneművészt, nyolc 
karmestert, öt zenei 
intézményt, öt zenei 
témájú kiadványt és 
négy nemzetközi, illetve 
hazai zenei eseményt. 
Évente legalább három 
hangversenyre ellátogat. 

        
IV. FURULYÁZÁS  FURULYÁZÁS TANULÁSA     
        
1. Népdalok, zeneművek témái: 

kétszólamúak: 
Hej, Rákóczi, Azhol én 
elmegyek, Bujdosik az árva 
madár, Ej, haj gyöngyvirág, 
Allegro – Ph. Telemann, 
Vízizene-Air – G. F. Händel, 
Air – H. Purcell: Dido és 
Aeneas, 
Bartók: Furulyaszó, 
Őszi szél fúj a hegyekről 

 Népdalok, zenei témák 
furulyázása; 
a dallami, ritmikai, formai, 
stílusbeli, előadói ismeretek 
egyidejű gyakorlása 
furulyázással 

 El tud játszani furulyán 
három dallamot C-dúr 
vagy F-dúr hangnemben 
kottából. 

 Hibátlanul el tudja 
játszani furulyán C-dúr 
vagy F-dúr hangnemben 
kottából a tanult 
népdalokat, illetve 
zeneművek témáit. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 
Daléneklés: 

– részt tud venni 10 népdal és 5 műdal átélt előadásában emlékezetből. 
 

Zeneelmélet: 
– meg tudja nevezni a hangközöket oktávon belül, kottából, kevés hibázással, 
– hangoztatni tud pontozott nyolcados és tizenhatod ritmusú zenei témákat, 
– tudjon dallamot írni és olvasni 3# 3b előjegyzésben 
 

Zenetörténet, zenehallgatás: 
– tudja ismertetni a magyar nemzeti romantika 7. évfolyamban megismert zeneszerzőinek és műveiknek 

főbb jellemzőit 
– tudjon megnevezni XIX. századi európai zeneműveket (szerző, cím) többször hallott részleteik alapján. 
 

Zenei anyanyelv: 
– tudja a XIX. századról megismert zenei műszavak jelentését. 
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8. évfolyam 

 
Az Ének-zene tanulásának céljai a 8. évfolyamon 

 
Váljon szokásukká a tanulóknak, hogy bizonyos iskolai és szabadidős tevékenységeikben kulturált közös 
éneklést kezdeményezzenek a közösségi szellem fejlesztése és a jó hangulat érdekében.  Tanuljanak meg jazz, 
musical és rock-opera részleteket énekelni. Ismerjék meg a XX. századi európai és amerikai zene jellegzetes 
stílusirányzatait, stílusjegyeit. Ismerjék fel hangzó zenéről a kiemelkedő XX. századi zeneszerzők alkotásait. 
Alakuljon ki érdeklődésük a zeneművek különböző átiratainak megismerésére, továbbá balett művek 
megtekintésére. Ismerjenek rá a XX. századi zeneművekben a tonális és atonális hangzásokra. Váljanak képessé 
arra, hogy kiselőadást tartsanak a jazz kialakulásáról, műfajairól, s azok jellemzőiről. Ismerjenek meg már 
elhunyt és élő híres jazzmuzsikusokat. Vállaljanak kiselőadást közvetlen élményeik és tapasztalatai alapján a 
kortárs zene legújabb irányzatairól (lehetőleg hangzó illusztrációs anyag segítségével). Ismerjenek meg 
kiemelkedő kortárs szerzőket és előadókat. Váljanak képessé arra, hogy el tudják helyezni a magyar és 
egyetemes zenekultúrában Bartók Béla és Kodály Zoltán művészetét. Nyerjenek munkásságuk jelentőségéről 
olyan átfogó képet, amely – alkotó művészi teljesítményükön túl – emberi nagyságukat is bemutatja. 
Szerezzenek tájékozottságot a XX. századi és kortárs zenei életről. Kövessék nyomon a vokális és hangszeres 
előadó-művészet kiemelkedő személyiségeinek pályafutását. Váljon szükségletükké a rendszeres hangverseny-
látogatás. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. NÉPDALOK, MŰDALOK 

VOKÁLIS ÉS 
HANGSZERES 
ZENEMŰVEK TÉMÁI 

 NÉPDALOK, MŰDALOK 
VOKÁLIS ÉS HANGSZERES 
ZENEMŰVEK TÉMÁINAK 
ÉNEKLÉSE 

    

        
1. Magyar népdalok, 

népballadák, történelmi 
dalok, más népek dalai; 
énekelhető szemelvények 
Bartók, Kodály és Bárdos 
Lajos kórusműveiből; 
a jazz énekes műfajai  
(a blues és a spirituálé); 
napjaink populáris 
zenéjének dallamai 
dalok jegyzéke: 
Elindultam szép hazámból, 
Elmegyek, elmegyek, hosszú 
útra, Erdő nincsen zöld ág 
nélkül, A bárnai kertek alatt, 
Jaj, de széles, jaj, de hosszú 
az az út, Röpülj madár, 
röpülj, Lovamat kötöttem 
piros almafához, Sohasem 
vétettem Gyarmat 
városának, A gőzösnek hat 
kereke, Nincs Szentesen 
olyan asszony, Esik eső szép 
csendesen csepereg, Mikor 
Rózsa Sándor, Gaudeamus 
igitur (latin), Igyunk 
(francia), Kultani kukku 
(finn), Bella bimba (olasz), 
Te barna lányka (spanyol), 
Régi szép idő (angol), 

 Tiszta éneklés, kulturált, egységes 
hangzás kialakítása; 
Bartók, Kodály és Bárdos 
kórusműveiből vezető dallamok 
éneklése; 
a blues és a spirituálé műfajok 
megismerése; 
musical részletek és rock-operák 
dallamainak éneklése 

 Részt tud venni tíz 
magyar népdal és 
további tíz különböző 
dallam vagy zenei téma 
közös éneklésében. 

 El tud énekelni pontosan 
és emlékezetből minden 
tanult dalt, műdalt, zenei 
témát. 
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 Örömóda (német) – 

Beethoven, Csak azt mondd 
meg rózsám (Bartók B.: Ne 
hagyj itt), Ne menj el 
(Bartók B.: Ne menj el), 
Mikoron Dávid (Kodály: 
Psalmus Hungaricus), Ah, 
hol vagy magyarok (Kodály 
Ének Szent István 
királyhoz), Ó, ó, ó, hív a 
szív, a szó (Orff: Carmina 
Burana), Nincs semmim, s 
minden az enyém, Itt a  
nyár(Gershwin: Porgy és 
Bess), Egyedül vagyok, állj 
mellém, (Tolcsvai L.: 
Magyar  mise), Éjfél 
(Webber: Macskák), Ma 
éjjel  (Bernstein: West Side 
Story) 

      

        
II. ZENEMŰVEK, 

ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK 

 ZENEMŰVEK HALLGATÁSA, 
ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

        
1. A XIX–XX. század közti 

átmeneti korszak zenéje; 
a XX. század európai és 
amerikai zenéje: 
zeneszerzők: 
Debussy, 
Ravel, 
Stravinsky, 
Orff, 
Berg, 
 Schönberg, 
Gershwin, 
Bernstein, 
Webber; 
zeneművek: 
Debussy: A tenger 
(részletek), 
Gollyvog tánca 
(Gyermekkuckó zongora 
sor); 
Ravel: Bolero; 
Stravinsky: Petruska (orosz 
táncjáték, részletek), 
Tavaszi áldozat (A föld 
imádása); 
Gershwin: Porgy és Bess – 
Bendzsó-dal, 
– Klára bölcsődala, 
Rhapsody in blue 
(részletek); 
Bernstein: West Side Story – 
To night, Maria, America, 
Divertimento: Samba, 
Kaddis – szimfónia (részlet) 
Webber: Requiem-Hossana; 
Berg: Hegedűverseny 
(részlet); Orff: Carmina 
Burana (részletek); 

 A századforduló és a XX. századi 
európai és amerikai zene 
jellegzetes stílusirányzatainak, 
stílusjegyeinek megismerése; 
a zenei impresszionizmus 
stílusjegyeinek számbavétele; 
az impresszionista zenekari 
hangszín megfigyelése; 
XX. századi zeneszerzők 
stílusjegyeinek észrevevése; 
az osztinátó – technika 
megfigyelése, felismerése; 
a tonalitás fellazulását mutató 
művek elemzése; 
népzenei elemek megfigyelése a 
műzenében; 
a neoklasszicista irányzat 
megfigyelése; 
a bitonalitás és politonalitás, a 
tonalitás és atonalitás 
megfigyelése; 
a 12 hangú skála (dodekafónia) 
alkotói elveinek számbavétele 

 Meg tudja határozni az 
alábbi kifejezéseket: 
impresszionizmus, 
folklorizmus, 
politonalitás, osztinátó – 
technika, tonalitás-
atonalitás. 
Felismeri az alábbi XX. 
századi műveket: 
Ravel: Bolero, 
Orff: Carmina Burana, 
Gershwin: Rhapsody in 
blue. 

 Meg tudja határozni a 
XX. századi zene tanult 
stílusirányzatait, 
műfajait, jellemzőit. 
Felismeri hangzó 
zenéről a megismert 
zeneműveket. Pontosan 
meg tudja nevezni azok 
szerzőit, címét és 
műfaját. A felismert 
zeneművekről rövid 
elemzést tud adni a 
tanult zenei 
szakkifejezések 
használatával. 
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2. A jazz irányzatai: a blues, a 

dixiland, a  swing, a 
spirituálé és a ragtime; 
a beat; 
Louis Armstrong, Sc. Joplin, 
Ella Fitzgerald, Szakcsi 
Lakatos Béla, Pege Aladár, 
Elvis Presley, a Beatles 

 Ismeretek tanulása a jazz 
kialakulásáról, általános 
jellemzőiről; 
a jazz főbb műfajainak 
számbavétele, meghatározása; 
jazz-elemek felismerése a XX. 
századi műzenében 

 Tudja, mit jelent a jazz. 
Fel tud sorolni legalább 
két jazz-irányzatot. 

 Felismeri hangzó 
zenéről a megismert 
jazzműveket. Pontosan 
meg tudja nevezni azok 
szerzőit, címét és 
műfaját. A felismert 
zeneművekről rövid 
elemzést tud adni a 
tanult zenei 
szakkifejezések 
használatával. 

        
3. A kortárs zene ismertebb 

irányzatai: 
Kurtág György, 
Ligeti György, 
John Cage, 
K. Stockhausen 
zeneművek: 
Cage: II. Constructions; 
Kurtág György: 
Bornemissza Péter 
mondásai (részlet) 

 A kortárs zene ismertebb 
irányzatainak megismerése; 
a kortárs zene új zenei 
paramétereinek számbavétele; 
az experimentális zene (véletlen) 
és a cluster – hangzás 
megfigyelése; 
az elektronikus zene 
megfigyelése; 
népzenei és populáris zenei 
elemek keresése mai szerzők 
műveiben 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a kortárs zenéről. 

 Felismeri hangzó 
zenéről a megismert 
kortárs zeneműveket. 
Pontosan meg tudja 
nevezni azok szerzőit, 
címét és műfaját. A 
felismert zeneművekről 
rövid elemzést tud adni a 
tanult zenei 
szakkifejezések 
használatával. 

        
4. A XX. századi magyar zene; 

Bartók Béla és Kodály 
Zoltán művészete; 
zeneművek:  
Bartók Béla: Allegro 
barbaro, Cantata Profana 
(részletek), A kékszakállú 
herceg vára (részletek), 
Concerto, III. 
zongoraverseny I. tétel; 
Kodály Zoltán: Psalmus 
Hungaricus (Bevezető ének 
és más részletek), Jézus és a 
kufárok (vegyeskar), 
Liszt Ferenchez (vegyeskar), 
Öregek – Weöres Sándor 
(vegyeskar), Galántai 
táncok; 
Bárdos Lajos. Missa tertia – 
Glória; 
Petrovics Emil: Jónás 
könyve, Durkó Zsolt: Halotti 
beszéd, Szokolay Sándor: 
Symphonia Ungarorum 
(részletek) 
Penderecki: Lukács passió 
(részlet) 
Hiroshima; 
Tolcsvai: Magyar mise 
(részletek) 

 A XX. századi magyar zene 
sajátosságainak tanulása Bartók 
és Kodály műveinek 
megismerésével; 
Bartók és Kodály életútjának, 
munkásságának megismerése, 
kiemelkedő alkotásaik 
meghallgatása, elemzése; 
népzenei elemek felismerése 
Bartók és Kodály műzenéjében, 
hagyomány és modernség 
felismerése zenéjükben; 
Kodály kórusművészetének 
megismerése 

 Felismeri az alábbi XX. 
századi műveket: 
Bartók: Concerto 
Allegro barbaro, 
Kodály: Psalmus 
Hungaricus. 
Ismertetni tudja tömören 
Bartók és Kodály 
életútját, munkásságát. 
Felismeri e két szerző 
két-két jelentős művét, s 
azok műfaját is 
megnevezi. 

 Ismertetni tudja Bartók 
Béla és Kodály Zoltán 
életútját, munkásságát. 
Ki tudja emelni 
művészetük jelentőségét. 
Felismeri és meg tudja 
nevezni e két zeneszerző 
tanult zeneműveit, azok 
címét és műfaját. 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3663 

 
 
5.    
 

Életrajzok, zenei tárgyú 
cikkek, szövegek: 
Így láttuk Bartókot; 
Bartók és a népzene; 
Bartók Amerikában; 
Így láttuk Kodályt; 
A Kecskeméti Kodály 
Intézet; 
Alternatív zenei nevelési 
módszerek; 
L. Bernstein: Hangverseny 
fiataloknak; 
Y. Menuhin–C. Davis: Az 
ember zenéje; 
Czeizel E.–Batta A.: A zenei 
tehetség gyökerei; 
 Gonda J.: A jazz 

 
Zeneszerzők, zeneművészek 
életrajzát bemutató írások, 
zenéről szóló szövegek olvasása, 
feldolgozása az emberi nagyság 
és művészi teljesítmény 
megismerése érdekében 

 
Meg tud nevezni hat 
zeneművészt, három 
karmestert, két zenei 
eseményt és egy zenei 
folyóiratot. Évente 
ellátogat legalább egy 
hangversenyre. 

 
Meg tudja nevezni a 
tanult külföldi és magyar 
kortárs zeneszerzőket, 
egy-egy főbb művüket, 
továbbá tizenöt zenei 
előadóművészt, nyolc 
karmestert, tizenöt zenei 
tárgyú kiadványt és 
legalább öt-öt hazai és 
nemzetközi zenei 
eseményt. Évente 
ellátogat legalább három 
hangversenyre. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
Éneklés: 

– részt tud venni 10 magyar népdal és további 10 műdal vagy zenei szemelvény stílushű előadásában. 
 
Zeneelmélet: 

– az elmúlt évek zeneelmélet anyagának összefoglalásaként dallamok, ritmusok olvasása, írása 3# 3b-ben, 
– 5 és 7 fokú hangsorok, valamint oktávon belüli hangközök felismerése kottából, 
– a leggyakoribb tempó és dinamikai jelek alkalmazására való képesség csoportos és egyéni éneklés 

során. 
 
Zenetörténet: 

– tudja a XX. század megtanult műfajait vázlatosan ismertetni (pl.: impresszionizmus, folklórizmus, 
tonalitás, atonalitás), 

– ismerjen fel legalább 5 művet (szerző, cím) a XX. sz. megtanult műveiből, 
– vázlatosan ismertesse a mű jellemzőit, 
– tudja mit jelent a jazz, 
– ismerjen legalább 4 jazz irányzatot. 

 
Zenei anyanyelv: 

– ismerje a XX. sz-ról megismert zenei műszavak jelentését. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

Az Ének-zene tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
A tanulók váljanak képessé arra, hogy az eddigi tanulmányaik során megismert népdalokat, műdalokat, vokális 
és hangszeres műveket és a róluk szerzett ismereteket fel- és megelevenítsék, magukban rendezhessék. 
Vegyenek részt az iskolai kóruséneklésben, legyenek képesek a zenei szakkifejezések pontos használatára, egyes 
zeneművek szakszerű elemzésére. Ismerjék meg a magyar, az európai és az egyetemes zenekultúra sajátosságait, 
történelmi fejlődését és kölcsönhatásait. Váljék természetes szükségletükké és szokásukká a zenehallgatás, a 
hangversenyek látogatása. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. NÉPDALOK, MŰDALOK, 

VOKÁLIS ÉS 
HANGSZERES 
ZENEMŰVEK  

 NÉPDALOK, MŰDALOK, 
HANGSZERES ZENEMŰVEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Népdalok, műdalok, 

hangszeres zeneművek  
 Az előző években tanult népdalok, 

műdalok, hangszeres zeneművek 
témáinak éneklése kottából és 
hallás után 

 Részt tud venni húsz 
népdal és tíz zenei téma 
közös éneklésében. 

 Minden tanult dalt és 
zenei témát pontosan el 
tud énekelni. 

        
II. ZENEELMÉLETI ÉS 

ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK 

 ZENEELMÉLETI ÉS 
ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK TANULÁSA, 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    

        
1. A zene történelmi 

fejlődésének fontosabb 
állomásai az őskori 
mágiától az első ókori 
civilizációkon át 
(Mezopotámia, Egyiptom, 
Görögország) az európai 
barokk-korszak végéig; a 
zene és az emberi hang 
sajátosságai; szerepük az 
ember életében, zenei hang 
és zörej; a hallásérzékelés 
fejlődése, akusztika; 
hangrendszerek, 
félhangrendszer; az ókori 
görög zene éthosza, a 
Távol-Kelet zenéje; az 
énekes műfajok kialakulása; 
a magyar zenekultúra 
kezdetei 

 Zenetörténeti és zeneelméleti 
szemelvények, tanulmányok 
olvasása, feldolgozása, és a 
szakszerű kommunikáció 
gyakorlása. 
(C. Davis-Y. Menuhin: Az ember 
zenéje; Szabolcsi Bence: A zene 
története; Dobszay László: 
Magyar  zenetörténet c. művei 
nyomán) 

 Tömör ismertetés tud 
adni az alábbi témákról: 
a hang tulajdonságai, 
a zenei hang és zörej, 
az európai zene kezdetei.
Egy-két mondatot tud 
mondani, írni az indiai, 
az afrikai és a japán 
zenéről. 

 A zenetörténeti, 
zeneelméleti 
szemelvények témáiról 
pontos ismertetést tud 
adni szóban vagy 
írásban. Jellemezni tudja 
az európai és a távoli 
kultúrák megismert 
zenéit. 

        
2. A fúvós,a húros és a 

billentyűs hangszerek 
eredete, fejlődéstörténete 

 Hangszertörténeti ismeretek 
elsajátítása, az egyes hangszerek 
alakjának és hangjának 
felismerése 
(pl. A zene könyve c. kiadvány 
alapján; szerk.: Ch. Fisher és 
Révész Dorit)  

 Felismer hangzó 
zenében négy-négy 
fúvós és húros 
hangszert. El tudja 
mondani a felismert 
hangszerek egy-két 
jellemzőjét. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
fúvós és a húros 
hangszerek eredetéről, 
fejlődésük történetéről. 
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III. ZENEMŰVEK  ZENEMŰVEK HALLGATÁSA     
        
1.    
 

Távol- és közel-keleti zene: 
Konfucius: Ének a hun 
támadásról (i.e. 6. sz.); 
Ujgúr halottsirató, Sumér 
hajnali démonűző, Sumér 
himnusz Napistenhez (i.e. 
2000.), Óegyiptomi 
Naphimnusz (i.e. 1000.), 
Dávid király: 149. zsoltár 
sófár szólóval (i.e. 1000.), 
Görög és latin zene: 
Pindaros: Óda Apollóhoz 
(i.e. 500.), Anaekreon: 
Bordal, Serikilos: Sírfelirat, 
Zsoltár dallamok, Gregorián 
énekek 
Magyar zene: 
Ómagyar Mária siralom, 
Magyar Gregorián énekek, 
Históriás énekek a 13-
14. századból, Bakfark B.: I. 
Lantfantázia, Esterházy Pál: 
Harmonia caelistis, 
Istvánffy B.: Rorate caeli 
Euorópai zene: 
J. S. Bach: h-moll szvit,  
I. szimfónia, d-moll toccata 
és fuga, A. Vivaldi: Négy 
évszak, G. F. Händel B-dúr 
orgonaverseny, Vízizene 

 
Európai és távoli kultúrák 
zenéjének hallgatása, a fúvós és 
húros hangszerek hangzásának 
felismerése: L. Kecskés András: 
„Ókori zene, ókori hangszerek és 
„… Koboz is peng”1-2. c. audio 
kazetta összeállításából, valamint 
„Orfeusz hangzó zenetörténet”1-
2. és 8. kötetéből (szerk. Kovács 
Sándor, ill. Szitha Tünde) 

 
Felismer a meghallgatott 
zeneművek közül 
legalább hetet. Évente 
legalább három 
hangversenyre ellátogat. 

 
Felismeri a 
meghallgatott 
zeneműveket.  Meg 
tudja nevezni 
szerzőjüket, címüket, 
műfajukat. 
Évente legalább hat 
hangversenyre ellátogat. 
Rövid 
hangversenykritikát tud 
készíteni. 

 
 

Év végi követelmények 
 

9. évfolyam 
 
Éneklés: 

– részt tud venni 10 új népdal és 10 a tanult zenetörténeti korok zenei szemelvényeinek, műdalainak 
éneklésében, emlékezetből. 

 
Zeneelmélet: 

– tudja az ismert dallamokat utószolmizálni, 
– tudjon hangnemet megállapítani előjegyzés alapján, 
– tudjon dúr és moll karaktert felismerni, 
– tudjon ismert dallamot violinkulcsban lejegyezni. 

 
Zenetörténet: 

– tömör ismertetést tud adni az alábbi témákról: 
 – a hang tulajdonságai, 
 – a hang és zörej, 
 – az európai zene kezdetei, 
– tudja pár mondatban jellemezni az indiai, afrikai és a japán zenét, 
– ismerjen fel a zeneirodalmi alkotások közül legalább 7-et ismert részleteik alapján, 
– ismerje fel a hangzó zenében a vonós és fúvós hangszercsalád tagjait és tudjon felsorolni néhány 

jellemzőjét. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
Az Ének-zene tanulásának céljai a 10. évfolyamon 

 
Váljon a tanulók szokásává a kulturált közös éneklés igénye. Kapjanak indíttatást az iskolai kórusénekléshez. 
Alakuljon ki átfogó rendszerező képességük a zene minden elemére vonatkozóan. Ismerjék meg a zenetudomány 
ágait. Tudjanak szakkifejezések használatával zenetörténeti áttekintést adni a zene és a társművészetek 
összefüggéseiről. Legyenek képesek a SZÓ-ZENE-KÉP típusú középiskolai szintű vetélkedő megszervezésére. 
Váljon szükségletükké a rendszeres zenehallgatás és hangverseny-látogatás. Tanuljanak meg rövid 
hangversenykritikát írni szakkifejezések használatával. Szerezzenek tájékozottságot a különféle zenepedagógiai 
módszerek között. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. NÉPDALOK, MŰDALOK, 

VOKÁLIS ÉS 
HANGSZERES 
ZENEMŰVEK, ZENEI 
MŰFAJOK  

 NÉPDALOK, MŰDALOK, 
VOKÁLIS ÉS HANGSZERES 
ZENEI MŰFAJOK 
SAJÁTOSSÁGAINAK 
MEGISMERÉSE ÉS 
FELISMERÉSE 

    

        
1. Népdalok, műdalok, 

hangszeres zeneművek 
 Az előző években tanult népdalok, 

műdalok, hangszeres zeneművek 
témáinak felelevenítése, éneklése 
kottából és hallás után; új 
példaanyag elsajátítása, 
különböző zenei stílusok és 
műfajok felismerése 

 Részt tud venni húsz 
népdal és tíz zenei téma 
közös éneklésében. 

 Minden tanult dalt és 
zenei témát pontosan el 
tud énekelni. 

        
II. ZENEELMÉLETI ÉS 

ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK 

 ÚJ ZENEELMÉLETEK ÉS 
ZENETÖRTÉNETI 
ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA 

    

        
1. Hangtani, melodikai, 

ritmikai, formatani, 
műfajelméleti ismeretek; 
a zenetudomány ágai. A 
zenetudomány fejlődése a 
19. és a 20. században. 
Népzenekutatás.  
A zene történelmi 
fejlődésének jelentősebb 
korszakai Európában és a 
világban – a bécsi 
klasszikusoktól a romantika 
különféle periódusain át 
korunk zenéjéig. A zenekari 
struktúrák kialakulása a 
16. századtól a 20. század 
végéig. Az oratórikus 
műfajok fejlődésének útja. 
A tonális és az atonális 
(dodekafon) zenei 
struktúrák sajátosságai 

 A tanult hangtan, melodikai 
ritmikai, formatani, műfajelméleti 
ismeretek áttekintése és 
rendszerezése; 
a zenetudomány ágainak 
megismerése. Zenetudományi, 
népzenetudományi írások 
tanulmányozása és értelmezése. 
Az európai zene jelentősebb 
korszakaiban létrejött zeneművek 
megismerése és elemzése. Az 
atonális zeneművek strukturális 
sajátosságainak megismerése, 
felismerése, összehasonlítása a 
tonális polifónia faktúráival 

 Ismertetni tudja az 
abszolút és a relatív 
hangrendszer jellemzőit. 
Hangoztatni tudja a 
tanult ritmusképleteket 
zenei témákban. Képes 
jelentősebb klasszikus 
zeneművek 
felismerésére. 

 Biztonságosan tudja 
alkalmazni a tanult 
hangtani, melodikai, 
ritmikai, formatani, 
műfajelméleti 
ismereteket. Ismertetni 
tudja a zenetudomány 
felosztását. Felismeri 
különböző korstílusok 
(klasszicista, 
romantikus) zeneműveit 
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III. ZENEMŰVEK  ZENEMŰVEK HALLGATÁSA, 

ELEMZÉSE 
    

        
1. Bécsi klasszikusok: Haydn: 

Oxfordi szimfónia, 
teremtés; Mozart: Kis éji 
zene, Don Juan, g-moll 
szimfónia, Requiem; 
Beethoven: Ötödik 
szimfónia, Kilencedik 
szimfónia, Hegedűverseny, 
Szonáták: Appassionata  
Romantika: Schubert: 
Dalok, h-moll 
(Befejezetlen) szimfónia; 
Schumann-dalok; 
Mendellsohn: Szentivánéji 
álom (Szvit); Chopin-
etűdök; Liszt Ferenc: 
Magyar rapszódiák, Faust-
szimfónia; Erkel Ferenc: 
Bánk bán; Wagner: 
Tannhäuser, Előjáték; 
Verdi: Rigoletto; 
Mussorgskij: Egy kiállítás 
képei; Mahler: 
IX. szimfónia;  
Huszadik század: 
Debussy: Egy faun 
délutánja, Stravvinsky: 
Petruska; Schönberg: I. 
kamaraszimfónia; Bartók 
Béla: Allegro barbaro, 
Cantata profana; Kodály 
Zoltán. Psalmus 
Hungaricus, Galántai 
táncok, Székely keserves; 
Kurtág György: Játékok , 
Ligeti György: 
Kamarakoncert; Durkó 
Zsolt: Halotti beszéd, 
Szokolay Sándor: 
Symphonia Ungarorum, 
Petrovics Emil: Jónás 
könyve; Dubrovay László: 
Cantata Aquillarum 

 Ismerje a klasszicizmus 
stílusjegyeit, műfaji sajátosságait, 
jelentőségét az európai zenei 
fejlődésben, elemezze a 
romantika stílusjegyeit, beleértve 
az operairodalom remekeit is, 
jellemezze a magyar romantikus 
zene kiemelkedő alkotóinak (Liszt 
Ferenc, Erkel Ferenc zenéjének) 
nemzeti sajátosságait és 
európaiságát 

 Meg tud határozni a 
zenei témák közül egyet-
egyet koronként. Fel 
tudja sorolni az egyes 
korok legjellemzőbb két-
két zenei műfaját. 
Felismeri a különböző 
zenei korok 
legjellemzőbb két 
stílusjegyét. Meg tudja 
nevezni minden kor két 
legismertebb 
zeneszerzőjét és 
zeneművét. Két-három 
mondatos elemzést tud 
adni egy megismert 
zeneműről. Évente 
ellátogat legalább két 
hangversenyre. 

 Minden zenei korból 
felismer és meg tud 
nevezni legalább öt 
zeneművet, azok 
zeneszerzőjét és műfaját. 
Műelemzést tud adni öt 
különböző zenei kor 
egy-egy művéről. Évente 
ellátogat legalább négy 
hangversenyre. Rövid 
hangversenykritikát tud 
írni. 

        
IV. ZENEESZTÉTIKA, 

ZENEPEDAGÓGIA 
 ISMERKEDÉS A 

ZENEESZTÉTIKÁVAL ÉS A 
ZENEPEDAGÓGIÁVAL 

    

        
1. Esztétikum – esztétika 

Esztétikum a zenében 
A zene társadalmi funkciói 
A zene szereplői: alkotó, 
közvetítő, befogadó 
A zenei ízlés formálása 
A zenepedagógia 
lehetőségei és a zenei 
nevelés irányzatai a 
20. században, különös 
tekintettel Kodály Zoltán 
munkásságára 

 Esztétikai, zeneesztétikai és 
zenepedagógiai tárgyú szövegek 
olvasása, értelmezése és 
feldolgozása: szóbeli és írásbeli 
kommunikáció gyakorlása 
(Kedves Tamás: Esztétika. 
Esztétikai és zeneesztétikai 
alapismeretek, valamint Szőnyi 
Erzsébet: zenei nevelési 
irányzatok a XX. században c. 
munkái alapján) 

 Fel tud sorolni két-
három kortárs 
zeneszerzőt, előadót, 
eseményt. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanult 
zeneesztétikai, 
zenepedagógiai 
témákról.  
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Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 
Éneklés: 

– részt tud venni 10 népdal és 10 zenei téma, műdal közös éneklésében emlékezetből. 
 
Zeneelmélet: 

– ismertetni tudja az abszolút és relatív hangrendszer jellemzőit, 
– tudjon megszólaltatni és lejegyezni egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusokat és dallampéldákat. 

 
Zenetörténet: 

– képes jelentősebb klasszikus művek felismerésére az eddig megismert zenetörténeti korszakokból, 
– tudjon felsorolni a zene és a társművészetek kapcsolataira utaló példákat, 
– fel tudja sorolni az egyes korok legjellemzőbb 2-2 zenei műfaját, 
– tudjon megnevezni minden kor 2-2 legismertebb zeneszerzőjét és zeneművét, 
– 3-4 mondatos elemzést tudjon adni egy-egy megismert zeneműről, 
– tudjon felsorolni 2-3 kortárs zeneszerzőt, előadót, zenei eseményt, 
– évente látogasson el legalább 2 hangversenyre. 

 
Zenei anyanyelv: 

– legyen képes arra, hogy az eddig megismert zenei műszavak használatával fejezze ki gondolatait. 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 

7–8. évfolyam 
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A Művészetek műveltségi területhez tartozó Művészettörténet  tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program 
(KÉK) keretei között a 7–8. évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT 2003-hoz 
igazított részletes tanterv. A tanterv az őskori művészet, valamint az ókori Mezopotámia és Egyiptom 
művészetének megismerését teszi lehetővé a tanulók számára. A tantervet és taneszközeit használhatják, 
választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája 
szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Heti óraszám       

 
A Művészettörténetet a Vizuális kultúra óraszámának keretében javasoljuk tanítani. 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003. viszonyának jellemzői 
 
A Művészettörténet tanterv a Művészetek műveltségi területre terjed ki. A tanterv a műveltségi részterület 
művészettörténeti ismeretekre előírt követelményeit fedi le. A NAT műveltségi területek oktatásának közös 
követelményei közül a Környezeti nevelésre és az Információs és kommunikációs kultúra (azaz a vizuális 
kommunikációs kultúra) fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Segíti az Európai azonosságtudat – egyetemes 
kultúra követelményeinek teljesítését, mivel az egyetemes (Európai és Európán túli) építészet, képzőművészet 
és iparművészet remekeit, alkotóit szintén bemutatja. Segíti továbbá a Hon- és népismeret, a Tanulás és a 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire közös követelményeinek teljesítését, azáltal, hogy valamennyi évfolyamon – 
a képzőművészet, az iparművészet, a művelődéstörténet és a régészet nyújtotta önművelési lehetőségeket kínálja 
fel a tanulóknak.  
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Művészettörténet tantervet rajztanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. A tanterv 
különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges 
külön terem. A tanterv tanulásához-tanításához saját fejlesztésű tankönyvek és tanítási segédletek állnak 
rendelkezésre, amelyek a tankönyvpiacon megtalálhatók. 
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A Művészettörténet tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
Képességfejlesztő és értékőrző programunkban azért szorgalmazzuk a művészettörténet tanulását, tanítását, hogy 
e kultúraterület közvetítése révén a tanulók  
 

 megismerkedjenek az egyes korok és kultúrák történelmi időben és térben kialakult képzőművészetével, 
iparművészetével, építészetével; 
 

 tájékozottságot szerezzenek az egyes művészeti ágak korszakonkénti funkcióiról, lényeges jellemzőiről, 
kiemelkedő alkotóiról és alkotásairól; 
 

 megismerkedjenek az egyes korokra jellemző befogadói magatartással, az adott korszakban és kultúrában élő 
emberek művészetekhez való viszonyulásával; 
 

 olyan magasabbrendű szükségleteik is kifejlődjenek, amelyek a művészetek iránti érdeklődésben, 
nyitottságban, rendszeres múzeum-, kiállítás-, képtár- és tárlatlátogatásokban, művészettörténeti szempontból 
jelentős emlékhelyek felkeresésében, művészettörténeti tárgyú könyvek, albumok, katalógusok nézegetésében, 
olvasásában, reprodukciók gyűjtésében öltenek testet; 
 

 pozitív attitűddel viszonyuljanak az egyes korok és kultúrák tárgyi emlékeihez, alkotóihoz és az alkotási 
folyamat eredményeként született remekművekhez; 
 

 befogadói képességük, műelemzői kompetenciájuk kialakuljon és fejlődjön; 
 

 a múlt művészeti örökségével való ismerkedés során képessé váljanak önmagukra is reflektálni: azaz 
alakítsanak ki reális önismeretet a művészetekhez, alkotásokhoz és alkotókhoz való viszonyulásukról, az ilyen 
jellegű önművelési igényük nívójáról, befogadói magatartásuk mikéntjéről; 
 

 megismerjék a művészetek térben és időben (is) differenciált világát, s e megismert világok a világképük 
részévé váljanak. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
a 7–8. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Különféle művészettörténeti 
könyvek és albumok 
segítségével az egyes korok és 
korstílusok alkotásainak 
bemutatása és azok szóbeli és 
írásbeli elemzése 
 A művészettörténeti irodalom 

szemelvényeinek 
tanulmányozása és írásos 
elemzése 
 Kiállítások és múzeumok 

látogatása 
 Kirándulások szervezése a 

művészettörténet emlékeinek 
megismertetésére 
 Kortárs-festő, -szobrász,  

-grafikus, építőművész, 
iparművész meghívása 

 Egyéni megbeszélés 
 Csoportos megbeszélés 
 Egyénre szóló szóbeli 

feladatadás (kiselőadás) 
 Csoporthoz igazított szóbeli 

feladatadás 
 Szóbeli feleltetés 
 Vita 
 Csoportos kiselőadás 
 Egyéni haladást tükröző 

feladatsorok, munkalapok 
 Házi feladatok, házi dolgozatok 

(egyénre, csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Iskolai dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Múzeumlátogatásról szóló 

beszámolók 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Analitikus pontozás 
 Saját tanulói teljesítmény 

elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 

 
 

Saját fejlesztésű taneszköz 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

7.  Heffner Anna: Az antik, a korai keresztény és a bizánci művészet. (Művészettörténet III.) 

  Kárpáti Andrea: India, Kína, Japán és a prekolumbián Amerika művészete. (Művészettörténet IV.) 

  Heffner Anna: Görög és római mitológia. 

  Diasorozat a művészettörténet tanulásához a 7–8. évfolyam számára. 

8.  Kárpáti Andrea: A középkori Európa művészete. (Művészettörténet V.) 

  Kárpáti Andrea: A reneszánsz és a barokk művészet. (Művészettörténet VI.) 

  Heffner Anna: Történetek a Bibliából. 

  Diasorozat a művészettörténet tanulásához a 7–8. évfolyam számára. 

 
 

Saját fejlesztésű tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

  Kárpáti Andrea: Képolvasás. (Tankönyvkiadó, Bp., 1985.) 
Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig. 1997. 

 
A pedagógiai programcsomag meglévő elemei kiegészítésre, módosításra várnak. Szükséges lenne újabb 
információhordozók készítése, illetve hiányzó programcsomag-elemek fejlesztése. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

7. évfolyam 
 

A Művészettörténet tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
Szerezzenek tájékozottságot a tanulók az ókori Kréta, Mükéné, Görögország, Etruria és Róma, az ókori és 
középkori Távol-Kelet, a prekolumbián Amerika, valamint az iszlám, a korai kereszténység és Bizánc történelmi 
időben és térben kialakult építészetéről, képzőművészetéről, tárgykultúrájáról. Szerezzenek áttekintést arról, 
hogy e korszakokban mi volt az építészet, a szobrászat, a festészet és a tárgykészítés funkciója, mik voltak az 
építészet, szobrászat, festészet, tárgykészítés lényeges jellemzői, kifejezőeszközei. Ismerjék meg és ismerjék fel 
e korszakok kiemelkedő alkotásait. Tanuljanak meg a műalkotásokról, tárgyakról szabatos leírást, illetve 
megadott szempontok alapján rajzos elemzést készíteni. Szerezzenek tájékozottságot az e korszakokban élő 
emberek művészetekhez való viszonyulásáról. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd az ókor és középkor tárgyi 
emlékei, alkotói és az alkotási folyamat eredményeként született remekművek iránt. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. AZ ÓKORI KRÉTAI, 

MÜKÉNÉI, GÖRÖG, 
ETRUSZK ÉS RÓMAI 
MŰVÉSZET, AZ ÓKORI 
ÉS KÖZÉPKORI TÁVOL-
KELET, ILLETVE A 
PREKOLUMBIÁN 
AMERIKA MŰVÉSZETE, 
VALAMINT AZ ISZLÁM, 
A KORAI KERESZTÉNY 
ÉS A BIZÁNCI 
MŰVÉSZET 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
ÓKORI KRÉTAI, MÜKÉNÉI, 
GÖRÖG, ETRUSZK ÉS 
RÓMAI, AZ ÓKORI ÉS 
KÖZÉPKORI TÁVOL-KELET, 
ILLETVE A PREKOLUMBIÁN 
AMERIKA MŰVÉSZETÉRŐL, 
VALAMINT AZ ISZLÁM, A 
KORAI KERESZTÉNY ÉS A 
BIZÁNCI MŰVÉSZETRŐL 

    

        
1. Kréta és Mükéné néhány 

építménye, kiemelkedő 
képzőművészeti alkotása és 
használati tárgya 

 Kréta és Mükéné néhány 
építményének, kiemelkedő 
képzőművészeti alkotásának és 
használati tárgyának 
megismerése képek, diaképek 
megfigyelése, rajzos elemzése, 
utánzatok készítése és 
szövegolvasás, -feldolgozás révén 

    

        

EU 

1.1. Kréta és Mükéné 
építményei (a knosszoszi 
palota, Agamemnon sírja, a 
Mükénéi és a tirünszi vár) 

 információk tanulása Kréta és 
Mükéné építményeiről, 
az építmények reprodukcióinak 
megfigyelése, rajzos elemzése 

 Jellegzetes kép alapján 
felismeri és meg tudja 
nevezni a knosszoszi 
palotát. Két-három igaz 
kijelentést tud tenni e 
palotaegyüttesről. 

 Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a 
knosszoszi palotát, 
Agamemnon sírját és a 
Mükénéi várat. Ezekről 
rövid, tényszerű leírást 
tud adni szóban és 
írásban. 

        
1.2. labirintus-imitáció  labirintus-imitáció készítése  Megadott alaprajzra 

labirintust utánzó 
struktúrát tud készíteni 
agyagból, gyurmából. 

 Érdekes, bonyolult 
labirintus alaprajzot tud 
rajzolni, amelyre – 
tetszőleges anyagból – 
fel tud építeni egy 
labirintust imitáló 
struktúrát. 
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1.3. krétai és Mükénéi kerámiák  krétai és Mükénéi kerámiákról 

készült fotók megfigyelése, 
másolatok rajzolása; 
az edényféleségek elemzése a 
rendeltetés, a forma, az anyag és 
a díszítés szempontjából 

 Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a krétaiak 
korából származó 
Polipos vázát. 

 Néhány korabeli minoszi 
stílusú vázáról rövid 
elemzést tud készíteni a 
rendeltetés, a forma, az 
anyag és a díszítés 
szempontjából. Kép 
alapján megközelítően 
pontos másolatokat tud 
készíteni róluk. 

        
2. Az ókori Görögország 

néhány építménye, 
kiemelkedő képzőművészeti 
alkotása és használati 
tárgya 

 Az ókori Görögország néhány 
építményének, kiemelkedő 
képzőművészeti alkotásának és 
használati tárgyának 
megismerése képek, diaképek 
megfigyelése, rajzos elemzése, 
utánzatok készítése és 
szövegolvasás, -feldolgozás révén 

    

        
2.1. a homéroszi kor, az 

archaikus kor, a klasszikus 
kor és a hellenizmus 
korának építészete (a dór 
templomok, az athéni 
Akropolisz épületegyüttese, 
a Halikarnasszoszi 
Mausszóleion stb.), 
a görög lakóház 

 információk tanulása a homéroszi 
kor, az archaikus kor, a 
klasszikus kor és a hellenizmus 
korának építészetéről, valamint a 
görög lakóházról 

 Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a paestumi 
Poszeidon – templomot, 
a Parthenont és a 
Halikarnasszoszi 
Mausszóleiont. 

 Szabatosan le tudja írni 
az egyes korszakok 
építészetének 
jellegzetességeit. 
Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a paestumi 
Poszeidon – templomot,  
az Akropolisz épületeit  
(a Parthenont, 
a Niké-templomot, 
a Propülaiákat, 
az Erechteiont, 
a Kariatidák-csarnokát), 
a Halikarnasszoszi 
Mausszóleiont. 
Be tudja mutatni a görög 
lakóházat. 

        
2.2. a dór, a ión és a korinthoszi 

oszlop  
 a dór, a ión és a korinthoszi 

oszlop megfigyelése, rajzos 
elemzése, a dór  oszlop 
makettjének elkészítése agyagból 

 Meg tudja egymástól 
különböztetni a dór, a 
ión és korinthoszi 
oszlopot. 

 Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a dór, a 
ión és a korinthoszi  
oszlopot. Ezekről 
vázlatos rajzot, makettet 
tud készíteni és részeiket 
meg tudja nevezni. 

        
2.3. a homéroszi kor, az 

archaikus kor, a klasszikus 
kor és a hellenizmus 
korának szobrászata 

 a homéroszi kor, az archaikus 
kor, a klasszikus kor és a 
hellenizmus kora szobrászatának 
megismerése, az egyes korok 
közismert szobrainak elemzése 
téma, forma, anyag, 
megmunkálás, kompozíció 
szempontjából;  
 mozdulatvázlatok készítése 
rajzolással, mintázással 

 Két-három igaz 
kijelentést tud tenni 
szóban és írásban az 
archaikus kor és a 
klasszikus kor 
szobrászatáról. 

 Szabatosan le tudja írni 
az egyes korszakok 
szobrászatának 
jellegzetességeit. 
Mindegyik korszak 
közismert szobrait 
elemezni tudja téma, 
forma, anyag, 
megmunkálás, 
kompozíció 
szempontjából. Egy-két 
klasszikus kori szoborról 
mozdulatvázlatot tud 
rajzolni, mintázni. 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3675 

 
        
2.4. néhány közismert alkotó 

(Müron, Polükleitosz, 
Praxitelész, Szkopász, 
Lüszipposz) és műalkotás 
(Diszkoszvető, Dárdavivő, 
Hermész a gyermek 
Dionüszosszal, Haldokló 
Niobida, Magát tisztogató 
rabszolga, Szamothrakéi 
Niké, Méloszi Aphrodité, 
Laokoon-csoport stb.) 

 néhány közismert alkotó (Müron, 
Polükleitosz, Praxitelész, 
Szkopász, Lüszipposz) és 
műalkotás (Diszkoszvető, 
Dárdavivő, Hermész a gyermek 
Dionüszosszal, Haldokló 
Niobida, Magát tisztogató 
rabszolga, Szamothrakéi Niké, 
Méloszi Aphrodité, Laokoon – 
csoport stb.) nevének 
megtanulása, az alkotás 
felismerésének, megnevezésének 
gyakorlása 

 Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a 
Diszkoszvetőt, a 
Dárdavivőt, a Hermész a 
gyermek Dionüszosszal 
c. szobrot, a 
Szamothrakéi Nikét, a 
Méloszi Aphroditét és a 
Laookon-csoportot. 

 Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a  
Delphoi-i kocsihajtót, a 
Piombinói Apollót, a 
Zsarnokölőket, a 
Diszkoszvetőt, a 
Dárdavivőt, a Hermész a 
gyermek Dionüszosszal 
c. szobrot, a Haldokló 
Niobidát, a Magát 
tisztogató rabszolgát, a 
Szamothrakéi Nikét, a 
Méloszi Aphroditét, a 
Laookon-csoportot, a 
Haldokló gallust. Tudja, 
hogy mely szobrot 
készítette ezek közül 
Müron, Polükleitosz, 
Szkopász és Lüszipposz. 

        
2.5. néhány jellegzetes görög 

vázaforma 
 néhány jellegzetes görög 

vázaforma megismerése, 
elemzése a forma, a rendeltetés és 
a díszítés szempontjából; 
a vázafestészet motívumainak 
imitálása viaszkarcolással 

 Fel tudja sorolni a görög 
váza fő részeit. Tudja, 
mi az amphora. 

 Fel tud sorolni legalább 
három görög vázatípust, 
ezeknek tudja a 
rendeltetését is. 
Felismeri képről, meg 
tudja nevezni és 
elemezni is képes a 
Fracoise- vázát. 

        
3. Az etruszk művészet: 

építészeti alkotások, 
szobrok, domborművek, 
festmények és használati 
tárgyak (Házaspár kettős 
szarkofágja Cervetiből,   
Capitoliumi farkas, Arezzói 
khimaira, Todi Mars, Vei-i 
Apolló, Táncoló gyászolók 
stb.) 

 Ismerkedés az etruszk művészettel 
korabeli építészeti alkotások, 
szobrok, domborművek, 
festmények és használati tárgyak 
reprodukcióinak megfigyelése, 
rajzos elemzése, utánzatok 
készítése és szövegolvasás,  
-feldolgozás révén 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
etruszkok művészetéről. 
Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a 
Capitóliumi farkast és a 
Vei-i Apollót. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban az 
etruszk művészetről: az 
etruszkok sír- és 
templomépítészetéről, 
szobrászatáról, 
festészetéről. Felismeri 
képről és meg tudja 
nevezni a következő 
etruszk műalkotásokat: 
Házaspár kettős 
szarkofágja Cervetiből,   
Capitoliumi farkas, 
Arezzói khimaira, Todi 
Mars, Vei-i Apolló, 
Táncoló gyászolók. 

        
4. Az ókori Róma néhány 

építménye, kiemelkedő 
képzőművészeti alkotása és 
használati tárgya 

 Az ókori Róma néhány 
építményének, kiemelkedő 
képzőművészeti alkotásának és 
használati tárgyának 
megismerése képek, diaképek 
megfigyelése, rajzos elemzése, 
utánzatok készítése és 
szövegolvasás, -feldolgozás révén 

    

        
4.1. a római építészet néhány 

közismert alkotása (Fortuna 
Virilis templom, Titus 
diadalíve, Traianus oszlopa, 
Colosseum, Pantheon stb.) 

 a római építészet néhány 
közismert alkotásáról készült 
reprodukció megfigyelése, 
elemzése, kitüntetetten a 
célszerűség és a reprezentáció 
megnyilvánulása szempontjából;  
a ma is használt építészeti elemek 
felismerésének gyakorlása, 
funkciójuk tisztázása 

 Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a 
Colosseumot, a 
Pantheont és Titus 
diadalívét. 

 Szabatosan le tudja írni 
Róma építészetének 
jellegzetességeit. 
Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a Fortuna 
Virilis templomot, Titus 
diadalívét, Traianus 
oszlopát, a Colosseumot, 
a Pantheont. Ezekről 
rövid elemzést tud adni. 

EU 
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4.2. római fórum, illetve 
település szerkezete, római 
épület alaprajza 

 római fórum, illetve település 
szerkezetének, római épület 
alaprajzának megfigyelése, 
elemzése; 
boltív modellezése alapelemekből

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a római lakóházról. 

 Be tudja mutatni a 
Forum Romanumot. 
Rövid leírást tud adni a 
római lakóházról. El 
tudja készíteni a boltív 
modelljét 
alapelemekből.  

        
4.3. néhány közismert római 

szobor és dombormű (Prima 
Porta-i Augustus, Marcus 
Aurélius lovasszobra, 
Germanicus, az Ara Pacis 
domborművei stb.) 

 a római szobrok és domborművek 
jellemző vonásainak 
megismerése; néhány közismert 
római szobor és dombormű rajzos 
elemzése 

 Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a Prima 
Porta-i Augustust. 

 Szabatos leírást tud adni 
a római szobrászatról. 
Felismeri képről és meg 
tudja nevezni a Prima 
Porta-i Augustust, 
Marcus Aurélius 
lovasszobrát, a 
Germanicust és az Ara 
Pacis domborművének 
részletét. Ezekről rövid 
elemzést tud készíteni 
szóban és írásban. 

        
4.4. Pannónia művészeti emlékei  ismeretek tanulása Pannónia 

művészeti emlékeiről 
 Fel tud sorolni két-

három római kori 
magyarországi 
műemléket. 

 Forrás alapján be tudja 
mutatni Pannónia tanult 
római kori művészeti 
emlékeit. 

HON

        
5. A távol-keleti művészet  Ismerkedés a távol-keleti 

művészettel korabeli építészeti 
alkotások, szobrok, 
domborművek, festmények és 
használati tárgyak 
reprodukcióinak megfigyelése, 
rajzos elemzése, utánzatok 
készítése és szövegolvasás, 
- feldolgozás révén 

    

        
5.1. India, Kína és Japán 

művészete 
 információk tanulása India, Kína 

és Japán művészetéről szövegek 
fotók, grafikák elemzése révén 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni India, Kína és Japán 
művészetéről. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni India, Kína és 
Japán művészetéről. 

        
5.2. a távol-keleti művészet 

néhány kiemelkedő 
építészeti alkotása 

 a távol-keleti művészet néhány 
kiemelkedő építészeti alkotásáról 
készült reprodukció 
megfigyelése, rajzos elemzése 

 Fel tud sorolni, és képről 
felismer legalább három 
távol-keleti építészeti 
alkotást. 

 Be tudja mutatni a távol-
keleti művészet legalább 
öt építészeti alkotását: az 
épületek funkcióit, 
jellegzetes építészeti 
elemeit, díszítéseit. 

        
5.3. korabeli indiai, kínai és 

japán szobrok, 
domborművek  

 korabeli indiai, kínai és japán 
szobrok, domborművek 
reprodukcióinak megfigyelése, 
rajzos elemzése;  
Buddha-szobor mintázása 
agyagból 

 Megadott szempontok 
alapján tud beszélni, írni 
korabeli indiai, kínai és 
japán szobrok, 
domborművek 
reprodukcióiról. 

 Felismeri a korabeli 
indiai, kínai és japán 
szobrokat, 
domborműveket kép 
alapján. Ezekről rövid 
leírást tud készíteni. 
Érdekes Buddha-szobor 
utánzatot tud mintázni 
agyagból. 

        
5.4. távol-keleti festészet  a távol-keleti festészet néhány 

szép alkotásáról készült 
reprodukció megfigyelése, rajzos 
elemzése;  
selyemfestés korabeli távol-keleti 
motívumok felhasználásával 

 Korabeli távol-keleti 
motívumok 
felhasználásával el tudja 
készíteni egy 
selyemfestmény 
vázlatát. 

 Felismeri a korabeli 
indiai, kínai és japán 
festményeket kép 
alapján. Ezekről rövid 
leírást tud készíteni. 
Érdekes festményt tud 
festeni selyemre, 
korabeli távol-keleti 
motívumok 
felhasználásával. 
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6. Az iszlám művészet  Ismerkedés az iszlám művészettel 

korabeli építészeti alkotások, 
szobrok, domborművek, 
festmények és használati tárgyak 
reprodukcióinak megfigyelése, 
rajzos elemzése, utánzatok 
készítése és szövegolvasás,  
-feldolgozás révén 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az iszlám 
művészetről. Képről 
felismer és meg tud 
nevezni legalább három 
iszlám műalkotást. 

 Forrás alapján rövid, 
szabatos leírást tud adni 
az iszlám művészetről. 
Kép alapján elemezni 
tudja az iszlám 
műalkotásokat és 
használati tárgyakat. 
Másolatot tud készíteni 
iszlám épületet díszítő 
motívumokról. 

        
7. Az ókeresztény művészet  Ismerkedés az ókeresztény 

művészettel korabeli építészeti 
alkotások, szobrok, 
domborművek, festmények és 
használati tárgyak 
reprodukcióinak megfigyelése, 
rajzos elemzése, utánzatok 
készítése és szövegolvasás,  
-feldolgozás révén 

    

        
7.1. az ókeresztény templomok 

alaprajza, szerkezete 
 az ókeresztény templomok 

alaprajzának, szerkezetének 
megismerése 

 Vázlatos másolatot tud 
készíteni egyszerű 
ókeresztény templom 
alaprajzáról. 

 Le tudja rajzolni az 
ókeresztény templom 
alaprajzát, meg tudja 
nevezni szerkezeti 
egységeit. Tudja mi a 
hajó (a fő- és oldalhajó), 
mi  az apszis. 

        
7.2. az ókeresztény 

falfestmények és mozaikok, 
a funerális falfestészet 
jellegzetes keresztény 
szimbólumai 

 információk tanulása az 
ókeresztény falfestményekről és 
mozaikokról, a falfestmények 
szimbólumairól 

 Fel tud sorolni, kép 
alapján fel tud ismerni 
két-három korai 
keresztény falfestményt, 
illetve mozaikot. 

 Képek alapján felismer 
és meg tud nevezni 
négy-öt ókeresztény 
falfestményt és 
mozaikot. Elemezni 
tudja a festményeket és 
mozaikokat az ábrázolás 
témája, formái és színei 
alapján. Meg tud 
nevezni négy-öt 
keresztény szimbólumot 
és azok jelentését. 

        
8. A korai Bizánc 

művészettörténeti emlékei 
 Ismerkedés a korai Bizánc 

művészettörténeti emlékeivel 
képek, diaképek megfigyelése, 
rajzos elemzése, utánzatok 
készítése, szövegolvasás és 
szövegfeldolgozás révén 

    

        
8.1. a bizánci templom 

szerkezete, díszítése 
(Hagia Sophia) 

 a bizánci templom szerkezetének, 
díszítésének megfigyelése, rajzos 
elemzése 

 Külső és belső kép 
alapján felismeri és meg 
tudja nevezni a Hagia 
Sophiát. 

 Rövid, szemléletes 
leírást tud adni a 
korabeli Hagia Sophia 
templomról: 
szerkezetéről, építészeti 
nóvumairól és 
díszítéséről. 

        
8.2. a bizánci mozaik 

 (Theodora császárnőt és 
Justinianus császárt 
ábrázoló mozaikok a 
ravennai S. Vitale 
templomból) 

 információk tanulása a bizánci 
mozaikokról 

 Fel tud sorolni, kép 
alapján fel tud ismerni 
két-három bizánci 
mozaikot. 

 Képek alapján felismer 
és meg tud nevezni 
négy-öt bizánci 
mozaikot. Elemezni 
tudja a mozaikokat az 
ábrázolás témája, formái 
és színei alapján. 
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II.  ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     
        ÖNI 
1. Görög és római mítoszok, az 

ókori görögök és rómaiak 
vallása 

 Görög és római mítoszok, 
valamint az ókori görögök és 
rómaiak vallásáról informáló 
szövegek olvasása, feldolgozása 

 Tudja ki volt Zeusz, 
Héra, Hádész, 
Poszeidón, Apollón, 
Aphrodité, Pallasz 
Athéné, Héraklész, 
Romulusz és Rémusz. 
Ezek közül legalább 
hármat fel tud ismerni 
jellegzetes 
ábrázolásokon. Tudja, ki 
volt Zeusz, Héra, Hádész 
és Aphrodité 
megfelelője a római 
mitológiában. 

 Ismeri és el tudja 
mesélni a görög istenek 
születését, a világ és az 
emberek teremtését, 
valamint a vízözön 
történetét a görög 
mitológia szerint. Meg 
tudja nevezni, jellegzetes 
ábrázoláson fel tudja 
ismerni az olümposzi 
isteneket, tudja, hogy 
melyik főistennek mi 
volt a feladata. Tudja ki 
volt Héraklész, 
Perszeusz, Aineiasz, 
Romulusz és Rémusz és 
a trójai háború hősei. 
Ismeri a személyükhöz 
kapcsolódó mítoszokat. 
Meg tudja nevezni és 
jellegzetes ábrázoláson 
fel tudja ismerni a görög 
istenek római 
megfelelőit, továbbá két-
három tipikusan római 
istenséget. Rövid leírást 
tud adni az ókori 
görögök és rómaiak 
vallási szokásairól. 

        
2. Az ókori krétai, Mükénéi, 

görög, etruszk és római, az 
ókori és középkori távol-
keleti, illetve prekolumbián 
amerikai művészettel, 
valamint az iszlám, az 
ókeresztény és bizánci 
művészettel foglalkozó 
cikkek, könyvek, albumok 

 Az ókori krétai, Mükénéi, görög, 
etruszk és római, ókori és 
középkori távol-keleti, illetve 
prekolumbián amerikai 
művészettel, valamint iszlám, 
ókeresztény és bizánci 
művészettel foglalkozó cikkek, 
könyvek, albumok, olvasása, 
nézegetése 

 A tanév során 
megnézeget legalább 
két-három ókori krétai, 
Mükénéi, görög, etruszk 
és római, ókori és 
középkori távol-keleti, 
illetve prekolumbián 
amerikai művészettel, 
valamint iszlám, 
ókeresztény és bizánci 
művészettel foglalkozó 
albumot. Ezeknek el 
tudja készíteni a 
rövidített címleírását. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt ókori krétai, 
Mükénéi, görög, etruszk 
és római, ókori és 
középkori távol-keleti, 
illetve prekolumbián 
amerikai művészettel, 
valamint iszlám, 
ókeresztény és bizánci 
művészettel foglalkozó 
cikket, könyvet vagy 
albumot. Ezekről képes 
rövid annotációt 
készíteni. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 

a) Legyenek ismeretei az ókori Kréta, Mükéné, Görögország, Etruria és Róma történetéről. 
b) Ismerje az ókori Görögország építészetének, képzőművészetének jellegzetességeit (Poszeidon- templom, 

Akropolisz stb.), építészeti stílusának sajátosságait, szobrászatának kiemelkedő alkotásait (Diszkoszvető, 
Dárdavivő, Laokoon-csoport). 

c) Tudjon beszélni Homéroszról és műveiről (Odüsszeia, Iliász). 
d) Ismerje a római kultúra kiemelkedő építészeti emlékeit (pl. Colosseum). 
e) Szemléletesen mutassa be Pannónia római kori emlékeit. 
f) Ismerje a távol-keleti kultúrák, az iszlám művészet, az ókeresztény kultúra, Bizánc legjelentősebb 

művészeti emlékeit. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

8. évfolyam 
 

A Művészettörténet tanulásának céljai a 8. évfolyamon 
 
Alakuljon ki a tanulókban képzet a vizuális és térbeli művészetekről. Szerezzenek tájékozottságot az őskor, az 
ókor, a középkor és a kora újkor térben és történelmi időben kialakult építészeti, képzőművészeti és tárgyi 
kultúrájáról, az építészet, a festészet, a szobrászat és a tárgykészítés funkcióiról. Az ókor vonatkozásában 
ismerjék meg Mezopotámia, Egyiptom, Kréta, Mükéné, Görögország, Etruria, Róma, a középkor 
vonatkozásában a kereszténység, Bizánc, az iszlám, továbbá a népvándorlás korának, a román és a gótikus, a 
kora újkorban a reneszánsz és a barokk korszak művészeti értékeit, remekműveit. Tanuljanak meg a tanulók a 
műalkotásokról szabatos szóbeli leírást és jellemzést adni, írásbeli elemzést készíteni. Szerezzenek ismereteket 
az e korszakokban élt embereknek a művészetekhez fűződő viszonyáról. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd az 
említett korszakokban született alkotások iránt. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A NÉPVÁNDORLÁS-

KORI, A ROMÁN ÉS A 
GÓTIKUS MŰVÉSZET, 
VALAMINT A 
RENESZÁNSZ ÉS A 
BAROKK MŰVÉSZET 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
NÉPVÁNDORLÁS-KORI, A 
ROMÁN ÉS A GÓTIKUS 
MŰVÉSZETRŐL, VALAMINT 
A RENESZÁNSZ ÉS A 
BAROKK MŰVÉSZETRŐL 

    

        
1. A népvándorlás-kori népek, 

használati tárgyai 
díszítőművészete 

 A népvándorlás-kori népek 
díszítőművészetének megismerése 
használati tárgyak 
reprodukcióinak megfigyelése, 
rajzos elemzése, utánzatok 
készítése, szövegolvasás és 
szövegfeldolgozás révén 

    

        
1.1. a népvándorlás-kori népek 

díszítőművészete 
 információk tanulása a 

népvándorlás-kori népek 
díszítőművészetéről 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a népvándorlás-kori 
népek 
díszítőművészetéről. 
Képről felismer és meg 
tud nevezni legalább 
három korabeli díszített 
tárgyat. 

 Forrás alapján rövid, 
szabatos leírást tud adni 
a népvándorlás-kori 
népek 
díszítőművészetéről. 
Kép alapján elemezni 
tud néhány korabeli 
díszített tárgyat. 

        
1.2. korabeli használati tárgyakat 

díszítő motívumok 
 korabeli használati tárgyakat 

díszítő motívumok másolása 
rajzolással, festéssel 

 Képek alapján le tudja 
másolni egy-két korabeli 
használati tárgy 
egyszerű díszítő 
motívumait. 

 Képek alapján le tudja 
másolni korabeli 
használati tárgyak 
díszítő motívumait. 

        HON
1.3. a honfoglaló magyarság 

művészete 
 információk tanulása a 

honfoglaló magyarság 
művészetéről;  
korabeli műalkotások, használati 
tárgyak reprodukcióinak 
megfigyelése, rajzos elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a honfoglaló 
magyarság 
művészetéről. 

 Forrás alapján rövid, 
szabatos leírást tud adni 
a honfoglaló magyarság 
művészetéről.  Kép 
alapján elemezni tud 
korabeli műalkotásokat 
és használati tárgyakat. 
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2. A román kor néhány 

kiemelkedő építménye, 
képzőművészeti alkotása és 
használati tárgya 

 A román kor néhány kiemelkedő 
építményének, képzőművészeti 
alkotásának és használati 
tárgyának megismerése képek, 
diaképek megfigyelése, rajzos 
elemzése, utánzatok készítése, 
szövegolvasás és -feldolgozás 
révén 

    

        
2.1. a román templom tér- és 

tömegformái, szerkezete; 
hasonlóságok és 
különbözőségek Európa 
különböző országainak 
román kori 
templomépítészetében 
(Poitiers-i Notre Dame la 
Grande, mainzi dóm, 
firenzei Battistero, pisai 
kápolna, dóm és 
ferdetorony)  

 a román templom tér- és 
tömegformáinak, valamint 
szerkezetének, megfigyelése, 
hasonlóságok, különbözőségek 
kimutatása a román kori Európa 
különböző országainak 
templomépítészetében  

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
román kori 
templomokról. 

 Képek, ábrák, 
felhasználásával be tudja 
mutatni a román 
templom tér- és 
tömegformáit, 
szerkezetét. Össze tudja 
hasonlítani Európa 
különböző országainak 
ismert román kori 
templomait. 

        HON
2.2. a román kor magyar királyi, 

egyházi és nemzetségi 
építészeti alkotásai 

 információk tanulása a román kor 
magyar királyi, egyházi és 
nemzetségi építészeti alkotásairól 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
román kori magyar 
királyi, egyházi és 
nemzetségi építészeti 
alkotásairól. 

 Szabatos leírást tud adni 
a román kor magyar 
királyi, egyházi és 
nemzetségi építészeti 
alkotásairól. 

        
3. A gótika néhány kiemelkedő 

építménye, képzőművészeti 
alkotása és használati 
tárgya 

 A gótika néhány kiemelkedő 
építményének, képzőművészeti 
alkotásának és használati 
tárgyának megismerése képek, 
diaképek megfigyelése, rajzos 
elemzése, utánzatok készítése, 
szövegolvasás és 
szövegfeldolgozás révén 

    

        
3.1. a gótikus építészet és 

formanyelve 
 (párizsi Notre Dame, 
Cambridge-i King’s College 
Chapel, kölni dóm, firenzei 
Sta Croce, Palazzo Vecchio) 

 a gótikus építészet megismerése, 
formanyelvének elemzése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
gótikus építészetről. Fel 
tud sorolni legalább 
három gótikus 
katedrálist. 

 Képek, ábrák, 
felhasználásával be tudja 
mutatni a gótikus 
templom tér- és 
tömegformáit, 
szerkezetét, 
formakincsét. Össze 
tudja hasonlítani Európa 
különböző országainak 
ismert gótikus 
templomait. 

        
3.2. a magyar gótika vár- és 

templomépítészete 
 információk tanulása a magyar 

gótika vár- és 
templomépítészetéről 

 Fel tud sorolni legalább 
öt magyar gótikus 
építészeti alkotást. 

 Szabatos leírást tud adni 
a magyar gótika vár- és 
templomépítészetéről. 

        
3.3. Giotto művészete  Giotto művészetének 

megismerése 
 Meg tudja nevezni és 

képről felismeri Giotto 
legalább három 
alkotását. 

 Ismertetni tudja Giotto 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb alkotásait 
felhasznált irodalom 
alapján. 

        
3.4. a gótika magyar szobrászati 

és festészeti emlékei 
 a gótika magyar szobrászati és 

festészeti emlékeinek 
megismerése, elemzése 

 Fel tud sorolni, és képről 
felismer legalább négy 
magyar gótikus alkotást. 

 Szabatos leírást tud 
készíteni a gótika 
magyar szobrászati és 
festészeti emlékeiről 
felhasznált irodalom 
alapján. 
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4. A középkori kelet-európai 

művészet, a kijevi kor 
legkiemelkedőbb építészeti 
emlékei, Andrej Rubljov 
ikonjai 

 Kitekintés a középkori kelet-
európai művészetre, a kijevi kor 
legkiemelkedőbb építészeti 
emlékeiről, valamint Andrej 
Rubljov ikonjairól készült 
reprodukciók megfigyelése, 
elemzése révén 

 Ismeri, és kép alapján 
felismeri Andrej Rubljov 
legalább két ikonját. 

 Ismertetést tud készíteni 
középkori kelet-európai 
művészetről, a kijevi kor 
legkiemelkedőbb 
építészeti emlékeiről, 
Andrej Rubljov 
ikonjairól felhasznált 
irodalom alapján. 

 
5. A reneszánsz művészet  Információk tanulása a 

reneszánsz művészetről képek, 
diaképek megfigyelése, rajzos 
elemzése, utánzatok készítése és 
szövegolvasás, - feldolgozás 
révén 

    

        
5.1. a középkori városszerkezet 

változásai, fejlődése 
 információk tanulása a középkori 

városszerkezet változásairól, 
fejlődéséről 

 Fel tudja sorolni egy 
középkori város főbb 
épülettípusait. 

 Szabatos leírást tud adni 
a középkori 
városszerkezet 
változásairól, 
fejlődéséről. Térkép 
segítségével be tudja 
mutatni egy korabeli 
város szerkezetét, főbb 
tereit, középületeit. 

        
5.2. a reneszánsz építészeti stílus 

alapvető jegyei 
 (Palazzo Pitti, Palazzo 
Rucellai, Tempietto, római 
Szent Péter székesegyház) 

 a reneszánsz építészeti stílus 
alapvető jegyeinek megismerése 
reneszánsz templomok, paloták, 
kastélyok elemzése révén 

 Képről felismer legalább 
két-három reneszánsz 
épületet. 

 Reneszánsz épületek 
képeinek, 
tömegvázlatainak, 
metszetrajzainak 
elemzése révén be tudja 
mutatni a reneszánsz 
építészet alapvető 
stílusjegyeit. 

        HON
5.3. a magyar reneszánsz 

építészet 
 információk tanulása a magyar 

reneszánsz építészetről 
 Fel tud sorolni és képről 

is felismer legalább két 
magyar reneszánsz 
épületet. 

 Szabatos leírást tud adni 
a magyar reneszánsz 
építészetről. 

        
5.4. az itáliai, a német és a 

németalföldi reneszánsz 
szobrászat és festészet 
mesterei, legfontosabb 
műveik 
(Masaccio, Piero della 
Francesca, Fra Filippo 
Lippi, Sandro Botticelli, 
Andrea Mantegna, Luca 
Signorelli, Donatello, 
Veroccio, Leonardo da 
Vinci, Raffaello Santi, 
Albrecht Dürer, ifj. Hans 
Holbein, Matthias 
Grünewald, id. Pieter 
Brueghel, Michelangelo 
Buonarotti, Tiziano 
Vecellio, Paolo Veronese) 

 az itáliai, a német és a 
németalföldi reneszánsz 
szobrászat és festészet 
mestereinek megismerése, 
legfontosabb műveik rajzos 
elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud tenni 
Sandro Botticelliről, 
Leonardo da Vincirol, 
Raffaello Santiról, 
Albrecht Dürerről és 
Michelangelo 
Buonarottiról. 
Mindegyik reneszánsz 
mesternek meg tudja 
nevezni, és képről fel 
tudja ismerni legalább 
egy művét. 

 Be tudja mutatni az 
itáliai, a német és a 
németalföldi reneszánsz 
szobrászat és festészet 
mestereit, legfontosabb 
műveiket: Masacciót, 
Piero della Francescát, 
Fra Filippo Lippit, 
Sandro Botticellit, 
Andrea Mantegnát, Luca 
Signorellit, Donatellót, 
Verocciót, Leonardo da 
Vincit, Raffaello Santit, 
Albrecht Dürert, ifj. 
Hans Holbeint, Matthias 
Grünewaldot, id. Pieter 
Brueghelt, Michelangelo 
Buonarottit, Tiziano 
Vecelliot, Paolo 
Veroneset. 

         
5.5. a reneszánsz tárgy- és 

környezetkultúra európai és 
magyar emlékei 

 a reneszánsz tárgy- és 
környezetkultúra európai és 
magyar emlékeinek számbavétele 

 Felismer képről legalább 
három reneszánsz 
használati tárgyat. 

 Illusztrált leírást tud 
készíteni a reneszánsz 
tárgy- és 
környezetkultúra európai 
és magyar emlékeiről. 

EU 
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6. Az olasz barokk művészet; 

az olasz barokk művészet 
olasz reneszánszhoz fűződő 
kapcsolatai; 
az összehasonlító 
stíluselemzés verbális és 
vizuális módszerei 

 Információk tanulása az olasz 
barokk művészetről és az olasz 
reneszánsz művészethez fűződő 
kapcsolatairól; az összehasonlító 
stíluselemzés verbális és vizuális 
módszereinek elsajátítása 
 

    

        
6.1. a reneszánsz és a barokk 

templom "szelleme" és 
építészeti megoldásai 

 információk tanulása a barokk 
templomépítészetről;  
reneszánsz és barokk templom 
összehasonlítása 

 Fel tud sorolni két-
három barokk 
templomra jellemző 
stílusjegyet. 

 Be tudja mutatni a 
barokk templom 
jellegzetességeit, a 
reneszánsz templométól 
eltérő stílusjegyeit. 

 
6.2. korkép és pályakép: Bernini 

és Caravaggio 
 Bernini és Caravaggio 

pályaképének megismerése, 
néhány alkotásuk elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Bernini, illetve 
Caravaggio által 
készített műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Bernini és Caravaggio 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket. 

        
7. A spanyol és a francia 

barokk művészet; 
a művészek egyéni 
stílusjegyeit feltáró elemzési 
módszer 

 Információk tanulása a  spanyol 
és a francia barokk művészetről; 
a művészek egyéni stílusjegyeit 
feltáró elemzési módszer 
elsajátítása 

    

        
7.1. építészet és társművészet a 

Napkirály korában 
 a spanyol és a francia barokk 

építészet stílusjegyeinek 
számbavétele épületfotók, alap- 
és metszetrajzok, tömegvázlatok 
elemzése révén 

 Fel tud sorolni, kép 
alapján meg tud nevezni 
egy-egy francia és 
barokk épületet. 

 Szabatos leírást tud adni 
a spanyol és a francia 
barokk építészetről és 
társművészeteiről. 

        
7.2. korkép és pályakép: 

Velazquez, Ribera, Poussin, 
Lorrain 

 Velazquez, Ribera, Poussin és 
Lorrain pályaképének 
megismerése, néhány alkotásuk 
elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Velazquez, illetve 
Poussin által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Velazquez, Ribera, 
Poussin és Lorrain 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket. 

        
8. Az "Amerikák" művészete és 

az európai barokkal való 
kapcsolatuk a nagy 
felfedezések korában; 
az egyes kultúrák vizuális 
művészeti alkotásait 
összehasonlító elemzési 
módszerek 

 Információk tanulása az 
"Amerikák" művészetéről és az 
európai barokkal való 
kapcsolatukról a nagy 
felfedezések korában; 
az egyes kultúrák vizuális 
művészeti alkotásait 
összehasonlító elemzési 
módszerek elsajátítása 

    

        
9. A flandriai és a holland 

barokk művészet; 
a középkori, reneszánsz és 
barokk festészeti és 
szobrászati alkotások 
műfajait összehasonlító 
elemzési módszerek 

 Információk tanulása a flandriai 
és a holland barokk művészetről; 
a középkori, reneszánsz és barokk 
festészeti és szobrászati alkotások 
műfajait összehasonlító elemzési 
módszerek elsajátítása, a vizuális 
elemzési módszerek gyakorlása 
épületek és tárgyak elemzése 
révén 

    

        
9.1. a vallásos festészet  flandriai és holland vallási tárgyú 

festmények elemzése, 
összehasonlítása reneszánsz 
vallási tárgyú képekkel és 
középkori oltárképekkel 

 Fel tud sorolni néhány 
vallási tárgyú festészeti 
témát. 

 Ismertetni tudja a 
vallásos festészet 
lényegi jegyeit. Képek 
reprodukcióinak 
elemzése során számba 
tudja venni a barokk, a 
reneszánsz és a 
középkori vallási 
festészet hasonlóságait, 
különbözőségeit. 
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9.2. korkép és pályakép: 

Rubens és  
Rembrandt 

 Rubens és Rembrandt 
pályaképének megismerése, 
néhány alkotásuk elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Rubens, illetve 
Rembrandt által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Rubens és Rembrandt 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket. 

        
10. A magyarországi barokk 

művészet; 
történeti források 
műelemzésben történő 
felhasználásának módszerei 

 Információk tanulása a 
magyarországi barokk 
művészetről; 
a történeti források 
műelemzésben történő 
felhasználásának elsajátítása 

    

        
10.1. a magyar barokk építészet 

és képzőművészet 
 a magyar barokk építészetről és 

képzőművészetről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása, 
magyar barokk műalkotások 
reprodukcióinak elemzése 

 Fel tud sorolni, és képen 
fel tud ismerni legalább 
öt magyar barokk 
műalkotást. 

 Illusztrált leírást tud 
készíteni a magyar 
barokk művészetről. 

        
10.2. a népművészet hatása a 

magyar barokk művészetre 
 a magyar népművészet hatásainak 

kimutatása magyar barokk 
épületeket, festményeket, 
szobrokat ábrázoló reprodukciók 
elemzése során 

 Jellegzetes épületekről 
készült képek 
segítségével meg tud 
mutatni egy-két olyan 
motívumot, amely a 
magyar népművészet 
hatását mutatja a barokk 
épületen. 

 Jellegzetes barokk 
műalkotásokról készült 
reprodukciók 
segítségével be tudja 
mutatni a magyar 
népművészet magyar 
barokk művészetre 
gyakorolt hatásait. 

        
II. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     
        
1. A Biblia  Ismeretek tanulása a Bibliáról 

szövegolvasás, -feldolgozás, 
különböző Bibliák és Bibliákat 
ábrázoló reprodukciók 
megfigyelése, elemzése révén 

 Tudja, hogy a Biblia 
azoknak a könyveknek a 
gyűjteménye, amelyeket 
a zsidó és a keresztény 
vallás szentnek és isteni 
eredetűnek ismer el. 
Tudja azt is, hogy a 
Biblia két fő részből áll: 
a zsidó vallás által is 
szentként tisztelt 
Ószövetségből és a 
keresztény 
gyűjteményből, az 
Újszövetségből. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
Bibliáról.  

        
2. Bibliai történetek  Bibliai történetek megismerése     
        
2.1. Ószövetségi történetek (a 

világ teremtése, az ember 
teremtése, az első emberpár 
története, Káin és Ábel 
története, a bábeli zűrzavar, 
valamint a vízözön 
története, Ábrahám, Izsák, 
Jákob, József, Mózes, 
Sámson, Dávid és Bölcs 
Salamon története a Biblia 
szerint) 

 Ószövetségi történetek 
megismerése szövegolvasás, 
szövegfeldolgozás, ószövetségi 
tárgyú műalkotások 
reprodukcióinak elemzése révén 

 Ismeri, és képek 
segítségével tud beszélni 
a világ teremtéséről, az 
ember teremtéséről, az 
első emberpár 
történetéről, Káin és 
Ábel történetről, 
valamint a vízözönről, 
Mózes, József és Dávid 
történetéről. Felismeri az 
első emberpárt, Mózest 
és Dávidot ábrázoló 
képzőművészeti 
alkotások témáját a 
megismert műalkotások 
reprodukcióin. 

 Ismeri, és el tudja 
beszélni a Biblia szerint 
a világ teremtését, az 
ember teremtését, az 
első emberpár történetét, 
Káin és Ábel történetét, 
a bábeli zűrzavar, 
valamint a vízözön 
történetét. Tudja, ki volt 
Ábrahám, Izsák, Jákob, 
József, Mózes, Sámson, 
Dávid és Bölcs Salamon, 
tudja azt is, hogy milyen 
főbb események 
kapcsolódnak 
személyükhöz a Biblia 
szerint. Felismeri őket és 
a velük kapcsolatos 
történeteket a tanult 
képzőművészeti 
ábrázolásokon. 
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2.2. Újszövetségi történetek 

A négy evangélium és 
szerzőik: Máté, Márk, 
Lukács, János 

 Újszövetségi történetek 
megismerése szövegolvasás, 
szövegfeldolgozás, műalkotások 
reprodukcióinak elemzése révén. 
A Biblia egyes szövegeinek 
elolvasása és értelmezése  

 Ismeri, és képek 
segítségével tud beszélni 
Jézus születéséről, a 
napkeleti bölcsekről, 
Jézus néhány 
cselekedetéről és Jézus 
kálváriájáról. Felismeri 
Jézus és Mária alakját, 
Jézus születését, a 
napkeleti bölcseket és 
Jézus keresztre feszítését 
a megismert 
műalkotások 
reprodukcióin. 

 Ismeri, és el tudja 
beszélni a Biblia szerint 
Jézus születését, a 
napkeleti bölcsek 
történetét, Jézus 
megkeresztelésének 
történetét, néhány 
cselekedetét, 
elfogatásának, 
kálváriájának, 
feltámadásának 
történetét. Felismeri a 
Jézus életével, 
kálváriájával és 
feltámadásával 
kapcsolatos történeteket 
a tanult képzőművészeti 
ábrázolásokon. 

         
3. Népvándorlás-kori, román, 

gótikus, reneszánsz és 
barokk művészettel 
foglalkozó cikkek, könyvek, 
albumok 

 Népvándorlás-kori, román, 
gótikus, reneszánsz és barokk 
művészettel foglalkozó cikkek, 
könyvek, albumok, olvasása, 
nézegetése 

 A tanév során 
megnézeget legalább 
két-három népvándorlás-
kori, román, gótikus, 
reneszánsz és barokk 
művészettel foglalkozó 
albumot. Ezeknek el 
tudja készíteni a 
rövidített címleírását. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt 
népvándorlás-kori, 
román, gótikus, 
reneszánsz és barokk 
művészettel foglalkozó 
cikket, könyvet vagy 
albumot. Ezekről képes 
rövid annotációt 
készíteni. 

KUTA

 
 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
 

a) Ismerje a népvándorlás-kori népek művészetének legjelentősebb alkotásait, díszítőművészetét. 
b) Ismerje a román kor kiemelkedő építészeti emlékeit, képzőművészetét, tartalmi és formai vonatkozásait, 

különös tekintettel a templomépítészetre Európában (Poitiers-i Notre Dame la Grande, Pisai kápolna és 
ferdetorony). 

c) Ismertesse a gótika építőművészeti emlékeit, tartalmi és formai sajátosságait (párizsi Notre Dame, kölni 
dóm, firenzei Santa Croce stb.). 

d) Be tudja mutatni Giotto festészetét, ismerje legalább 3 alkotását. 
e) Tudja jellemezni a reneszánsz festészet, szobrászat és építészet legjelentősebb képviselőit és 

műalkotásait. 
f) Ismerje és tudja ismertetni a barokk művészet korának társadalomképét, a korszak kiemelkedő alkotóit és 

műveiket – az építészetben, a festészetben és a társművészetekben (pl. J. S. Bach a zenében stb.) – 
beleértve a flandriai és a holland barokk művészetét is.  

g) Tudja értelmezni a vallásos és a világi festészet “üzeneteit”, megjelenési formáit. 
h) Ismerje a honfoglaló magyarság és a középkori (román), a reneszánsz és a barokk korszak 

Magyarországának legjelentősebb művészeti emlékeit, tárgyalkotó és építőművészetét. 
i) Ismerje a Biblia egyes Ószövetségi és Újszövetségi fejezeteit, a középkor, a reneszánsz és a barokk kor 

művészetének megértése és értelmezése szempontjából. 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 

9–10. évfolyam 
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A Művészetek műveltségi területhez tartozó Művészettörténet  tanterv a Képességfejlesztő és értékőtző program 
(KÉK) keretei között a 7–10. évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a  
NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tanterv az őskori művészet, valamint az ókori Mezopotámia és 
Egyiptom művészetének megismerését teszi lehetővé a tanulók számára. A tantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőző program és 
pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Heti óraszám       

 
A Művészettörténetet a Vizuális kultúra óraszámának keretében javasoljuk tanítani. 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003. viszonyának jellemzői 
 
A Művészettörténet tanterv a Művészetek műveltségi területre terjed ki. A tanterv a műveltségi részterület 
művészettörténeti ismeretekre előírt követelményeit fedi le. A NAT műveltségi területek oktatásának közös 
követelményei közül a Környezeti nevelésre és az Információs és kommunikációs kultúra (azaz a vizuális 
kommunikációs kultúra) fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Segíti az Európai azonosságtudat – egyetemes 
kultúra követelményeinek teljesítését, mivel az egyetemes (Európai és Európán túli) építészet, képzőművészet 
és iparművészet remekeit, alkotóit szintén bemutatja. Segíti továbbá a Hon- és népismeret, a Tanulás és a 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire közös követelményeinek teljesítését, azáltal, hogy valamennyi évfolyamon a 
képzőművészet, az iparművészet, a művelődéstörténet és a régészet nyújtotta önművelési lehetőségeket kínálja 
fel a tanulóknak. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Művészettörténet tantervet rajztanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. A tanterv 
különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges 
külön terem. A tanterv tanulásához-tanításához saját fejlesztésű tankönyvek és tanítási segédletek állnak 
rendelkezésre, amelyek a tankönyvpiacon megtalálhatók. 
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A Művészettörténet tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
Képességfejlesztő és értékőrző programunkban azért szorgalmazzuk a művészettörténet tanulását, hogy e 
kultúraterület közvetítése révén a tanulók: 
 

 megismerkedjenek az egyes korok és kultúrák történelmi időben és térben kialakult képzőművészetével, 
iparművészetével, építészetével; 
 

 tájékozottságot szerezzenek az egyes művészeti ágak korszakonkénti funkcióiról, lényeges jellemzőiről, 
kiemelkedő alkotóiról és alkotásairól; 
 

 megismerkedjenek az egyes korokra jellemző befogadói magatartással, az adott korszakban és kultúrában élő 
emberek művészetekhez való viszonyulásával; 
 

 olyan magasabb rendű szükségleteik is kifejlődjenek, amelyek a művészetek iránti érdeklődésben, 
nyitottságban, rendszeres múzeum-, kiállítás-, képtár- és tárlatlátogatásokban, művészettörténeti szempontból 
jelentős emlékhelyek felkeresésében, művészettörténeti tárgyú könyvek, albumok, katalógusok nézegetésében, 
olvasásában, reprodukciók gyűjtésében öltenek testet; 
 

 pozitív attitűddel viszonyuljanak az egyes korok és kultúrák tárgyi emlékeihez, alkotóihoz és az alkotási 
folyamat eredményeként született remekművekhez; 
 

 befogadói képességük, műelemzői kompetenciájuk kialakuljon és fejlődjön; 
 

 a múlt művészeti örökségével való ismerkedés során képessé váljanak önmagukra is reflektálni: azaz 
alakítsanak ki reális önismeretet a művészetekhez, alkotásokhoz és alkotókhoz való viszonyulásukról, az ilyen 
jellegű önművelési igényük nívójáról, befogadói magatartásuk mikéntjéről; 
 

 megismerjék a művészetek térben és időben (is) differenciált világát, s e megismert világok a világképük 
részévé váljanak. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 9–10. évfolyamon 

 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Az egyes korok és korstílusok 
művészeti alkotásainak 
bemutatása különféle 
művészettörténeti könyvek és 
albumok segítségével – és azok 
szóbeli és írásbeli elemzése 
 A művészettörténeti 

szakirodalom egyes 
szemelvényeinek írásbeli 
feldolgozása, elemzése 
 Kiállítások és múzeumok 

látogatása 
 Kirándulások szervezése itthon 

és külföldön 
 Kortársfestő, -szobrász, 

- grafikus, iparművész, 
építőművész meghívása 
 Kamarakiállítás rendezése 

 

 Hagyományos szóbeli 
feladatmegoldás, feleltetés 
 Házi feladat 
 Házi dolgozat – megadott 

irodalom alapján 
 Kiállítás- és 

múzeumlátogatásokról írásbeli 
és szóbeli beszámoló készítése 
 Képzőművészeti tárgyú esszé, 

illetve kritika írása és vitája a 
tanulóközösségben 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Analitikus pontozás 
 Saját tanulói teljesítmény 

elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 

 
 
 

Részben saját fejlesztésű taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10.  Kárpáti Andrea: A művészet története a rokokótól az impresszionizmusig. (Művészettörténet VII.) 

  Diasorozat a művészettörténet tanulásához a 9–10. évfolyam számára. 

 NT-13253 Hernádi Miklós: Művészettörténet II. 

 NT-13112 Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára. 

 
 

Tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10.  Sebők Zoltán:  Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig. (Orpheusz Kiadó, 1997.) 

 
A pedagógiai programcsomag meglévő elemei kiegészítésre, módosításra várnak. Szükséges lenne újabb 
információhordozók készítése, illetve hiányzó programcsomag-elemek fejlesztése. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 
 

A Művészettörténet tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Szerezzenek tájékozottságot a rokokó, a klasszicizmus, a romantika, az "Amerikák", valamint a XVII–XV. 
századi Távol-Kelet történelmi időben és térben kialakult építészetéről, képzőművészetéről, tárgykultúrájáról. 
Szerezzenek áttekintést arról, hogy e korszakokban mi volt az építészet, a szobrászat, a festészet és a 
tárgykészítés funkciója, mik voltak az építészet, szobrászat, festészet, tárgykészítés lényeges jellemzői, 
kifejezőeszközei. Ismerjék meg és ismerjék fel e korszakok kiemelkedő alkotásait. Tanuljanak meg a 
műalkotásokról, tárgyakról szabatos leírást, illetve megadott szempontok alapján rajzos elemzést készíteni. 
Szerezzenek tájékozottságot az e korszakokban élő emberek művészetekhez való viszonyulásáról. Alakuljon ki 
bennük pozitív attitűd a rokokó, a klasszicista, a romantikus, az "Amerikák"-ból való, valamint a XVII–XV. 
századi távol-keleti tárgyi emlékek, alkotók és az alkotási folyamat eredményeként született remekművek iránt. 
Tanulják meg elemezni kiemelkedő alkotások és alkotók jellemző kifejezőeszközeit. Szerezzenek jártasságot a 
megismert művészetekről, művekről alkotott véleményük kifejtésében. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A ROKOKÓ,  

A KLASSZICIZMUS,   
A ROMANTIKA 
MŰVÉSZETE, XVIII-XIX. 
SZÁZAD, 
AZ "AMERIKÁK" 
MŰVÉSZETE, 
VALAMINT A XVII-
XVIII. SZÁZADI TÁVOL-
KELETI MŰVÉSZET; 
A VIZUÁLIS 
MEGISMERÉSI, 
ELEMZÉSI, 
ÖSSZEHASONLÍTÓ 
MÓDSZEREK 

 ISMERETEK TANULÁSA  
A KLASSZICIZMUS,  
A ROMANTIKA 
MŰVÉSZETÉRŐL,  
AZ "AMERIKÁK" 
MŰVÉSZETÉRŐL, 
VALAMINT A XVII-XVIII. 
SZÁZADI TÁVOL-KELETI 
MŰVÉSZETRŐL; 
VIZUÁLIS MEGISMERÉSI, 
ELEMZÉSI ÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÓ 
MÓDSZEREK TANULÁSA 

    

        
1. A rokokó Európában és 

Magyarországon; 
Irodalmi művek, zeneművek 
és vizuális műalkotások 
összehasonlító elemzési 
módszerei 

 Információk tanulása az európai 
és a magyar rokokóról; 
az irodalmi művek, zeneművek és 
vizuális műalkotások 
összehasonlító elemzési 
módszereinek elsajátítása 

    

        
1.1. a művészeti szalon  a művészeti szalonról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a művészeti szalont szemléltető 
képek, ábrák megfigyelése, 
elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a művészeti 
szalonról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
művészeti szalonról. 

        
1.2. korkép és pályakép: 

Watteau, Houdon, 
Gainsborough, Turner, 
Canaletto, Mányoki Ádám, 
Maulbertsch 

 Watteau, Houdon, Gainsborough, 
Turner, Canaletto, Mányoki 
Ádám és Maulbertsch 
pályaképének megismerése, 
néhány alkotásuk elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Watteau, illetve Mányoki 
Ádám által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Watteau, Houdon, 
Gainsborough, Turner, 
Canaletto, Mányoki 
Ádám és Maulbertsch 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket, 
kifejezőeszközeiket. 
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2. A Távol-Kelet művészete;  

a japán, a kínai és az 
európai művészet 
kölcsönhatásai a XVII-
XVIII. században 

 Információk tanulása a Távol-
Kelet művészetéről;  
A XVII-XVIII. századi japán, 
kínai és európai művészet 
kölcsönhatásainak megfigyelése, 
elemzése 

    

        
2.1. Kína és Japán művészete a 

XVII-XVIII. században: 
építészet, tárgykultúra, 
festészet 

 információk olvasása Kína és 
Japán XVII-XVIII. századi 
művészetéről; korabeli 
műalkotásokat ábrázoló 
reprodukciók nézegetése, 
elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni Kína és Japán XVII-
XVIII. századi 
művészetéről. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni Kína és Japán 
XVII-XVIII. századi 
művészetéről. 

        
3. A klasszicista szobrászat és 

építészet Európában; 
a kortárs publicisztika, mint 
műelemzési forrás 

 Információk tanulása az európai 
klasszicista szobrászatról és 
építészetről; 
a kortárs publicisztika, mint 
műelemzési forrás 
felhasználásának megismerése, 
elemzése 

    

        
3.1. a városkép változása a  

XV-XIX. században 
 a XV-VIX. századi 

városképváltozásról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a XV-VIX. századi 
városképváltozásról. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni a  
XV-VIX. századi 
városképváltozásról. 

        
3.2. új építészeti és szobrászati 

műfajok: a klasszicizmus, 
mint a reprezentáció 
"klasszikus" stílusa 

 az új építészeti és szobrászati 
műfajokról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az új építészeti és 
szobrászati műfajokról. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni az új építészeti 
és szobrászati 
műfajokról. 

        
4. A magyar klasszicista 

szobrászat és építészet; 
történelmi események 
felhasználása műalkotások 
elemzésekor 

 Információk tanulása a magyar 
klasszicista szobrászatról és 
építészetről;  
történelmi események 
műalkotások elemzésében való 
felhasználásának elsajátítása 

    

        
4.1. nemzeti építészet és 

szobrászat, nemzeti 
mecenatúra; a művészet 
funkcióváltozásai a XIX. 
századi Magyarországon 

 a XIX. századi magyarországi 
művészet funkcióváltozásairól 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a XIX. századi 
magyarországi művészet 
funkcióváltozásairól. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni a XIX. századi 
magyarországi művészet 
funkcióváltozásairól. 

HON 

        
4.2. korkép és pályakép: Hild 

József, Ybl Miklós, Pollack 
Mihály, Stróbl Alajos, 
Fadrusz János 

 Hild József, Ybl Miklós, Pollack 
Mihály, Stróbl Alajos, Fadrusz 
János pályaképének 
megismerése, néhány alkotásuk 
elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Hild József, Ybl Miklós, 
Pollack Mihály, Stróbl 
Alajos, illetve Fadrusz 
János által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Hild József, Ybl Miklós, 
Pollack Mihály, Stróbl 
Alajos, Fadrusz János 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket, 
jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
5. Az európai klasszicista 

festészet; szépirodalmi 
szövegek és zeneművek 
műelemzésben történő 
felhasználása 

 Információk tanulása az európai 
klasszicista festészetről; 
szépirodalmi szövegek és 
zeneművek műelemzésben történő 
felhasználásának elsajátítása 

    EU 
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5.1. a zene, az irodalom és a 

képzőművészet közös 
határain: a természet, a 
történelmi esemény, a hős 
ábrázolása; a művészi 
illusztráció 

 a természet, a történelmi 
esemény, a hős ábrázolásáról, 
valamint a művészi illusztrációról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése, zenemű-
részletek meghallgatása, irodalmi 
művek részleteinek elolvasása, 
elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a művészi 
illusztrációról. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni a művészi 
illusztrációról. A 
műelemzései során fel 
tud használni zenemű-
részleteket és irodalmi 
szövegeket. 

        
5.2. korkép és pályakép: David, 

Ingres, Goya, Constable, 
Philipp Otto Runge, Anton 
Raphael Mengs 

 David, Ingres, Goya, Constable, 
Philipp Otto Runge, Anton 
Raphael Mengs pályaképének 
megismerése, néhány alkotásuk 
elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
David, Ingres, illetve 
Goya által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
David, Ingres, Goya, 
Constable, Philipp Otto 
Runge, Anton Raphael 
Mengs pályaképét, be 
tudja mutatni főbb 
műveiket, jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
6. A magyar klasszicista 

festészet;  
szépirodalmi szövegek és 
zeneművek műelemzésben 
történő felhasználása 

 Információk tanulása a magyar 
klasszicista festészetről; 
szépirodalmi szövegek és 
zeneművek műelemzésben történő 
felhasználásának gyakorlása 

    

        
6.1. művészeti élet 

Magyarországon az 1848-as 
forradalom előtt, alatt és 
után 

 a XIX. századi magyar művészeti 
életről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a XIX. századi 
magyar művészeti 
életről. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni a XIX. századi 
magyar művészeti 
életről. 

HON 

        
6.2. korkép és pályakép: 

Barabás Miklós, Borsos 
Miklós, Zichy Mihály 

 Barabás Miklós, Borsos Miklós, 
Zichy Mihály pályaképének 
megismerése, néhány alkotásuk 
elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Barabás Miklós, Borsos 
Miklós, illetve Zichy 
Mihály által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Barabás Miklós, Borsos 
Miklós, Zichy Mihály 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket, 
jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
7. Az európai és az Amerikai 

Egyesült Államok-béli 
romantikus festészet és 
szobrászat;  
a művész élete és életműve – 
életrajzi adatok és korrajz 

 Információk tanulása az európai 
és az Amerikai Egyesült Államok-
béli romantikus festészetről és 
szobrászatról;  
életrajzi adatok és korrajz 
felhasználása a műelemzésben 

    

        
7.1. a romantikus életérzés 

Európában 
 az európai romantikus 

életérzésről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az európai 
romantikus életérzésről. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni az európai 
romantikus életérzésről. 

        
7.2. romantika keleten és a Vad-

nyugaton – az amerikai 
művészet kezdetei 

 az amerikai művészet kezdeteiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az amerikai 
művészet kezdeteiről. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni az amerikai 
művészet kezdeteiről. 

        
7.3. korkép és pályakép: Caspar 

David Friedrich, Théodore 
Géricault, Delacroix, 
Francoise Rude, William 
Blake, P. A. Fedotov, John 
Singleton Copley, Turner 

 Caspar David Friedrich, 
Théodore Géricault, Delacroix, 
Francoise Rude, William Blake, 
P. A. Fedotov, John Singleton 
Copley, Turner pályaképének 
megismerése, néhány alkotásuk 
elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Géricault, Delacroix, 
Blake, Fedotov, illetve 
Turner által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Caspar David Friedrich, 
Théodore Géricault, 
Delacroix, Francoise 
Rude, William Blake, P. 
A. Fedotov, John 
Singleton Copley, 
Turner pályaképét, be 
tudja mutatni főbb 
műveiket, jellemző 
kifejezőeszközeiket. 
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8. A magyar romantikus 

festészet és szobrászat 
 Információk tanulása a magyar 

romantikus festészetről és 
szobrászatról 

    HON 

        
8.1. a romantikus életérzés 

Magyarországon: a művész 
élete és életműve – életrajzi 
adatok és korrajz a 
műelemzésben 

 a magyar romantikus életérzésről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése; 
életrajzi adatok és korrajz 
felhasználása a műelemzésben 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a magyar romantikus 
életérzésről. 

 Rövid, szabatos leírást 
tud adni a magyar 
romantikus életérzésről. 
Műelemzéseibe be tud 
építeni életrajzi adatokat, 
és fel tudja használni a 
korrajzot is. 

        
8.2. korkép és pályakép: id. 

Markó Károly, Székely 
Bertalan, Izsó Miklós, 
Munkácsy Mihály, Paál 
László 

 id. Markó Károly, Székely 
Bertalan, Izsó Miklós, Munkácsy 
Mihály, Paál László 
pályaképének megismerése, 
néhány alkotásuk elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy id. 
Markó Károly, Székely 
Bertalan, Izsó Miklós, 
Munkácsy Mihály, 
illetve Paál László által 
készített műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
id. Markó Károly, 
Székely Bertalan, Izsó 
Miklós, Munkácsy 
Mihály, Paál László 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket, 
jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
II. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     
        
1. Rokokó, klasszicista, 

romantikus, valamint XVII-
XVIII. századi amerikai és 
távol-keleti művészettel 
foglalkozó cikkek, könyvek, 
albumok 

 Rokokó, klasszicista, romantikus, 
valamint XVII-XVIII. századi 
amerikai és távol-keleti 
művészettel foglalkozó cikkek, 
könyvek, albumok, olvasása, 
nézegetése 

 A tanév során 
megnézeget legalább 
két-három rokokó, 
klasszicista, romantikus, 
valamint XVII-XVIII. 
századi amerikai vagy 
távol-keleti művészettel 
foglalkozó albumot. 
Ezeknek el tudja 
készíteni a rövidített 
címleírását. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt rokokó, 
klasszicista, romantikus, 
valamint XVII-XVIII. 
századi amerikai vagy 
távol-keleti művészettel 
foglalkozó cikket, 
könyvet vagy albumot. 
Ezekről képes rövid 
annotációt készíteni. 

KUTA 

        
2. Rokokó, klasszicista, 

romantikus, valamint XVII-
XVIII. századi amerikai és 
távol-keleti tárgyi emlékeket 
bemutató múzeumi kiállítás  

 Rokokó, klasszicista, romantikus, 
valamint XVII-XVIII. századi 
amerikai és távol-keleti tárgyi 
emlékeket bemutató múzeumi 
kiállítás megtekintése, 
feldolgozása 

    

        
3. Rokokó, klasszicista, 

romantikus, valamint XVII-
XVIII. századi amerikai és 
távol-keleti műalkotásokról, 
tárgyakról készült fotók, 
lapkivágatok, fénymásolatok 

 Rokokó, klasszicista, romantikus, 
valamint XVII-XVIII. századi 
amerikai és távol-keleti 
műalkotásokról, tárgyakról 
készült fotók, lapkivágatok, 
fénymásolatok gyűjtése, 
feldolgozása 

 A tanév során gyűjt 
legalább öt rokokó, 
klasszicista, romantikus, 
valamint XVII-XVIII. 
századi amerikai vagy 
távol-keleti 
műalkotásról, tárgyról 
készült fotót, 
lapkivágatot vagy 
fénymásolatot. 

 A tanév során gyűjt 
legalább tizenöt-húsz 
rokokó, klasszicista, 
romantikus, valamint 
XVII-XVIII. századi 
amerikai vagy távol-
keleti műalkotásról, 
tárgyról készült fotót, 
lapkivágatot vagy 
fénymásolatot. 
Gyűjteményét 
tematikusan el tudja 
rendezni. 
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4. A megismert stílusokat 

reprezentáló emlékhelyek, 
műemlékek 

 A megismert stílusokat 
reprezentáló emlékhelyek, 
műemlékek felkeresése, a 
látottakról szerzett információk 
feldolgozása 

    

 
 
 

Év végi követelmények 
 

9. évfolyam 
 
 

a) A tanuló ismerje a rokokó, a klasszicizmus és a romantika korának, tehát a XVII-XVIII. és XIX. század 
művészetének társadalomképét Európában, a polgárság szellemi mozgalmait és művészetének főbb 
vonásait, kiemelkedő alkotóit és műveit. 

b) Ismerje és tudja jellemezni a magyar klasszicista szobrászat és építészet szerepét a nemzeti kultúra és 
művészet megteremtésében, különös tekintettel Hild József, Ybl Miklós, Pollack Mihály, Stróbl Alajos és 
Fadrusz János munkásságára. 

c) Tudjon összefüggéseket megfogalmazni a klasszicizmus és a romantika korszakának egyes 
művészettörténeti értékei és a társművészetek (irodalom, zene) kapcsolatairól, művészeti törekvéseiről. 

d) Ismerje az európai romantika képzőművészetét, annak kiemelkedő alkotóművészeit (pl. Guericault, 
Delacroix, Turner) – és jelentősebb műveit. 

e) Jellemezze a nemzeti romantika művészetének szerepét a magyarság kultúrájának, nemzeti identitásának 
formálódásában (pl. id. Markó Károly, Székely Bertalan, Munkácsy Mihály és mások). 

f) Önművelése érdekében a tanuló legyen tájékozott az egyes korszakok vonatkozó szakirodalmában. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 
 

A Művészettörténet tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Szerezzenek tájékozottságot a historizmus, az eklektika, a realizmus, a szecesszió, az impresszionizmus, a 
posztimpresszionizmus, valamint a századelő, a két világháború közti időszak, a II. világháború utáni első 
évtizedek, a hetvenes évek és napjaink építészetéről, képzőművészetéről, tárgykultúrájáról. Szerezzenek 
áttekintést arról, hogy e korszakokban mi volt az építészet, a szobrászat, a festészet és a tárgykészítés funkciója, 
mik voltak az építészet, szobrászat, festészet, tárgykészítés lényeges jellemzői, kifejezőeszközei. Ismerjék meg 
és ismerjék fel e korszakok kiemelkedő alkotásait. Tanuljanak meg a műalkotásokról, tárgyakról szabatos leírást, 
illetve megadott szempontok alapján rajzos elemzést készíteni. Szerezzenek tájékozottságot az e korszakokban 
élő emberek művészetekhez való viszonyulásáról. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd a korszak tárgyi emlékei, 
alkotói és az alkotási folyamat eredményeként született remekművei iránt. Tanulják meg elemezni kiemelkedő 
alkotások és alkotók jellemző kifejezőeszközeit. Szerezzenek jártasságot a megismert művészetekről, művekről 
alkotott véleményük kifejtésében. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A HISTORIZMUS,  

AZ EKLEKTIKA,  
A REALIZMUS,  
A SZECESSZIÓ,  
AZ IMPRESSZIONIZMUS 
ÉS A 
POSZTIMPRESSZIONIZ- 
MUS, VALAMINT  
A SZÁZADELŐ, A KÉT 
VILÁGHÁBORÚ KÖZTI, 
A II. VILÁGHÁBORÚ 
UTÁNI ELSŐ 
ÉVTIZEDEK,  
A HETVENES ÉVEK  
ÉS NAPJAINK 
MŰVÉSZETE; 
VIZUÁLIS 
MEGISMERÉSI, 
ELEMZÉSI ÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÓ 
MÓDSZEREK 

 ISMERETEK TANULÁSA  
A HISTORIZMUS, AZ 
EKLEKTIKA, A REALIZMUS, 
A SZECESSZIÓ, AZ 
IMPRESSZIONIZMUS ÉS A 
POSZTIMPRESSZIONIZMUS, 
VALAMINT A SZÁZADELŐ,  
A KÉT VILÁGHÁBORÚ 
KÖZTI, A II. VILÁGHÁBORÚ 
UTÁNI ELSŐ ÉVTIZEDEK,  
A HETVENES ÉVEK ÉS 
NAPJAINK MŰVÉSZETÉRŐL; 
VIZUÁLIS MEGISMERÉSI, 
ELEMZÉSI ÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÓ 
MÓDSZEREK TANULÁSA 

    

        
1. A klasszicizmustól a pre-

raffaelistákig: 
művészetszemlélet a XIX. 
századi Európában 

 A klasszicizmustól a pre-
raffaelistákig terjedő művészeti 
korszak rendszerező áttekintése 

    

        
2. A historizmus és az eklektika 

– a művészet 
vándormotívumai; 
az ikonográfia elemzési 
módszerei és segédeszközei 

 Ismeretek tanulása a 
historizmusról és az eklektikáról, 
valamint az ikonográfia elemzési 
módszereiről és segédeszközeiről 
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2.1. az akadémikus festészet és 

szobrászat; 
művész, mecénás és 
közönség a századfordulón 

 az akadémikus festészetről és 
szobrászatról, valamint a 
századforduló művész, mecénás 
és közönség kapcsolatáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése, korabeli 
dokumentumok tanulmányozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az akadémikus 
festészetről és 
szobrászatról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján az 
akadémikus festészetről 
és szobrászatról, 
valamint a századforduló 
művész, mecénás és 
közönség kapcsolatáról. 

 
2.2. eklektikus építészet és 

épületdíszítés: a "neo-
stílusok"; 
Schickedanz, Albert, Lotz, 
Steindl 

 az eklektikus építészetről és 
épületdíszítésről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése; 
Schickedanz, Albert, Lotz, Steindl 
alkotásainak, kifejezőeszközeinek 
tanulmányozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az eklektikus 
építészetről és 
épületdíszítésről. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján az 
eklektikus építészetről és 
épületdíszítésről. Be 
tudja mutatni 
Schickedanz, Albert, 
Lotz, Steindl jelentősebb 
alkotásait, főbb 
kifejezőeszközeit. 

        
2.3. új építészeti műfajok, új 

szerkezetek: a francia 
mérnök-építészet 

 az új építészeti műfajokról és új 
szerkezetekről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az új építészeti 
műfajokról és új 
szerkezetekről. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján az új 
építészeti műfajokról és 
új szerkezetekről. 

        
2.4. az ikonográfia elemzési 

módszerei és segédeszközei 
 az ikonográfia elemzési 

módszereiről és segédeszközeiről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
ikonográfiai elemzés gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az ikonográfia 
elemzési módszereiről és 
segédeszközeiről. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján az 
ikonográfia elemzési 
módszereiről és 
segédeszközeiről. 
Egyszerű ikonográfiai 
elemzést önállóan el tud 
végezni. 

KUTA

        
3. A millennium és a 

világkiállítás vizuális 
kultúrája Magyarországon; 
a műalkotások és a vizuális 
tömegkultúra közös és eltérő 
sajátosságai 

 A magyar millennium és a 
világkiállítás vizuális 
kultúrájáról, valamint a 
műalkotások és a vizuális 
tömegkultúra közös és eltérő 
sajátosságairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a magyar 
millennium és a 
világkiállítás vizuális 
kultúrájáról.  

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
magyar millennium és a 
világkiállítás vizuális 
kultúrájáról, valamint a 
műalkotások és a 
vizuális tömegkultúra 
közös és eltérő 
sajátosságairól. 

        
4. A francia és az orosz 

realizmus; 
a nemzeti kultúra és a 
korstílus kölcsönhatása 

 Ismeretek tanulása a francia és 
az orosz realizmusról, valamint a 
nemzeti kultúra és a korstílus 
kölcsönhatásairól 

    

        
4.1. a francia realizmus; 

Courbet, Daumier, Meunier 
 a francia realizmusról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése; 
Courbet, Daumier, Meunier 
műveinek, kifejezőeszközeinek 
tanulmányozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a francia 
realizmusról. Felismeri 
képről Courbet és 
Daumier egy-egy 
közismert alkotását. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a francia 
realizmusról. A tanultak 
alapján be tudja mutatni 
Courbet, Daumier, 
Meunier főbb műveit, 
kifejezőeszközeit. 

        
4.2. az orosz Vándorkiállítási 

Társaság népművelő 
mozgalma; 
Venecianoc, Fedotov, Perov 

 az orosz Vándorkiállítási 
Társaság népművelő 
mozgalmáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése; 
Venecianoc, Fedotov, Perov 
műveinek, kifejezőeszközeinek 
tanulmányozása 

 Felismeri képről 
Fedotov és Perov egy-
egy közismert alkotását. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján az orosz 
Vándorkiállítási 
Társaság népművelő 
mozgalmáról. 
A tanultak alapján be 
tudja mutatni 
Venecianoc, Fedotov és 
Perov főbb műveit, 
kifejezőeszközeit. 
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5. Realista festészet és 

szobrászat 
Magyarországon; 
a realizmus a 
művészetekben; 
a diakronikus 
összehasonlító elemzési 
módszer 

 Ismeretek tanulása a 
realizmusról, a magyar realista 
festészetről és szobrászatról, 
valamint a diakronikus 
összehasonlító elemzési módszer 

    

 
5.1. Korkép és pályakép: 

Munkácsy Mihály, Szinyei 
Merse Pál, Zala György 

 Munkácsy Mihály, Szinyei Merse 
Pál, Zala György  pályaképének 
megismerése, néhány alkotásuk 
elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Munkácsy Mihály, 
Szinyei Merse Pál és 
Zala György által 
készített műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Munkácsy Mihály, 
Szinyei Merse Pál, 
valamint Zala György 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket, 
jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
5.2. "realista műfajok" a 

művészet történetében, 
magyar példákon (csendélet, 
zsánerkép, életkép, portré, 
történelmi- mitológiai-
vallásos szüzsé) 

 a "realista műfajokról" informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a "realista 
műfajokról". Felismeri a 
csendéletet és a portrét. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
"realista műfajokról". 
Felismeri és meg tudja 
nevezni a tanult 
műfajokat. 

        
5.3. a diakronikus összehasonlító 

elemzési módszer 
 a diakronikus összehasonlító 

elemzési módszerről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a diakronikus összehasonlító 
elemzési módszer gyakorlása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a diakronikus 
összehasonlító elemzési 
módszerről. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
diakronikus 
összehasonlító elemzési 
módszerről. Önállóan 
tudja használni e 
módszert az elemzései 
során. 

        
6. Fekete-Afrika művészete a 

XVIII-XIX. században és 
hatása az európai 
művészetre 

 A XVIII-XIX. századi fekete-
afrikai művészetről és az európai 
művészetre gyakorolt hatásáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a XVIII-XIX. 
századi fekete-afrikai 
művészetről és az 
európai művészetre 
gyakorolt hatásáról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a XVIII-
XIX. századi fekete-
afrikai művészetről és az 
európai művészetre 
gyakorolt hatásáról. 

EU 

        
7. A pre-raffaelisták és a 

szecesszió 
 Ismeretek tanulása a pre-

raffaelistákról és a szecesszióról 
    

        
7.1. Korkép és pályakép: 

William Morris, Émile 
Gallé, Gustav Klimt, Antoni 
Gaudi, Lesznai Anna, 
Lechner Ödön, Rippl-Rónai 
József 

 William Morris, Émile Gallé, 
Gustav Klimt, Antoni Gaudi, 
Lesznai Anna, Lechner Ödön, 
Rippl-Rónai József pályaképének 
megismerése, néhány alkotásuk 
elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Klimt, Gaudi és Rippl-
Rónai József által 
készített műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
William Morris, Émile 
Gallé, Gustav Klimt, 
Antoni Gaudi, Lesznai 
Anna, Lechner Ödön, 
Rippl-Rónai József 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket, 
jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
7.2. művészeti élet a 

századfordulón itthon és 
Európában 

 a századforduló hazai és európai 
művészeti életéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a századforduló 
hazai és európai 
művészeti életéről. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
századforduló hazai és 
európai művészeti 
életéről. 

        
8. Az impresszionizmus és a 

posztimpresszionizmus 
 Ismeretek tanulása az 

impresszionizmusról és a 
posztimpresszionizmusról; 
irodalmi művek, zeneművek és 
képzőművészeti alkotások 
összehasonlító elemzésének 
gyakorlása 
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8.1. az impresszionizmus mint 

vizuális nyelv 
 az impresszionizmusról mint 

vizuális nyelvről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az 
impresszionizmusról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján az 
impresszionizmusról 
mint vizuális nyelvről. 

 
8.2. Korkép és pályakép: Renoir, 

Monet, Manet, Sisley, 
Böcklin, Rodin 

 Renoir, Monet, Manet, Sisley, 
Böcklin, Rodin pályaképének 
megismerése, néhány alkotásuk 
elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Renoir, Monet, Manet, 
és Rodin által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Renoir, Monet, Manet, 
Sisley, Böcklin, Rodin 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket, 
jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
8.3. a posztimpresszionista 

életérzés; 
Van Gogh, Munch, 
Gauguin, Toulouse-Lautrec, 
Aubrey Beardsley, 
Csontváry Kosztka Tivadar, 
Tornyai János 

 a posztimpresszionista 
életérzésről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
Van Gogh, Munch, Gauguin, 
Toulouse-Lautrec, Aubrey 
Beardsley, Csontváry Kosztka 
Tivadar, Tornyai János 
pályaképének megismerése, 
néhány alkotásuk elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy Van 
Gogh, Munch, Gauguin, 
Toulouse-Lautrec, 
Csontváry Kosztka 
Tivadar és Tornyai 
János által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Van Gogh, Munch, 
Gauguin, Toulouse-
Lautrec, Aubrey 
Beardsley, Csontváry 
Kosztka Tivadar, 
Tornyai János 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket, 
jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
8.4. a nagybányai iskola; 

korkép és pályakép: 
Ferenczy Károly, Hollósy 
Simon 

 a nagybányai iskoláról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése; 
Ferenczy Károly, Hollósy Simon 
pályaképének megismerése, 
néhány alkotásuk elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a nagybányai 
iskoláról. 
Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Ferenczy Károly, 
Hollósy Simon által 
készített műalkotást. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
nagybányai iskoláról. 
Röviden ismertetni tudja 
Ferenczy Károly, 
Hollósy Simon 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket, 
jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
9. A századelő izmusai, 

művészek kiáltványai és 
alkotásai, kortárs írásos 
források 

 Ismeretek tanulása a századelő 
izmusairól; 
művészek kiáltványainak és 
alkotásainak összehasonlító 
elemzése, kortárs írásos források 
felhasználásának elsajátítása 

    

        
9.1. fauvizmus, kubizmus, 

futurizmus 
 a fauvizmusról, a kubizmusról és 

a futurizmusról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a fauvizmusról, a 
kubizmusról és a 
futurizmusról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
fauvizmusról, a 
kubizmusról és a 
futurizmusról. 

        
9.2. expresszionizmus és 

absztrakció 
 az expresszionizmusról és 

absztrakcióról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az 
expresszionizmusról és 
absztrakcióról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján az 
expresszionizmusról és 
absztrakcióról. 

        
9.3. konstruktivizmus és 

dadaizmus 
 a konstruktivizmusról és 

dadaizmusról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a 
konstruktivizmusról és 
dadaizmusról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
konstruktivizmusról és 
dadaizmusról. 

        



 
 
 
 
3698 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
9.4. a Bauhaus  a Bauhausról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a Bauhausról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
Bauhausról. 

 
9.5. korkép és pályakép:  

Picasso, Braque, 
Kandinszkij, Klee, Matisse, 
Henry Moore, Marcel 
Duchamp, Ernst Ludwig 
Kirchner, Moholy-Nagy 
László, Breuer Marcell, 
Mondrian, Malevics, Kassák 
Lajos, Uitz Béla, Tihanyi 
Lajos, Gulácsy Lajos, 
Bortnik Sándor 

 Picasso, Braque, Kandinszkij, 
Klee, Matisse, Henry Moore, 
Marcel Duchamp, Ernst Ludwig 
Kirchner, Moholy-Nagy László, 
Breuer Marcell, Mondrian, 
Malevics, Kassák Lajos, Uitz 
Béla, Tihanyi Lajos, Gulácsy 
Lajos, Bortnik Sándor 
pályaképének megismerése, 
néhány alkotásuk elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Picasso, Braque, 
Kandinszkij, Klee, 
Matisse, Henry Moore, 
Marcel Duchamp, 
Moholy-Nagy László, 
Mondrian, Malevics, 
Kassák Lajos, Uitz Béla, 
Tihanyi Lajos, Gulácsy 
Lajos, Bortnik Sándor 
által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Picasso, Braque, 
Kandinszkij, Klee, 
Matisse, Henry Moore, 
Marcel Duchamp, Ernst 
Ludwig Kirchner, 
Moholy-Nagy László, 
Breuer Marcell, 
Mondrian, Malevics, 
Kassák Lajos, Uitz Béla, 
Tihanyi Lajos, Gulácsy 
Lajos, Bortnik Sándor 
pályaképét, be tudja 
mutatni főbb műveiket, 
jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
10. Művészet a két világháború 

között; 
műfajok, témák változása a 
XIX-XX. század 
művészetében 

 Ismeretek tanulása a két 
világháború közti időszak 
művészetéről; 
a XIX-XX. század művészeti 
műfajainak, témáinak 
összehasonlító elemzése 

    

        
10.1. realizmus, szürrealizmus  a realizmusról és a 

szürrealizmusról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a realizmusról és a 
szürrealizmusról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a 
realizmusról és a 
szürrealizmusról. 

        
10.2. korkép és pályakép: 

Man Ray, Dali, Georg 
Grosz, Dejneka, Derkovits 
Gyula, Egry József, 
Medgyessy Ferenc 

 Man Ray, Dali, Georg Grosz, 
Dejneka, Derkovits Gyula, Egry 
József, Medgyessy Ferenc 
pályaképének megismerése, 
néhány alkotásuk elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Dali, Dejneka, Derkovits 
Gyula, Egry József és 
Medgyessy Ferenc által 
készített műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Man Ray, Dali, Georg 
Grosz, Dejneka, 
Derkovits Gyula, Egry 
József, Medgyessy 
Ferenc pályaképét, be 
tudja mutatni főbb 
műveiket, jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        
11. A II. világháború utáni első 

évtizedek európai és magyar 
művészete 

 Ismeretek tanulása a II. 
világháború utáni első évtizedek 
európai és magyar művészetéről 

    

        
11.1. lírai absztrakció, absztrakt 

expresszionizmus, 
akciófestészet, informel 

 a lírai absztrakcióról, az absztrakt 
expresszionizmusról, az 
akciófestészetről és az 
informelről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni az absztrakt 
expresszionizmusról és 
az akciófestészetről. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a lírai 
absztrakcióról, az 
absztrakt 
expresszionizmusról, az 
akciófestészetről és az 
informelről. 

        
11.2. korkép és pályakép: 

Korniss Dezső, Vajda Lajos 
 Korniss Dezső, Vajda Lajos 

pályaképének megismerése, 
néhány alkotásuk elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy 
Korniss Dezső és Vajda 
Lajos által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Korniss Dezső és Vajda 
Lajos pályaképét, be 
tudja mutatni főbb 
műveiket, jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3699 

 
11.3. a modern építészet 

klasszikusai: Le Corbusier, 
Mies van der Rohe, Frank 
Lloyd Wright, Alvar Aalto 

 a modern építészetről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 
Le Corbusier, Mies van der Rohe, 
Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto 
pályaképének megismerése, 
néhány alkotásuk elemzése 

 Képről felismer és meg 
tud nevezni egy-egy Le 
Corbusier, Frank Lloyd 
Wright és Alvar Aalto 
által készített 
műalkotást. 

 Röviden ismertetni tudja 
Le Corbusier, Mies van 
der Rohe, Frank Lloyd 
Wright, valamint Alvar 
Aalto pályaképét, be 
tudja mutatni főbb 
műveiket, jellemző 
kifejezőeszközeiket. 

 
12. Kortárs magyar művészet 

Festészet: Barcsay 
Jenő,Kurucz D. István, 
Kondor Béla 
Szobrászat: Borsos Miklós, 
Somogyi József, Varga Imre 
Építészet: Finta József, 
Makovecz Imre 

 A kortárs magyar művészetről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a témát illusztráló képek, ábrák 
megfigyelése, elemzése 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a kortárs magyar 
művészetről. Felismer és 
meg tud nevezni két-
három kortárs magyar 
műalkotást. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a kortárs 
magyar művészetről. 
Felismer és meg tud 
nevezni legalább tíz 
kortárs magyar 
műalkotást. 

        
II. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     
        
1. XIX-XX. századi művészettel 

foglalkozó cikkek, könyvek, 
albumok, tanulmányok, 
kritikák 

 XIX-XX. századi művészettel 
foglalkozó cikkek, könyvek, 
albumok, tanulmányok, kritikák 
olvasása 

 A tanév során elolvas 
legalább két-három 
XIX-XX. századi 
művészettel foglalkozó 
cikket. Ezeknek el tudja 
készíteni a rövidített 
címleírását. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt XIX-XX. 
századi művészettel 
foglalkozó cikket, 
tanulmányt, kritikát, 
könyvet vagy albumot. 
Ezekről képes rövid 
annotációt készíteni. 

        
2. XIX-XX. századi 

műalkotásokról, tárgyakról 
készült fotók, lapkivágatok, 
fénymásolatok 

 XIX-XX. századi műalkotásokról, 
tárgyakról készült fotók, 
lapkivágatok, fénymásolatok 
gyűjtése, feldolgozása 

 A tanév során gyűjt 
legalább öt XIX-XX. 
századi műalkotásról, 
tárgyról készült fotót, 
lapkivágatot vagy 
fénymásolatot. 

 A tanév során gyűjt 
legalább tizenöt-húsz 
XIX-XX. századi 
műalkotásról, tárgyról 
készült fotót, 
lapkivágatot vagy 
fénymásolatot. 
Gyűjteményét 
tematikusan el tudja 
rendezni. 

KUTA 

        
3. Modern művészeti anyaggal 

rendelkező hazai köz- és 
magángyűjtemények 

 Modern művészeti anyaggal 
rendelkező hazai köz- és 
magángyűjtemények 
meglátogatása, rajzos 
jegyzetkészítés a látogatás 
tapasztalatairól 

    

        
4. Múzeumi raktárak, 

archívumok 
 Múzeumi raktárak, archívumok 

meglátogatása, informálódás az 
ott folyó tevékenységről 

    

        
5. Műkereskedések, művészeti 

aukciók 
 Műkereskedések, művészeti 

aukciók felkeresése, informálódás 
az ott folyó tevékenységről, a 
műtárgy-kereskedelem aktuális 
helyzetéről 
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Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 

a) A tanuló ismerje a XIX. század utolsó harmadának, a századfordulónak és a XX. század legjelentősebb 
művészeti törekvéseit Európában: realizmus, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus-
posztimpresszionizmus, az avantgarde (fauvizmus, kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 
konstruktivizmus, szürrealizmus) legjelentősebb képviselőit és műveit. 

b) Tudjon szemléletesen beszélni a magyar pleinair és realista festészet, szobrászat jeles képviselőinek 
művészeti munkásságáról (Szinyei Merse Pál, Munkácsy Mihály, Zala György, Tornyai János, Koszta 
József). 

c) Tudja jellemezni az impresszionizmus és posztimpresszionizmus sajátos megjelenítő eszközeit, különös 
tekintettel a francia impresszionizmusra (Monet, Manet, Renoir), valamint Van Gogh, Gauguin, 
Csontváry Kosztka Tivadar munkásságára. 

d) Ismerje a nagybányai iskola jeles képviselőinek (Ferenczy Károly, Hollósy Simon) művészetét. 
e) Ismerje a XX. század legjelentősebb művészeti irányzatainak képviselőit és azok munkásságát: Picasso, 

Braque, Kandinszkij, Dali, Henry Moore, Mondrian, Moholy-Nagy László, Gulácsy Lajos, Derkovits 
Gyula, Egry József, Medgyessy Ferenc és mások. 

f) Ismerje a Bauhaus és a modern építészet XX. századi jeles képviselőinek tevékenységét: Gropius Walter, 
Le Corbusier, F. Lloyd Wright, Alvar Aalto, valamint a legújabbkor magyar építészet kiemelkedő 
teljesítményeit: Finta József, Makovecz Imre. 

g) Tudja jellemezni a XX. század második fele magyar kortárs festészetének és szobrászatának legjelesebb 
alkotóit és műveit: Barcsay Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Borsos Miklós, Somogyi József, Varga 
Imre, Melocco Vilmos, Szervátiusz Jenő. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

7–8. évfolyam 
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Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Vizuális kultúra tanterv a Művészetek műveltségi terület Vizuális kultúra részműveltségi területére terjed ki. 
A tanterv a részműveltségi terület követelményeit teljes mértékben lefedi. A NAT követelményeken felül 
részletes követelményeket ír elő a tanterv a környezet rendeltetésszerű használatára vonatkozóan. A környezetet 
jóval tágabban értelmezi (a természeti környezettől, az épített környezeten át a mindennapi használati tárgyakig). 
A kifejezés, képzőművészet tanulását kora kisiskolás kortól XX. századi és kortárs képzőművészeti alkotások 
(valóságos alkotások és reprodukciók) ismétlődő észlelése révén segíti. A tanterv tematikus tananyaga minden 
évfolyamon lehetőséget teremt a látható világ valamennyi dimenziójának (fény, szín, forma, tér, mozgás) 
tanulmányozására, és – változatos technikákkal történő – kifejezésére. A vizuális kultúra tantárgy a NAT 2003 
célkitűzéseinek megfeleltethetően természetszerűleg tevékenységorientált tantárgy, ahol a tevékenységek 
különböző – elsősorban vizuális – képességek és kompetenciák fejlesztését hivatottak szolgálni. A tananyag 
spirális szerkezete lehetőséget ad a képességek, kompetenciák folyamatos fejlesztésére és a differenciálásra, 
hiszen a tevékenységtípusok évről évre visszatérnek egyre mélyebb tartalom közvetítésével, és egyre 
speciálisabb tevékenységek formájában. A tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei 
közül a Környezeti nevelésre és a Kommunikációs kultúrára (azaz a vizuális kommunikációs kultúra) 
fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését (bár 
erre elsősorban az Értékközvetítő és képességfejlesztő program Népismeret-néprajz, valamint Honismeret és 
Helytörténet tantervei hivatottak). Ezek mellett jelentős mértékben hozzájárul az énkép és önismeret, európai 
azonosságtudat – egyetemes kultúra, illetve az információs és kommunikációs kultúra fejlesztéséhez is. A 
vizuális kultúra tantárgy felhasználja a más tantárgyakból származó ismereteket: így kapcsolat teremthető az 
Ember és társadalom, a Magyar nyelv és irodalom, illetve a Művészettörténet és Mozgókép és médiaismeret 
tantárgyak között. Segíti továbbá a Tanulás és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire közös követelményeinek 
teljesítését, azáltal, hogy valamennyi évfolyamon – a vizuális kultúra tanulásán túl – a vizuális kommunikáció, 
valamint a képzőművészetek nyújtotta önművelési lehetőségeket kínálja fel a tanulóknak. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Vizuális kultúra tantervet a környezetkultúra iránt érzékeny, a vizuális kultúra egyes részterületein felkészült, 
rajz szakos tanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. A tanterv szerinti tanulást segítő 
pedagógusnak felkészültnek kell lennie a vizuális információk tekintetében, továbbá a legváltozatosabb vizuális 
médiumok ismeretében és a kortárs vizuális művészetekben. A környezet rendeltetésszerű használatának 
képességeit, szintén birtokolnia kell. A tanítandó vizuális technikákat és műveleteket biztonsággal kell 
használnia, és legalább egy képzőművészeti és/vagy kézműves technikát alkotó módon kell művelnie. A tanterv 
különösebb tér- és időszervezést nem igényel. Amennyiben az osztálylétszám indokolja, célszerű a 
tanulócsoportot megbontani. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. A 
rajz szaktanterem megléte viszont nem hátrány. Fontos azonban elkülönített térben (rajzszertárban) tárolni a 
program kivitelezéséhez szükséges anyagokat és eszközöket. A tanterv tanulásához-tanításához saját fejlesztésű 
tankönyvek és tanítási segédletek állnak rendelkezésre, amelyek a tankönyvpiacon megtalálhatók (A látás világa 
című tankönyvcsalád könyvei). 
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A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
 
Vizuális nyelv, vizuális kommunikáció 
 
Ismerjék meg a tanulók a vizuális nyelv alapelemeit: a képelemeket (a pontot, a vonalat és a foltot), a 
térelemeket (a térvonalat, a lapot és a testet), valamint ezek különféle minőségeit és relációit. Szerezzenek 
jártasságot az ábrázolásban, a képi közlések kigondolásában és elkészítésében. Váljanak képessé a legfontosabb 
síkbeli és térbeli kifejezőeszközök, az alapvető ábrázolási módok, kompozíciós és szerkesztési eljárások 
használatára. Szerezzenek jártasságot a látható világ elemeinek (a fénynek, a színnek, a formának, a térnek és a 
mozgásnak) a megfigyelésében, a látvány, a jelenség leírásában. Tanuljanak meg tárgyakat, műalkotásokat 
látható tulajdonságaik alapján jellemezni. Tanulják meg a látványt, a jelenséget, az ábrát, az informáló jeleket 
elemezni, jelentésüket megérteni. Tanulják meg a vizuális kommunikáció (újság, reklám, közlekedési jelek stb.) 
jellegzetes műfaji sajátosságait egymástól megkülönböztetni. Szerezzenek jártasságot különféle ábrakészítési 
technikákban (szabadkézi rajzban, grafikai, szerkesztési eljárásokban). 
 
 
Kifejezés, képzőművészet 
 
Váljanak képessé a tanulók élményeik képi megfogalmazására. Tanulják meg élményeiket, érzelmeiket, 
fantáziaképeiket, gondolataikat változatos vizuális eszközökkel kifejezni. Váljanak képessé a látvány, a 
műalkotás, saját alkotások, illetve társak alkotásainak leírására, átélésére. Tanulják meg egymástól 
megkülönböztetni a vizuális művészetek műfajait (a grafikát, a festészetet, a szobrászatot, az építészetet, a fotót, 
a filmet, a színházat, a táncot) alapvető műfaji sajátosságaik, tulajdonságaik alapján. Szerezzenek jártasságot 
több vizuális kifejezési technika, illetve eljárás (rajzolás, nyomtatás, festés, kollázskészítés, mintázás, 
objectkészítés) alkalmazásában. Legyenek képesek a gyakorlati feladatok fokozottan önálló előkészítésére, a 
gazdaságos anyaghasználatra. Váljanak képessé saját és mások munkájának önálló értékelésére, a személyes 
preferenciák tudatosítására.  
 
 
Tárgy- és környezetkultúra 
 
Váljanak képessé a tanulók környezetük és a környezetükben található tárgyak megfigyelésére, leírására és 
elemzésére a forma, a jelentés, a rendeltetés, az anyag és a díszítés szempontjaira tekintettel. Szerezzenek 
tapasztalatot a tárgykultúra modellezőanyagairól (a papírról, a fáról, az agyagról, a textilről, a fémről). 
Tanuljanak meg elkészíteni egy-két egyszerű tárgyat minta után és önálló terv alapján is. Szerezzenek jártasságot 
a tárgytervezési folyamat műveleteiben (helyzetfelismerés, tervezés, kivitelezés, értékelés), tudják betartani e 
műveletek helyes sorrendjét. Szerezzenek jártasságot egyszerű, eszköz nélküli vagy kéziszerszámmal végzett 
anyagalakításokban. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd a környezet és a környezet tárgyai, valamint azok óvása 
iránt. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

7–8. évfolyam 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Ábrázolás minta után fény 
árnyék, színdinamika, elemzése 
 Fény árnyék megfigyelés 
 Bonyolult, összetett formák 

megfigyelése forma elemezése, 
formakötések és kapcsolatok 
 Mozgásfázisok megfigyelése, 

modellezése, fázisok 
ábrázolása, fázisok kapcsolása 
 Nagyítás és megfigyelése 

ábrázolása  
 Betűkollázs készítése, 

betűtípusok gyűjtése, a betűk 
adatainak megismertetése 
számítógépen 
 Levélpapír, boríték, embléma, 

névjegy, védjegy tervezése, 
ugyanezek megismertetése 
megfigyeléssel, gyűjtéssel 
 Dombormű szoborkészítés 

vázzal, tapasztással, majd 
öntéssel 
 Szürke színskála, színderítés, 

modell utáni festés 
 Fekete-fehér fotók 

megfigyelése 
 Fénymásoló alternatív 

használata 
 Település modellezése, 

házmodellek, 
településszerkezetek 
modellezése 
 Tájépítészeti ismeretek közlése, 

megfigyeltetése 
 Építészeti alapismeretek, 

belsőépítészeti alapismeretek, 
közlése látogatással, 
megfigyeltetéssel 
 Nyomatkészítés tetszőleges 

eljárással 
 Nyomatjátékok 
 Műelemzési alapgyakorlatok 

szóban 
 Iparművészeti alkotásokat 

bemutató képek gyűjtése, 
rendszerezése, tárgyak elemzése  
 Ismerkedés képzőművészek 

életrajzával 
 Szimmetria, aszimmetria 

elemzés 
 
 

 Szóbeli elemzések 
meghallgatása 
 Szóbeli önelemzések 
 A tanuló résztevékenységeinek 

megfigyelése 
 Az egyes tanulók affinitásának 

megfigyelése 
 Az elkészült munkák elemzése 
 Megfigyelés tevékenységekben 
 Egyes tematikus egységek 

esetén, ha az egység 
objektivációi lehetővé teszik, 
mestermunkák készítése 
 A problémamegoldás 

folyamatának megfigyelése, 
elemzése 
 Egyes tematikus egységek 

esetén, ha az egység 
objektivációi lehetővé teszik, 
írásos rajzos riportok készítése 
 Írásos beszámolók készítése  
 A tanulók produktumainak 

kiállítása 
 

 Tanulók résztevékenységeinek 
megfigyelése 
 Tanulói produktumok 

önértékelő elemzése szóban 
 Tanulói produktumok 

összehasonlítása több szempont 
alapján 
 Tanulói produktumok tanulói 

zsűrizése 
 Kiállítás rendezése tanulói 

produktumokból 
 Tablók könyvek riportok 

elemzése 
 Írásos munkák elemzése 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Absztrakciós folyamatok 
modellezése 
 Alkalmazott grafikai 

eljárásokkal ismerkedés 
 Plakátkészítés 
 Fázisrajzok készítése, 

animációs lapok készítése, 
filmkészítés 
 Vetületi ábrázolás 
 Axonometrikus ábrázolás 
 Épületmodellek készítése 
 Tervrajz készítése épületről, 

tárgyról 
 Településtörténeti 

tanulmánykészítés 
 Tömegkommunikáció elemzése 
 Újságkészítés, híradó vagy 

rádióműsor készítése 
 Képregény-készítés 
 Műszaki rajz alapjainak 

elsajátítása különböző műszaki 
rajzok készítésével 

 
 
 

Saját fejlesztésű taneszköz 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7. ÉKP A látás világa. 7. 

8. ÉKP A látás világa. 8. 

 
 
 

Tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
  Kárpáti Andrea: Képolvasás. (Tankönyvkiadó, 1985.) 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

7. évfolyam 
 
 

A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
Szerezzenek jártasságot a tanulók a hagyományos és új vizuális kifejezési technikák és az ábrázolási konvenciók 
használatában. Váljanak a tanulók közvetlen környezetük érzékeny megfigyelőivé. Legyenek képesek 
környezetük változásait nyomon követni, a változásokat tudják vizuálisan rögzíteni. Szerezzenek tájékozottságot 
a tömegkommunikációról. Tanulják meg élményeiket, érzelmeiket, fantáziaképeiket, gondolataikat kifejezni 
változatos képi és plasztikai eszközökkel. Váljanak képessé a tanulók a művészeti élmények befogadására, 
átélésére, a műalkotások megítélésére. Tanuljanak meg véleményt mondani a művészet műfajairól, 
képzőművészeti, építészeti és iparművészeti alkotásokról. Ismerjék meg több jelentős művész életútját, jellemző 
kifejezőeszközeiket, kiemelkedő alkotásaikat. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd a műalkotások iránt. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERE, 
MEGISMERÉS, 
BEFOGADÁS 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERÉNEK 
MEGISMERÉSE, 
BEFOGADÁSA 

    

        
1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A kétdimenziós (grafikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
1.1. különböző grafikai 

eszközökkel (ceruzával, 
tollal, ecsettel, tussal, 
rosttal, krétával stb.) 
létrehozott 
vonaltanulmányok 

 vonaltanulmányok készítése 
különböző eszközökkel 
(ceruzával, tollal, ecsettel, tussal, 
rosttal, krétával stb.); a 
különböző eszközökkel 
létrehozott, karakteresen 
különböző formavilág 
megfigyelése, elemzése önállóan 
választott szempontok alapján 

 Legalább kétféle grafikai 
eszközzel tud egyszerű 
tanulmányrajzot 
készíteni különböző 
karakterű természeti és 
mesterséges formákról. 

 Esztétikus 
vonaltanulmányt tud 
készíteni különböző 
karakterű formákról 
bármilyen tanult grafikus 
eszközzel. 

        
1.2. újságképek részleteiből 

létrehozott, rendszerezett 
felületgyűjtemény; a rész és 
az egész viszonya 

 rendszerezett felületgyűjtemény 
létrehozása újságképek 
részleteiből; a rész és az egész 
viszonyának megfigyelése 

 Tud egyszerű (három-
négy elemből álló) 
felületgyűjteményt 
készíteni újságképek 
részleteiből. 

 Érdekes, sokelemű, 
rendezett 
felületgyűjteményt tud 
létrehozni újságképek 
részleteiből. 

        
1.3. frottage segítségével 

előállított 
felületgyűjtemény; a felület 
kifejező és hangulati 
szerepe 

 felületgyűjtemény létrehozása 
frottage segítségével; a 
létrehozott felületek kifejező és 
hangulati hatásának és 
szerepének tanulmányozása 

 Frottaget tud készíteni 
bármilyen nem túl 
egyenetlen felületű 
tárgyról. 

 Ügyesen készít frottaget 
bármilyen nem túl 
egyenetlen felületű 
tárgyról. A különböző 
frottage-okból érdekes 
felületgyűjteményt tud 
összeállítani. 
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1.4. különböző anyagok felülete; 

a felületek taktilis és 
dekoratív hatása a 
környezetben 
(lakberendezési, 
belsőépítészeti szempont) 

 különböző anyagok felületének 
elemzése; a felületek taktilis és 
dekoratív hatásának megfigyelése 
a környezetben; információk 
gyűjtése olyan lakberendezési és 
belsőépítészeti szempontokról, 
amelyek szerepet játszanak a 
munka- és lakókörnyezet 
felületeinek kialakításában 
 

 Két-három anyag 
felületének 
tulajdonságait le tudja 
írni megadott 
szempontok alapján. 

 Össze tudja hasonlítani a 
különböző anyagok 
felületét faktúra, 
mintázat, színezet, 
dekorativitás 
szempontjából. 
Információgyűjtései 
alapján beszélni tud a 
munka- és lakókörnyezet 
felületeinek 
kialakításáról. 

        
1.5. felületgyűjtemény-

elemekből létrehozott 
fantáziakép 

 fantáziaképek készítése 
felületgyűjtemények elemeiből 
kollázzsal 

 Érdekes fantáziaképet 
tud készíteni 
felületgyűjtemény-
elemekből kollázzsal. 

 Esztétikus kinézetű, 
érdekes fantáziaképeket, 
képsorozatokat tud 
készíteni 
felületgyűjteménye 
elemeiből. 

        
1.6. a faktúra és a plaszticitás 

összefüggései;  
térábrázolás 

 a faktúra és a plaszticitás 
összefüggéseinek vizsgálata; 
térábrázolás megmunkált 
felületek segítségével 

 Érdekes faktúrájú 
felületeket tud létrehozni 
agyaglap vagy karton 
megmunkálásával. 

 Beszélni tud arról, hogy 
a faktúrának mi a 
szerepe a felületek 
térhatásának 
alakulásában. A faktúra 
és a plaszticitás 
összefüggéseit általa 
megmunkált (faktúrált) 
felületekkel képes 
szemléltetni. 

        
1.7. különbözően strukturált 

felületekből kialakított 
minta 

 minta kialakítása különbözően 
strukturált felületekből 

 Tud mintákat kialakítani 
különböző faktúrájú és 
struktúrájú felületekből. 

 Érdekes és változatos 
mintákat tud kialakítani 
különböző faktúrájú és 
struktúrájú felületekből. 

        
1.8. egy szín különböző 

tónusaival megfestett 
plasztikus forma 

 plasztikus forma megfestése egy 
szín különböző tónusaival 

 Egy szín különböző 
tónusainak 
felhasználásával 
egyszerű plasztikus 
formát tud festeni. 

 Egy szín különböző 
tónusainak 
felhasználásával kifejező 
plasztikus formákat tud 
festeni. 

        
1.9. üvegekről készített 

papírmetszet; pozitív és 
negatív formák, áthatások és 
formakapcsolatok 

 papírmetszet készítése üvegekről; 
a pozitív és negatív formák, az 
áthatások és a formakapcsolatok 
megfigyelése, elemzése, 
alkalmazása 

 Minta alapján 
papírmetszetet tud 
készíteni üvegformákról. 

 Önállóan képes több 
üvegforma pozitívjának 
és negatívjának 
felhasználásával érdekes 
papírmetszetet készíteni. 

        
1.10. a formák jellemző nézete;  

a Monge-féle vetületi 
ábrázolás;  
vetületek rekonstrukciója 

 a formák jellemző nézeteinek 
megfigyelése; a Monge-féle 
vetületi ábrázolás tanulása, 
gyakorlása; vetületek 
rekonstrukciójának elkészítése, a 
formák helyes arányviszonyainak 
megfigyelése, jellemzése, 
elemzése 

 Le tudja rajzolni 
szabályos térformák 
vetületeit. 

 Ismeri a Monge-féle 
vetületi ábrázolás 
szabályait. Szabályos 
testekről pontos vetületi 
rajzot tud készíteni és 
képes a vetületeket 
rekonstruálni rajzolással. 

        
1.11. az érzéki csalódások  a leggyakoribb érzéki csalódások 

számbavétele, vizsgálata 
 Felismer és meg tud 

nevezni legalább két 
érzéki csalódást a 
legközismertebbek 
közül. 

 Fel tudja sorolni és 
felismeri az érzéki 
csalódások többségét. El 
tudja mondani, hogy az 
egyes érzéki csalódások 
milyen látszatot 
keltenek. 

        
1.12. térformák együttese a 

tapasztalati távlattan 
szabályai szerint;  
térformák egymáson és 
egymásban 

 több térforma együttes ábrázolása 
a tapasztalati távlattan 
szabályainak segítségével; 
térformák ábrázolása egymáson 
és egymásban, a formák helyes 
arányviszonyainak megfigyelése, 
jellemzése, elemzése 

 Egyszerű geometrikus 
térformákat meg tud 
rajzolni a tapasztalati 
távlattan szabályai 
szerint. 

 Több térformából álló, 
egymásra és egymásba 
helyezett együttest le tud 
rajzolni a tapasztalati 
távlattan szabályai 
szerint. 
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1.13. az egyméretű axonometria  az egyméretű axonometrikus 

ábrázolás tanulása, gyakorlása 
 Mintakövetéssel 

ábrázolni tud szabályos 
térformákat az 
egyméretű axonometria 
szabályai szerint. 

 Ismeri az egyméretű 
axonometria szabályait. 
Szabályos testeket 
ábrázolni tud egyméretű 
axonometrikus 
rendszerben. 

        
2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv- 
és eszközrendszer 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
2.1. hurkapálcikából készített 

térhálók, térszerkezetek 
 térhálók készítése 

hurkapálcikából; a létrehozott 
térszerkezet tanulmányozása, 
lerajzolása 

 Egyszerű 
térszerkezeteket el tud 
készíteni 
hurkapálcikából. 

 Érdekes térszerkezeteket 
tud konstruálni 
hurkapálcákból. Ezeket 
rekonstruálni képes 
rajzolással. 

        
2.2. hengerelt agyagból 

előállított épületmakett 
 épületmakett készítése hengerelt 

agyagból 
 Egyszerű épület 

makettjét el tudja 
készíteni hengerelt 
agyagból. 

 Sokelemű épület 
makettjét el tudja 
készíteni hengerelt 
agyagból. 

        
2.3. érem, éremkészítés;  

pozitív és negatív forma; 
redukált tér 

 éremkészítés megadott témára: 
negatív vésése gipszlapba; 
agyagnyomat készítése; a 
redukált tér létrehozásának 
gyakorlása 

 Minta alapján egyszerű 
érmet tud készíteni 
gipszfaragással, agyagba 
nyomással. 

 Ismeri az éremkészítés 
módját. Önállóan tud 
készíteni érmét 
gipszfaragással, agyagba 
nyomással. 

        
3. A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszere 
 A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszerének megismerése, 
a színnel történő vizuális kifejezés 
gyakorlása 

    

        
3.1. a szín és a felület (anyag) 

összefüggései;  
a felületek és a kontúrok 
hatása; a vízfesték és a 
tempera hatása 

 a szín és a felület (anyag) 
összefüggéseinek megfigyelése, 
ábrázolása; a különböző felületek 
és kontúrok hatásának vizsgálata; 
az akvarell és a tempera 
hatásának vizsgálata 

 Két-három változatos 
színezetű felületet képes 
létrehozni 
temperafestéssel és 
vízfestéssel. Beszélni tud 
a látvány alapján a 
különböző technikával 
készült felületekről. 

 El tudja mondani, le 
tudja írni és festéssel 
illusztrálni az 
akvarellfestés és a 
temperafestés közti 
különbségeket. 

        
3.2. a szín és a fény 

összefüggései 
 a szín és a fény összefüggéseinek 

vizsgálata, ábrázolása 
 Tudja, hogy a szín fény. 

Fel tudja sorolni és 
festéssel reprodukálni a 
spektrumszíneket. 

 Illusztrálni tudja, hogy a 
szín fény. A 
fényszíneket és azok 
keveredését be tudja 
mutatni színes fények 
vetítésével. Le tudja írni 
és festéssel szemléltetni 
megvilágított és 
árnyékban lévő felületek 
színeiről, illetve azok 
különbségeiről. 

        
3.3. a dekoratív színharmóniák  dekoratív színharmóniák 

rendszerének kialakítása 
 Minta alapján és a 

színválasztás segítésével 
dekoratív színharmóniát 
tud összeállítani 
kollázzsal. 

 Dekoratív 
színharmóniákat képes 
létrehozni 
temperafestéssel és 
kollázzsal. 

        
3.4. a szín és a mintázat 

összhangja 
 a szín és a mintázat 

összhangjának vizsgálata 
 El tudja készíteni két-

három megadott 
mintázat és két-három 
szín összes variációját. 

 Tudja, hogy a felületek 
színe és mintázata 
kölcsönösen hatnak 
egymásra. Érdekes szín- 
és mintavariációkat tud 
készíteni festéssel, 
kollázzsal. 
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3.5. batik (papírbatik)  a batik (papírbatik) technikájának 
megtanulása 

 Ismeri a papírbatik 
technikáját, és 
alkalmazni tudja azt a 
képalakítások során. 

 Dekoratív és harmonikus 
színezetű, formájú 
papírbatikot tud 
készíteni. 

        
4. A komplex vizuális közlések 

nyelv- és eszközrendszere 
 A komplex vizuális közlések 

nyelv- és eszközrendszerének 
megismerése 

    

        
4.1. színpadkép; síkbeli és 

térbeli színes közlések 
 színpadkép tervezése és lehetőség 

szerint kivitelezése;  
a síkbeli és a térbeli színes 
közlések összefüggéseinek 
vizsgálata, tervvázlatok készítése, 
önálló kérdések megfogalmazása, 
a megfelelő megoldások 
kiválasztása, kivitelezése, az 
elvégzett munka értékelése 

 Le tudja rajzolni egy 
kedvelt meséje, sztorija 
díszleteit. 

 Tájékozott a színházi 
díszletkészítés 
mesterségében. Ötletes, 
a színről, formáról, 
térről, fényről és 
mozgásról eddig szerzett 
ismereteit mozgósító 
színpadkép-
tervvariációkat képes 
készíteni egy fiktív 
történethez. 

        
4.2. a színes fény hatása  a színes fény hatásának vizsgálata 

színes fóliákkal 
 Tudja, hogy a színes 

fóliák egymásra 
helyezésével új színeket 
lehet nyerni. 

 Tudja, hogy a színes 
fóliák egymásra 
helyezésével új színeket 
lehet nyerni. Ezeket az 
új színeket festéssel is 
tudja reprodukálni. 

        
II. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

MŰKÖDÉSI TERÜLETEI,  
A VIZUÁLIS KULTÚRA 
HASZNÁLATA 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK 
ÉS HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
A/ TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
 TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
TANULÁSA 

    

        
1. A közvetlen környezet: a 

település (a falu és a város) 
 A közvetlen környezet (település: 

falu, város) elemzése 
    VÉD 

FOGY 
        
1.1. a közvetlen környezet 

időbeli változásai 
 a közvetlen környezet időbeli 

változásainak kinyomozása, 
dokumentálása 

 Képregényszerű 
illusztrációt képes 
készíteni lakóhelye 
közelmúltjának 
változásairól elbeszélés 
alapján. 

 Szemtanúk elbeszélései, 
korabeli dokumentumok 
alapján el tudja készíteni 
lakóhelye legalább 
százéves történetének 
(változásának, 
fejlődésének, 
hanyatlásának) illusztrált 
krónikáját. 

JÖVÖ 

        
1.2. településtörténeti emlékek; 

településtörténeti tanulmány 
 településtörténeti emlékek 

felkutatása, összegyűjtése; 
településtörténeti tanulmány 
készítése: azaz egy 
településtörténeti emlék 
feldolgozása írásban, rajzban, 
képben 

 Fel tud kutatni egy-két 
településtörténeti 
emléket, és azt be tudja 
mutatni az érdeklődő 
osztálytársainak. 

 Fel tud kutatni, és 
illusztráltan fel tud 
dolgozni néhány érdekes 
településtörténeti 
emléket. 

KUTA 

        
2. Minták, mintázatok a 

lakásban 
 A lakásban található minták, 

mintázatok megfigyelése, 
összegyűjtése, elemzése 

    

        
2.1. egy lakószoba mintakészlete  egy lakószoba mintakészletének 

összegyűjtése rajzolással, 
színezéssel, festéssel 

 Le tudja rajzolni saját 
lakószobája 
mintakészletét. 

 Érdekes, szemléletes 
leírást tud készíteni egy-
két – karakteresen 
különböző – lakószoba 
mintakészletéről. 
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2.2. a mintázat, az anyag és a 
funkció összefüggései 

 információk tanulása a mintázat, 
az anyag és a funkció 
összefüggéseiről 

 Tudja, hogy nem minden 
anyag és mintázat felel 
meg egy adott 
funkciónak. Egy-két 
példával ezt érzékeltetni 
is képes. 

 Gyűjtött példákkal tudja 
illusztrálni a mintázat, az 
anyag és a funkció 
összefüggéseit. 

        
2.3. különböző hangulatot 

kifejező dekorációk a 
lakószobában 

 egy lakószoba többféle hangulatú 
dekorációjának megtervezése 

 Színezet és mintázat 
megváltoztatásával két-
három különböző 
hangulatot tud kifejezni 
egy lakószoba 
axonometrikus rajzán. 

 Meg tudja tervezni egy 
lakószoba négy-öt – 
különböző hangulatot 
kifejező – dekorációját. 

        
B/ VIZUÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. A tömegkommunikáció 

sajtóban megjelenő üzenetei 
 A tömegkommunikáció sajtóban 

megjelenő üzeneteinek elemzése, 
tudatos, szelektív használatának 
gyakorlása 

    

        
1.1. újságok, magazinok, 

folyóiratok fajtái, arculatuk 
 újságok, folyóiratok, magazinok 

fajtáinak számbavétele, arculatuk 
tanulmányozása, reklámok képi 
eszközeinek elemzése 

 Fel tud sorolni három-
négy napilapot és 
hetilapot. Ezeket 
felismeri az arculatuk 
alapján. 

 Arculata alapján képes 
felismerni legalább tíz-
tizenöt napilapot, 
hetilapot, folyóiratot. A 
lapok arculatáról (a 
címoldal feliratairól, 
képeiről, 
szimbólumairól) pontos 
és szemléletes leírást tud 
készíteni. 

MÁS 

        
1.2. hetilapok rovatai  hetilapok rovatainak 

megismerése, elemzése, 
reklámok képi eszközének 
elemzése 

 Fel tudja sorolni egy 
általa kiválasztott hetilap 
rovatait. Ismertetni tudja 
röviden e rovatok 
tartalmát. 

 Be tudja mutatni négy-öt 
hetilap rovatrendjét, az 
egyes rovatok arculatát, 
tematikáját. 

        
1.3. a szöveg és a képi közlés 

kapcsolata; a piktogram, 
grafikonok, diagramok 

 a szöveg és a képi közlés 
összekapcsolása különböző 
karakterű közlésekben;  
piktogram tervezése, nem 
vizuális természetű információk 
érzékletes megfogalmazása 
diagramokban, grafikonokon   

 El tud készíteni legalább 
egy egyszerű, közérthető 
piktogramot. 

 Érdekes, informatív 
piktogram variációkat 
tud készíteni. 

        
1.4. az újságszerkesztés 

gyakorlata 
 az újságszerkesztés 

gyakorlatának megismerése 
képek, ábrák, szövegek olvasása, 
elemzése és lehetőség szerint 
szerkesztőségi látogatás révén 

 Fázisrajzok, fotók 
segítségével fel tudja 
idézni, hogy hogyan 
készül a napilap. 

 Tudja, hogy készül a 
napilap. 

        
1.5. iskolaújság, osztályújság, 

faliújság 
 osztály- vagy iskolai újság és 

faliújság tervezése, 
szerkesztésének gyakorlása 

 El tudja készíteni egy – 
közérdekű információkat 
tartalmazó – hírlevél 
arculattervét. 

 El tudja készíteni egy 
nyolcoldalas 
osztályújság makettjét, 
meg tudja tervezni a 
címoldal és a rovatok 
arculatát. 

        
2. Személyes vizuális közlés, 

kifejezés 
 Személyes vizuális közlés és 

kifejezés gyakorlása, kreativitás, 
alkotóképességek fejlesztése 

    

        
2.1. kötött, illetve szabadon 

választott témájú grafika 
 Az alkotótevékenység önálló 

előkészítése. Grafika készítése 
megadott vagy szabadon 
választott témára, szabadon 
választott technikával 

 Tud grafikát készíteni 
két-három technikával 
(ceruzával, filctollal, 
színes ceruzával) 
megadott vagy szabadon 
választott témákra. 

 Érdekes, esztétikus 
grafikát tud készíteni 
megadott vagy szabadon 
választott témára, 
szabadon választott 
technikával. 
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2.2. a képregény  humoros képregény rajzolása az 
adott osztályban megtörtént 
eseményről az osztály- vagy az 
iskolaújság számára 

 Négy-hat képből álló 
képregény tud rajzolni 
megtörtént humoros 
eseményről. 

 Érdekes, kifejező és 
karikírozott eseményt 
képregénnyé tud 
formálni. 

        
III. MŰALKOTÁSOK  MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE, 

ÖNMŰVELÉS 
    

        
1. Műalkotások a nyelvi, 

formai, tartalmi, továbbá a 
személyes kritikai megítélés 
szempontjából (különös 
tekintettel a következő 
témákra: a) faktúra és 
felület a képzőművészetben;  
b) éremművészet; 
c) díszlettervezés) 

 Műalkotások elemzése nyelvi, 
formai és tartalmi, továbbá 
személyes kritikai szempontból 
(különös tekintettel a következő 
témákra: a) faktúra és felület a 
képzőművészetben; b) 
éremművészet; c) díszlettervezés) 
A tanári előadás önálló 
jegyzetelése 

 Megadott szempontok 
figyelembevételével tud 
grafikát, festményt, 
szobrot elemezni. El 
tudja mondani, hogy 
tetszik-e neki a 
műalkotás, avagy nem. 
Véleményét röviden 
meg tudja indokolni. 

 Tud grafikát, festményt, 
szobrot elemezni nyelvi, 
tartalmi és formai 
szempontból. El tudja 
mondani, hogy tetszik-e 
neki a műalkotás, avagy 
nem. Véleményét meg 
tudja indokolni. 

TANU 

        
2. Képzőművészeti, 

iparművészeti, építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvek, 
albumok, folyóiratok, 
művészeti kritikák 

 Képzőművészeti, iparművészeti, 
építészeti tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával foglalkozó 
könyvek, albumok, folyóiratok 
olvasása, nézegetése, rövid 
művészeti kritikák olvasása, 
feldolgozása 
A tanári előadás önálló 
jegyzetelése 

 A tanév során áttekint 
egy-két építészeti tárgyú, 
illetve lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó albumot, 
folyóiratot. 
Áttekintéséről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvet, 
albumot, folyóiratot 
vagy rövid művészeti 
kritikát. Az olvasottakról 
rövid, illusztrált 
ismertetőt képes 
készíteni. 

        
3. Alkotói életutak, alkotások  Alkotói életutak megismerése, a 

megismert alkotók közismert 
alkotásainak felidézése, 
megnevezése 

 A tanév során megismeri 
legalább három alkotó 
életútját, közismert 
alkotásait.  Ezekről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni. 

 A tanév során megismeri 
legalább tizenöt alkotó 
életútját, közismert 
műveit.  Az életutak 
főbb szakaszairól és a 
megismert alkotásokról 
szóban és írásban be tud 
számolni. 

        
4. Kiállítások, tárlatok, 

műtermek, alkotóházak 
 Kiállítások, tárlatok, műtermek, 

alkotóházak látogatása – 
lehetőség szerint -, rajzos 
jegyzetkészítés a látottakról 

    

 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 
 

a) A tanuló tudjon a természeti és a mesterséges formák részleteiről és azok tulajdonságairól kétdimenziós 
tanulmányokat készíteni, a részek és az egész viszonyát érzékeltetni. 

b) A tanuló tudjon a természeti és a mesterséges formák részleteiről és azok tulajdonságairól 
háromdimenziós tanulmányokat készíteni, a részek és az egész viszonyát érzékeltetni. 

c) Ismerje a szín és a felület összefüggéseit, és tudja érzékeltetni kétdimenziós alkotás formájában.  
d) Tudjon irodalmi alkotásokhoz vizuális tartalmakat, alkotásokat létrehozni. 
e) Legyen képes a környezet időbeni változásait vizuálisan nyomon követni, rögzíteni. 
f) Ismerje a tömegkommunikációs médiumokat, azok vizuális közlésrendszerét. 
g) Tudjon kötött témára két- vagy többdimenziós személyes alkotást létrehozni. 
h) Tud különböző műalkotástípusokat elemezni szóban és írásban egyaránt. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

8. évfolyam 
 
 

A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 8. évfolyamon 
 
Szerezzenek jártasságot a tanulók a hagyományos és új képi és plasztikai kifejezési technikák és az ábrázolási 
konvenciók, színes közlések és komplex vizuális közlések használatában. Szerezzenek jártasságot személyes 
környezetük alakításában. Váljanak tájékozottá a környezetalakítás, környezetvédelem, környezetkultúra 
témáiban. Érzelmeiket, viszonyulásaikat, fantáziaképeiket, gondolataikat tanulják meg változatos eszközökkel 
kifejezni. Tanuljanak meg közösségi szempontokat is érvényre juttatni a vizuális kifejezésben. Váljanak képessé 
a tanulók a művészeti élmények befogadására, átélésére, a műalkotások megítélésére. Tanuljanak meg véleményt 
mondani a művészet műfajairól, képzőművészeti, építészeti, iparművészeti alkotásokról. Ismerjék meg több 
jelentős művész életútját, jellemző kifejezőeszközeit, kiemelkedő alkotását. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd a 
műalkotások iránt. Váljon szokásukká a képzőművészeti, iparművészeti, építészeti tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, öltözködéskultúrával foglalkozó könyvek, albumok, folyóiratok, művészeti kritikák olvasása. 
Váljon igényükké a kiállítások, tárlatok látogatása. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERE, 
MEGISMERÉS, 
BEFOGADÁS 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
NYELV- ÉS ESZKÖZREND-
SZERÉNEK MEGISMERÉSE, 
BEFOGADÁSA 

    

        
1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A kétdimenziós (grafikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
1.1. a tárgyak körvonala 

(kontúrja); formakövető 
vonalak, lendületes vonalak, 
plasztikus körvonalak 

 a tárgyak körvonalának 
(kontúrjának) megjelenítése; 
formakövető és/vagy lendületes 
vonalak alkalmazása; a plasztikus 
körvonalak használatának 
gyakorlása 

 Le tudja rajzolni 
egyszerű formák 
körvonalait formakövető 
és lendületes vonalakkal. 

 Le tudja rajzolni a 
természeti és mesterséges 
formák körvonalait 
formakövető és 
lendületes vonalakkal.  

        
1.2. a mozgás kifejezése;  

könnyed vonalhasználat 
 a mozgás kifejezése különféle 

grafikai eszközökkel; a könnyed 
vonalhasználat gyakorlása 

 Egy-két mozgást 
kifejező vonalat képes 
rajzolni. 

 Érdekes mozgásillúziót 
keltő vonalrendszert 
képes kialakítani grafikus 
eszközökkel. 

        
1.3. drapériatanulmány  drapériatanulmányok 

rajzolásának gyakorlása 
 Tanulmányrajzot tud 

készíteni ceruzával 
egyszerű drapériáról. 

 Szemléletes és plasztikus 
tanulmányrajzot tud 
készíteni drapériáról 
grafikus eszközökkel. 

        
1.4. dinamikus és statikus 

körvonalú formák 
megjelenése alkalmazott 
grafikán 

 dinamikus és statikus körvonalú 
formák felhasználásának 
gyakorlása alkalmazott 
grafikákon 

 Dinamikus és statikus 
körvonalú formákat 
képes nyomtatni 
védőborítóra, mappára. 

 Tasak, doboz arculatát 
meg tudja tervezni 
dinamikus és statikus 
körvonalú formák 
felhasználásával. 
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1.5. egyszerű mechanikus 

szerkezetek (olló, 
harapófogó stb.);  
a szerkezetek működését 
magyarázó rajz 

 magyarázó rajz készítése 
egyszerű mechanikus 
szerkezetekről (ollóról, 
harapófogóról stb.) 

 Magyarázó rajzot tud 
készíteni egyszerű 
mechanikus szerkezetek 
működéséről. 

 Szemléletes magyarázó 
rajzot tud készíteni 
egyszerű mechanikus 
szerkezetek működéséről 
többféle grafikus 
eszközzel. 

        
1.6. összetett mesterséges 

formák felépítése, 
szerkezete;  
a felépítést, szerkezetet 
elemző rajz 

 összetett mesterséges formák 
felépítésének, szerkezetének 
értelmezése (tengellyel, 
metszősíkkal, származtatással) 

 Az összetett mesterséges 
formák mennyiségi 
viszonyait ábrán tudja 
szemléltetni. 

 Összetett mesterséges 
formák felépítését, 
szerkezetét értelmező, 
szemléletes rajzot tud 
készíteni. 

        
1.7. az összetett természeti 

forma (az emberi alak) 
szerkezete; emberi 
testarányok 

 összetett természeti forma 
(emberi alak) szerkezetének 
értelmezése, ábrázolásának 
formalizálása; az emberi 
testarányok vizsgálata rajzolással 

 Kis segítséggel arányos 
emberi alakot tud 
rajzolni. 

 Az emberi alakot le 
tudja rajzolni több 
nézetből, a testfelépítés, 
testarányok 
értelmezésével. 

        
1.8. az emberi lépték és a modul  az emberi lépték és a modul 

fogalmának tanulása 
szövegolvasás, ábraelemzés révén

 Van elképzelése arról, 
hogy mit jelent az 
emberi lépték, illetve a 
modul. 

 Tudja mit jelent az 
emberi lépték és a 
modul. Tud keresni 
olyan illusztrációkat, 
amelyek figyelembe 
veszik az emberi 
léptéket, és olyanokat is, 
amelyek nem. 

        
1.9. a kroki 

(mozdulattanulmány) 
 kroki (mozdulattanulmány) 

rajzolásának gyakorlása 
 Képes egy kroki fő 

vonalait felvázolni öt-hét 
percig mozdulatlanul 
álló, ülő figurát 
megfigyelve. 

 Kifejező krokit tud 
készíteni öt perc alatt 
egy valamilyen pózban 
álló figuráról. 

        
1.10. a freskó, a szekkó és a 

mozaik 
 a freskó, a szekkó és a mozaik 

technikájának tanulása 
szövegolvasás, lehetőség szerint 
valóságos felület, kép- és 
ábraelemzés révén 

 Felismeri a valóságban, 
illetve közeli képeken a 
mozaikot. El tudja 
mondani, hogy mi a 
freskó és a szekkó 
közötti különbség. 

 Tudja, mi a freskó, a 
szekkó és a mozaik. Fel 
tud sorolni legalább öt-öt 
közismert freskót, 
szekkót és mozaikot. 

        
1.11. a miniatúra és az iniciálé  információk tanulása a 

miniatúráról és az iniciáléról 
szövegolvasás, képelemzés révén; 
a miniatúrafestés és az 
iniciálékészítés gyakorlása 

 Tudja, mi a miniatúra és 
az iniciálé közti 
különbség. Le tud 
másolni egy korabeli 
iniciálé-reprodukciót 
temperafestéssel, a 
hasonlóságra törekedve. 

 Tudja, mi a miniatúra és 
az iniciálé. 
Megközelítően hasonló 
másolatot tud készíteni 
korabeli miniatúrák és 
iniciálék 
reprodukcióiról, 
temperafestéssel. 

        
1.12. a kétméretű axonometria;  

a kétméretű axonometriai 
rendszerben ábrázolt 
összetett mesterséges forma 

 a kétméretű axonometria 
ábrázolási rendszerének tanulása; 
összetett mesterséges forma 
ábrázolásának gyakorlása a 
kétméretű axonometria 
segítségével 

 Minta alapján le tud 
rajzolni egyszerű 
mesterséges formát a 
kétméretű axonometria 
szabályai szerint. 

 Le tud rajzolni összetett 
mesterséges formákat 
kétméretű 
axonometrikus 
rendszerben. 

        
1.13. az egy iránypontos 

perspektíva 
törvényszerűségei 

 a perspektivikus ábrázolás 
egyszerű (egy iránypontos) 
változatának vizsgálata ábrák, 
képek, fotók elemzésével, 
törvényszerűségeinek 
számbavételével; az egy 
iránypontos perspektivikus 
ábrázolás gyakorlása 

 Mintakövetéssel le tud 
rajzolni egyszerű 
mesterséges formákat az 
egy iránypontos 
perspektivikus ábrázolás 
szabályai szerint. 

 Ismeri az egy 
iránypontos perspektíva 
törvényszerűségeit. 
Képes ábrázolni külső és 
belső teret az 
egyiránypontos 
perspektíva szabályai 
szerint. 
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1.14. az ábrázolási rendszerek  a tanult ábrázolási rendszerek 

összehasonlítása, előnyeik, 
hátrányaik vizsgálata 

 Tudja mi a főbb 
különbség az 
axonometrikus és a 
perspektivikus 
ábrázolási rendszer 
között. 

 Meg tudja mutatni és 
illusztrálni a tanult 
ábrázolási rendszerek 
főbb különbségeit, 
előnyeiket, hátrányaikat. 

        
1.15. a méretezés; a műszaki rajz;  

a szabványbetű 
 a méretezés szabályainak 

tanulása, gyakorlása; 
szabványbetűk írásának 
gyakorlása; egyszerű műszaki 
jellegű rajzok szerkesztése, 
feliratozása szabványbetűkkel 

 Minta segítségével le tud 
írni néhány 
szabványbetűt. 

 Egyszerű, műszaki 
jellegű rajzot tud 
szerkeszteni, 
szabványbetűkkel 
feliratozni. 

        
1.16. a magyarázó ábra  tankönyvek, egyéb kiadványok 

magyarázó ábráinak 
megfigyelése, értelmezése; 
egyszerű magyarázó ábrák 
rajzolása 

 Tudja értelmezni a 
tankönyvek magyarázó 
ábráit. 

 Tudja, mi a magyarázó 
ábra. Képes egyszerű 
magyarázó ábrákat 
rajzolni ismeretterjesztő 
szöveghez. 

        
1.17. a számítógép tervezési, 

ábrázolási lehetőségei 
 a számítógép tervezési, ábrázolási 

lehetőségeinek megismerése 
(lehetőség szerint tájékozódás és 
gyakorlás) 

 Rövid szöveget, 
egyszerű vonalas ábrákat 
el tud készíteni 
algoritmus segítségével 
számítógépen. 

 Tájékozott a 
számítógépes 
szövegszerkesztő és 
grafikai programokban. 
Rövid, grafikával 
illusztrált szöveget el tud 
készíteni számítógépen. 

        
1.18. a linómetszés  a linómetszés technikájának 

tanulása, gyakorlása 
 Próbálkozással metszeni 

tudja a linóleumot. 
 Egyszerű linómetszetet 

tud készíteni. 
        
1.19. a grafikai eszközök fajtái  a különböző grafikai eszközök 

rendszerezése, használatuk 
összefoglaló áttekintése 

 Fel tud sorolni négy-öt 
grafikai eszközt. Ezek 
közül legalább kettő 
használatában járatos. 

 Tudja mi a grafika, az 
alkalmazott grafika és e 
műfajok fontosabb fajtái.
Biztonsággal képes 
használni a tanult 
grafikai eszközöket. 

        
2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv-  
és eszközrendszer 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
2.1. a papírplasztika;  

a fény szerepe a plasztika 
megjelenésében 

 a papír téri lehetőségeinek 
megtapasztalása; papírplasztika 
készítése egyedi és ismétlődő 
elemek felhasználásával; a fény 
szerepének megfigyelése a 
plasztika megjelenésében 

 Tud egyszerű 
papírplasztikát készíteni. 

 Érdekes, a fény-árnyék 
adta lehetőséget jól 
felhasználó 
papírplasztikát tud 
készíteni. 

        
2.2. a drapéria mint 

kifejezőeszköz;  
a gipszdrapéria-tanulmány;  
a nonfiguratív szobrászat 
lehetőségei 

 drapériatanulmányok készítése 
gipszbe mártott gézből; a drapéria 
mint kifejezőeszköz és a 
nonfiguratív szobrászat 
lehetőségeinek megtapasztalása 

 Próbálkozással készíteni 
tud gipszbe mártott 
drapériából kisméretű 
térplasztikát. 

 Drapériatanulmány-
sorozatot tud készíteni 
gipszbe mártott 
gézdarabokból. 

        
2.3. a térbeli mozdulattanulmány  mozdulattanulmány készítése 

agyagból, emberi alakról 
 Képes egyszerű 

mozdulattanulmányt 
készíteni agyagból, 
emberi alakról. 

 Mozdulattanulmány-
sorozatot tud készíteni 
agyagból, emberi 
alakokról. 
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2.4. a plasztika eszközei  a plasztika eszközeiről tanult 

információk összefoglalása, 
rendszerezése 

 Néhány anyag és eszköz 
felhasználásával 
egyszerű plasztikát tud 
készíteni. 

 Tájékozott a szobrászat 
különböző technikáiban. 
Különböző anyagok és 
eszközök 
felhasználásával képes 
plasztikát készíteni. 

        
3. A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszere 
 A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszerének megismerése, 
a színnel történő vizuális kifejezés 
gyakorlása 

    

        
3.1. a színrendszer, a 

színharmóniák  
és a színkontrasztok 
összefüggései 

 a színrendszer és a 
színharmóniák, valamint a 
színkontrasztok összefüggéseinek 
áttekintése, rendszerezése 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni az egyszerű 
színharmóniát, a 
tónuskontrasztot, a 
hőfokkontrasztot és a 
komplementer 
színkontrasztot. 

 Biztonsággal ismer 
legalább két 
színrendszert. 
Temperával, pasztellel, 
kollázzsal érdekes 
színharmóniákra vagy 
színkontrasztokra épülő 
kompozíciót tud 
készíteni. 

        
3.2. az egyéni színhasználat;  

az alkat, az egyéniség és a 
szín viszonyai, 
összefüggései 

 az egyéni színhasználat elemzése; 
az alkat, az egyéniség és a szín 
viszonyainak, összefüggéseinek 
megfigyelése, elemzése 

 Beszélni tud saját 
színválasztásának  
(-kedvelésének), 
- használatának 
alakulásáról. 

 Négy-öt általa választott 
és megfigyelt személy 
színválasztásának és  
-használatának 
jellemzőit le tudja írni. 

        
3.3. a színek élettani és érzelmi 

hatásai 
 a színek élettani és érzelmi 

hatásainak megismerése 
szövegolvasás, kép- és 
ábraelemzés révén 

 Tudja, hogy a színek 
hatást gyakorolnak az 
emberi szervezetre és 
érzelmekre. Egy-két 
példával tudja 
illusztrálni a színek 
élettani és érzelmi 
hatását. 

 Érzékletesen le tudja írni 
és illusztrálni a színek 
élettani és érzelmi 
hatásait.  Tíz-tizenöt 
véletlenül választott 
személyen meg tudja 
vizsgálni néhány szín 
érzelmi hatását. 

ÖNI 

        
3.4. a színek és a festékek 

funkciói; a hagyományos 
festékek beszerzési 
lehetőségei;  
a festékek emberi 
szervezetre gyakorolt 
hatásai 

 a színek és a festékek funkcióinak 
áttekintése; a hagyományos 
festékek beszerzési 
lehetőségeinek tisztázása; 
információk olvasása a festékek 
emberi szervezetre gyakorolt 
hatásáról 

 Fel tudja sorolni a színek 
és a festékek alapvető 
funkcióit. 

 Fel tudja sorolni a színek 
és festékek főbb 
funkcióit. Be tud mutatni 
néhány festékmárkát 
(felhasználási 
lehetőségeit, előnyeit, 
elemeit, beszerzési 
lehetőségeit, aktuális 
fogyasztói árát). 
Tájékozott a festékek 
emberi szervezetre 
gyakorolt hatásairól. 

        
4. A komplex vizuális közlések 

nyelv- és eszközrendszere 
 A komplex vizuális közlések 

nyelv- és eszközrendszerének 
megismerés 

    

        
4.1. időben lejátszódó vizuális 

folyamatok 
 időben lejátszódó vizuális 

folyamatok elemzése, 
ábrázolásának gyakorlása 

 Kép(sor) segítségével 
tud beszélni egyszerű 
vizuális folyamatokról. 
Ezeket vázlatosan le is 
tudja rajzolni. 

 Néhány időben 
lejátszódó természeti 
jelenségről és 
mesterséges működésről 
folyamatábrát tud 
készíteni. 

        
4.2. időben lezajló vizuális 

művészi folyamatok 
(mobilok, tánc, ünnepi 
események, performance 
stb.) 

 az időben lezajló vizuális 
művészi folyamatok (mobilok, 
tánc, ünnepi események, 
performance stb.) elemzése, 
eszközeik tanulmányozása 

 Fel tudja sorolni egy 
vizuális művészi 
folyamat főbb történéseit 
(eseményeit). 

 Valóságban vagy 
videofelvételen 
megtekintett művészi 
folyamatot megadott 
szempontok alapján 
képes elemezni. 
Eszközeiről pontos 
leírást tud adni. 

EU 
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II. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

MŰKÖDÉSI TERÜLETEI,  
A VIZUÁLIS KULTÚRA 
HASZNÁLATA 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK 
ÉS HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
A/ TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
 TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
TANULÁSA 

    

        
1. A személyes környezet  A személyes környezet alakítása     
        
1.1. a lakásalaprajz  lakásalaprajz rajzolása 

másolással, elemzése 
 Tud készíteni vázlatos 

lakásalaprajzot. 
 Le tudja rajzolni egy 

elképzelt lakás 
alaprajzát. 

        
1.2. lakástípusok, alaprajzi 

típusok összefüggései a 
családszerkezettel 

 lakástípusok, alaprajzi típusok 
elemzése a családszerkezettel 
összefüggésben 

 Tudja, hogy a 
családszerkezettel 
összefügghet a 
lakástípusok alakulása. 
Tudja azt is, hogy a 
jövedelmi viszonyok 
befolyásolják a 
megfelelő lakástípus 
megválasztását. 

 Lakástípust tud rendelni 
egyedülálló idős vagy 
fiatal személyhez, 
gyermektelen vagy 
nagycsaládos 
házaspárhoz, 
többgenerációs 
családhoz. 

        
1.3. ergonómia  ergonómiai ismeretek tanulása 

szövegolvasás, kép- és 
ábraelemzés alapján; ergonómiai 
felmérés készítése 

 Képek, ábrák 
segítségével beszélni, 
írni tud az ergonómia 
alapvető funkcióiról. 

 Tudja, mi az ergonómia 
funkciója. Ergonómiai 
felmérést tud készíteni 
otthonáról, 
osztályterméről. 

        
1.4. lakásalaprajzi vázlatok 

elképzelt lakásról 
 alaprajzi vázlatok készítése 

elképzelt saját lakásról 
 Egyszerű, vázlatos 

lakásalaprajzot tud 
rajzolni. 

 Szemléletes 
lakásalaprajz-vázlatot 
tud készíteni elképzelt, 
jövőbeni lakásáról. 

        
1.5. bútorok, berendezési 

tárgyak helye a lakásban 
 variációk készítése egy 

lakásalaprajzra a bútorok, 
berendezési tárgyak 
elhelyezéséhez 

 Vázlatosan le tudja 
rajzolni egy elképzelt 
lakás alaprajzára a lakás 
bútorait, berendezéseit.  

 Egy adott lakás 
alaprajzára többféle 
érdekes berendezést tud 
rajzolni. A rajzolt 
variációk egymással 
szembeni előnyeit, 
hátrányait meg tudja 
indokolni. 

        
1.6. összetett rendszer (lakóház) 

alapvető elemei és az 
elemek összefüggései 

 lakóház tervrajzának 
megfigyelése, elemzése; a 
lakóház és környezete 
összefüggéseinek megfigyelése, 
elemzése; lakóház modellezése 
hungarocellel, agyagkockákkal 
vagy kartonokkal 

 El tudja készíteni egy 
egyszerű lakóház 
modelljét kartonlapok 
összeillesztésével, 
ragasztásával. 

 Át tudja tekinteni egy 
lakóház tervrajzát. A 
tervrajzról le tudja 
olvasni a ház főbb tereit, 
a terek tájolását, méretét. 
Lakóházmodellt tud 
készíteni kubusokból, 
lapokból. 

        
2. Környezetalakítás, 

környezetvédelem, 
környezetkultúra 

 A környezetalakításról, 
környezetvédelemről, 
környezetkultúráról szerzett 
ismeretek áttekintése, 
rendszerezése 

    

        
2.1. Környezetalakítás, 

környezetvédelem, 
környezetkultúra 

 A környezetalakításról, 
környezetvédelemről, 
környezetkultúráról tanult 
ismeretek rendszerezett 
összefoglalása 

 Négy-öt mondatot tud 
mondani a 
környezetalakítás, a 
környezetvédelem és a 
környezetkultúra 
lényegéről. 

 Összefüggően tud 
beszélni, írni a 
környezetalakítás, 
környezetvédelem, 
környezetkultúra 
lényeges ismérveiről, 
funkcióiról, a 
társadalomban 
kimutatható aktuális 
helyzetéről. 

VÉD 
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2.2. Környezetalakítást, 

környezetvédelmet, 
környezetkultúrát 
demonstráló kiállítás 

 Környezetalakítással, környezet-
védelemmel, környezetkultúrával 
foglalkozó anyagok gyűjtése, 
elemzése; demonstratív kiállítás 
készítése a gyűjtött anyagból 
kiscsoportban, a tanteremben 
vagy az iskola folyosóján 

 Közreműködik a 
környezetalakítást, 
környezetvédelmet és 
környezetkultúrát 
demonstráló kiállítás 
szervezésében. 

 Közreműködik a 
környezetalakítást, 
környezetvédelmet és 
környezetkultúrát 
demonstráló kiállítás 
tervezésében, 
szervezésében és 
kivitelezésében. 

VÉD 

        
3. Tájékozódás a térben  Tájékozódás térképhasználattal 

ismeretlen városi környezetben, 
ismeretlen útvonalról rajz 
készítése, a rajz összevetése a 
térképpel 

    

        
B/ VIZUÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Személyes plasztikai 

kifejezés 
 A személyes plasztikai kifejezés 

gyakorlása   
    

        
1.1. Környezeti témájú 

agyagplasztika 
 agyagplasztika készítése az "Én 

és a környezetem" témára 
 Egyszerű, de kifejező 

agyagplasztikát tud 
készíteni az "Én és a 
környezetem" témára. 

 Kifejező és esztétikus 
környezeti témájú 
agyagplasztikát tud 
készíteni. 

VÉD 

        
1.2. környezeti témájú 

environment vagy kiállítás 
 környezeti témájú environment 

vagy kiállítás készítése a "Mi és a 
környezetünk" témára csoportos 
munkában, tervvázlatok 
készítése, a megfelelő 
kiválasztása, kivitelezése, az 
elkészült alkotások értékelése 

 Közreműködik a 
környezeti témájú 
environment 
szervezésében. 

 Közreműködik a 
környezeti témájú 
environment 
tervezésében, 
szervezésében, 
kivitelezésében. 

VÉD 

        
2. Közösségi szempontok 

figyelembe vétele  
a vizuális kifejezésben 

 Vizuális kifejezés közösségi 
szempontok figyelembevételével  

    

        
2.1. A közvetlen települési 

(falusi, városi) környezetbe 
illeszkedő falkép; interaktív 
kommunikáció a közvetlen 
környezettel; a megrendelő, 
az alkotó és a kivitelező 
viszonyának, 
kooperációjának modellje 

 Nagyméretű falkép tervezése a 
közvetlen települési (falusi, 
városi) környezetbe; interaktív 
kommunikáció a közvetlen 
környezettel; a megrendelő, az 
alkotó és a kivitelező 
viszonyának, kooperációjának 
modellezése: 
az igények és a lehetőségek 
felmérése, a téma közös 
kialakítása, a falkép 
megtervezése, tervvariációk 
készítése, a tervek megbeszélése, 
szükség esetén módosítása, a 
feltételek megléte esetén a falkép 
elkészítése csoportmunkában 

 Közreműködik a 
nagyméretű, 
környezetbe illeszkedő 
falkép szervező 
munkálataiban. 

 Közreműködik a 
nagyméretű, 
környezetbe illeszkedő 
falkép tervezésében, 
szervezésében (és ha 
mód van rá) 
kivitelezésében. 

        
III. MŰALKOTÁSOK  MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE, 

ÖNMŰVELÉS 
    

        
1. A műalkotások a nyelvi, a 

formai és tartalmi, továbbá 
a személyes kritikai 
megítélés szempontjából 
különös tekintettel az alábbi 
témákra: 
nagyméretű köztéri 
kétdimenziós alkotások, 
geometrikus törekvések a 
XX. századi 
képzőművészetben, 
lakberendezési stílusok 

 Műalkotások elemzése nyelvi, 
formai, tartalmi, továbbá a 
személyes kritikai megítélés 
szempontjából különös tekintettel 
az alábbi témákra: 
nagyméretű köztéri kétdimenziós 
alkotások, geometrikus 
törekvések a XX. századi 
képzőművészetben, 
lakberendezési stílusok 

 Megadott szempontok 
figyelembevételével tud 
grafikát, festményt, 
szobrot, lakberendezési 
tárgyat elemezni. El 
tudja mondani, hogy 
tetszik-e neki a 
műalkotás, avagy nem. 
Véleményét röviden 
meg tudja indokolni. 

 Tud köztéri alkotást, 
lakásberendezést, XX. 
századi képzőművészeti 
alkotást elemezni nyelvi, 
tartalmi és formai 
szempontból. El tudja 
mondani, hogy tetszik-e 
neki a műalkotás, avagy 
nem. Véleményét meg 
tudja indokolni. 
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2. Képzőművészeti, 

iparművészeti, építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvek, 
albumok, folyóiratok, 
művészeti kritikák 

 Képzőművészeti, iparművészeti, 
építészeti tárgyú, illetve lakás- és 
öltözködéskultúrával foglalkozó 
könyvek, albumok, folyóiratok 
olvasása, nézegetése, rövid 
művészeti kritikák olvasása, 
feldolgozása 

 A tanév során áttekint 
egy-két építészeti tárgyú, 
illetve lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó albumot, 
folyóiratot. 
Áttekintéséről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt építészeti 
tárgyú, illetve lakás- és 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvet, 
albumot, folyóiratot 
vagy rövid művészeti 
kritikát. Az olvasottakról 
rövid, illusztrált 
ismertetőt képes 
készíteni. 

        
3. Alkotói életutak, alkotások  Alkotói életutak megismerése, a 

megismert alkotók közismert 
alkotásainak felidézése, 
megnevezése 

 A tanév során megismeri 
legalább három alkotó 
életútját, közismert 
alkotásait.  Ezekről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni. 

 A tanév során megismeri 
legalább tizenöt alkotó 
életútját, közismert 
műveit. Az életutak főbb 
szakaszairól és a 
megismert alkotásokról 
szóban és írásban be tud 
számolni. 

        
4. Múzeumok, kiállítások, 

tárlatok, vizuális látványhoz 
kötött előadások 

 Múzeumok, kiállítások, tárlatok 
látogatása – lehetőség szerint 
a Szépművészeti Múzeum 
(grafikai kiállításának) 
meglátogatása; environment 
megtekintése galériában; 
táncjáték-, balettelőadás 
megtekintése 

    

 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 

a) A tanuló tudjon mozgásokat és mozgásfázisokat kétdimenziós alkotások formájában ábrázolni. 
b) A tanuló tudjon mozgásokat és mozgásfázisokat háromdimenziós alkotások formájában ábrázolni. 
c) Ismerje a színrendszer elemeit, a színharmóniákat és a színkontrasztok összefüggéseit, az erre 

vonatkozó tudását legyen képes alkalmazni az alkotótevékenység folyamán. 
d) A tanuló tudjon elemezni időben lezajló vizuális folyamatokat, munkafázisokat. 
e) Tudja iskolai és személyes környezetét vizuális eszközökkel megjeleníteni, alaprajzot készíteni. 
f) Legyen képes vizuális eszközökkel felhívni a figyelmet a környezetvédelemre. 
g) Tudjon tájékozódni ismeretlen környezetben térkép segítségével, legyen képes térképet rajzolni. 
h) Tudjon műalkotásokat elemezni formai és tartalmi szempontok alapján, ismerje az alkotói életutakat. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

9–10. évfolyam 
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Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Heti 

óraszám 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Vizuális kultúra tanterv a Művészetek műveltségi terület Vizuális kultúra részműveltségi területére terjed ki. 
A tanterv a részműveltségi terület követelményeit teljes mértékben lefedi. A NAT Rajz tantervében szereplő 
továbbhaladási követelményeknek a Vizuális kultúra tanterve megfelel, annál jóval bővebb és részletesebben 
megfogalmazott követelményeket tartalmaz. A NAT követelményeken felül részletes követelményeket ír elő a 
tanterv a környezet rendeltetésszerű használatára vonatkozóan. A környezetet jóval tágabban értelmezi (a 
természeti környezettől, az épített környezeten át a mindennapi használati tárgyakig). A kifejezés, 
képzőművészet tanulását kora kisiskolás kortól XX. századi és kortárs képzőművészeti alkotások (valóságos 
alkotások és reprodukciók) ismétlődő észlelése révén segíti. A tanterv tematikus tananyaga minden évfolyamon 
lehetőséget teremt a látható világ valamennyi dimenziójának (fény, szín, forma, tér, mozgás) tanulmányozására 
és – változatos technikákkal történő – kifejezésére. A vizuális kultúra tantárgy a NAT 2003 célkitűzéseinek 
megfeleltethetően természetszerűleg tevékenységorientált tantárgy, ahol a tevékenységek különböző – 
elsősorban vizuális – képességek és kompetenciák fejlesztését hivatottak szolgálni. A tananyag spirális 
szerkezete lehetőséget ad a képességek, kompetenciák folyamatos fejlesztésére és a differenciálásra, hiszen a 
tevékenységtípusok évről évre visszatérnek egyre mélyebb tartalom közvetítésével, és egyre speciálisabb 
tevékenységek formájában. A tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a 
Környezeti nevelésre és a Kommunikációs kultúrára (azaz a vizuális kommunikációs kultúra) fejlesztésére 
helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését (bár erre elsősorban 
a Képességfejlesztő és értékőrző program Népismeret-néprajz, valamint Honismeret és Helytörténet tantervei 
hivatottak). Segíti továbbá a Tanulás  és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire közös követelményeinek 
teljesítését, azáltal, hogy valamennyi évfolyamon – a vizuális kultúra tanulásán túl – a vizuális kommunikáció, 
valamint a képzőművészetek nyújtotta önművelési lehetőségeket kínálja fel a tanulóknak. Ezek mellett jelentős 
mértékben hozzájárul az Énkép- és önismeret, Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, illetve az 
Információs és kommunikációs kultúra fejlesztéséhez is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Vizuális kultúra – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes tantervi részek 
kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás foglalkozásokon 
való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Vizuális kultúra tantervet a környezetkultúra iránt érzékeny, a vizuális kultúra egyes részterületein felkészült, 
rajz szakos egyetemi szintű tanári diplomával rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. A tanterv szerinti 
tanulást segítő pedagógusnak felkészültnek kell lennie a vizuális információk tekintetében, továbbá a 
legváltozatosabb vizuális médiumok ismeretében és a kortárs vizuális művészetekben. A környezet 
rendeltetésszerű használatának képességeit, szintén birtokolnia kell. A tanítandó vizuális technikákat és 
műveleteket biztonsággal kell használnia, és legalább egy képzőművészeti és/vagy kézműves technikát alkotó 
módon kell művelnie. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő 
tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. A rajz szaktanterem megléte viszont nem hátrány. 
Fontos azonban elkülönített térben (rajzszertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges anyagokat és 
eszközöket. A tanterv tanulásához-tanításához saját fejlesztésű tankönyvek és tanítási segédletek állnak 
rendelkezésre, amelyek a tankönyvpiacon megtalálhatók (A látás világa című tankönyvcsalád könyvei). 
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A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
Vizuális nyelv, vizuális kommunikáció 
 
Tanulják meg a tanulók a legfontosabb síkbeli és térbeli kifejezőeszközök, az alapvető ábrázolási konvenciók, 
kompozíciós és szerkesztési eljárások használatát. Szerezzenek gyakorlatot a látvány, a jelenség, a jel, a tárgy, a 
kép, a műalkotás megfigyelésében, leírásában, megértésében, elemzésében. Váljanak képessé a vizuális 
jelenségek és vizuális információk megértésére, gondolataik változatos, közérthető (értelmező, eligazító, 
kifejező, közlő, magyarázó) vizuális megjelenítésére. Alakuljon ki bennük a vizuális információt megbecsülő, 
ám kritikusan fogadó attitűd. Tanulják meg a legfontosabb ábrázolási és tervezési eljárásokat önállóan 
alkalmazni. Ismerjék meg a vizuális kommunikáció műfajait, továbbá történetének jelentősebb eseményeit 
(reneszánsz perspektíva, fotózás felfedezése, elektronikus médiumok megjelenése). Ismerjék meg az alapvető 
grafikai, festészeti, konstruáló eljárásokat. Tanuljanak meg szabadkézi rajzot készíteni, ábrát szerkeszteni, színes 
technikákat alkalmazni, makettet, modellt konstruálni informáló céllal. Lehetőség szerint sajátítsák el egy 
technikai médium (fotó vagy videó) használatát. 
 
 
Kifejezés, képzőművészet 
 
Váljanak képessé a tanulók a mindennapi látványok esztétikumának és a művészeti élményeknek a 
befogadására, átélésére, a műalkotások megítélésére. Tanulják meg élményeiket, érzelmeiket, fantáziaképeiket, 
gondolataikat kifejezni változatos képi és plasztikai eszközökkel. Szerezzenek jártasságot a hagyományos és új 
vizuális kifejezési technikák használatában. Tanuljanak meg véleményt mondani a művészet műfajairól, 
képzőművészeti, építészeti, iparművészeti, fotóművészeti és filmművészeti alkotásokról. Ismerjék meg több 
jelentős művész életútját, jellemző kifejezőeszközeit, kiemelkedő alkotását. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd 
környezetük vizuális esztétikai értékei iránt. 
 
 
Tárgy- és környezetkultúra 
 
Váljanak képessé a tanulók egyszerű tárgyak és terek megtervezésére, önálló megkonstruálására. Tanulják meg 
biztonsággal használni a tárgykultúra modellezőanyagait és eszközeit. Szerezzenek jártasságot néhány kézműves 
technikában, valamint a szerelés, az építés és a modellezés műveleteiben. Tanuljanak meg különféle tárgyakat, 
árucikkeket, épületeket leírni, elemezni és értékelni a használhatóság, a gazdaságosság, az anyag, a szerkezet, a 
megmunkálás, a méret megválasztása, a díszítés módja szempontjainak figyelembevételével. Tanulják meg 
rendeltetésüknek megfelelően használni környezetüket, környezetük tárgyait. Értsék meg a környezetkultúra 
lényegét, fontosságát, alakuljon ki bennük pozitív attitűd a kultúrált környezet iránt. Váljanak képessé arra, hogy 
elítéljék a környezetet rongáló, károsító tevékenységeket, magatartást. 



 
 
 
 
3722 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

9–10. évfolyam 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Ábrázolás minta után fény 
árnyék, színdinamika, elemzése 
 Fény árnyék megfigyelés 
 Bonyolult, összetett formák 

megfigyelése forma elemezése, 
formakötések és kapcsolatok 
 Mozgásfázisok megfigyelése, 

modellezése, fázisok 
ábrázolása, fázisok kapcsolása 
 Nagyítás és kicsinyítés 

megfigyelése ábrázolása  
 Betűkollázs készítése, 

betűtípusok gyűjtése, a betűk 
adatainak megismertetése 
számítógépen 
 Levélpapír, boríték, embléma, 

névjegy, védjegy tervezése, 
ugyanezek megismertetése 
megfigyeléssel, gyűjtéssel 
 Dombormű szoborkészítés 

vázzal tapasztással, majd 
öntéssel 
 Szürke színskála, színderítés, 

modell utáni festés 
 Fekete-fehér fotók 

megfigyelése 
 Fénymásoló alternatív 

használata 
 Település modellezése, 

házmodellek, 
településszerkezetek 
modellezése 
 Tájépítészeti ismeretek közlése, 

megfigyeltetése 
 Építészeti alapismeretek, 

belsőépítészeti alapismeretek, 
közlése látogatással 
megfigyeltetéssel 
 Nyomatkészítés tetszőleges 

eljárással 
 Nyomatjátékok  
 Műelemzési alapgyakorlatok 

szóban 
 Iparművészeti alkotásokat 

bemutató képek gyűjtése, 
rendszerezése, tárgyak elemzése  
 Ismerkedés képzőművészek 

életrajzával 
 Szimmetria, aszimmetria 

elemzés 
 

 Szóbeli elemzések 
meghallgatása 
 Szóbeli önelemzések 
 A tanuló résztevékenységeinek 

megfigyelése 
 Az egyes tanulók affinitásának 

megfigyelése 
 Az elkészült munkák elemzése 
 Megfigyelés tevékenységekben 
 A probléma-megoldási 

folyamat megfigyelése, 
elemzése 
 Egyes tematikus egységek 

esetén ha az egység  
objektivációi lehetővé teszik 
mestermunkák készítése 
 Egyes tematikus egységek 

esetén ha az egység  
objektivációi lehetővé teszik 
írásos rajzos riportok készítése 
 Írásos beszámolók készítése  
 A tanulók produktumainak 

kiállítása 

 Tanulók résztevékenységeinek 
megfigyelése 
 Tanulói produktumok 

önértékelő elemzése szóban 
 Tanulói produktumok 

összehasonlítása több szempont 
alapján 
 Tanulói produktumok tanulói 

zsűrizése 
 Kiállítás rendezése tanulói 

produktumokból 
 Tablók könyvek riportok 

elemzése 
 Írásos munkák elemzése 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 
 Absztrakciós folyamatok 

modellezése 
 Alkalmazott grafikai 

eljárásokkal ismerkedés 
 Plakátkészítés 
 Fázisrajzok készítése, 

animációs lapok készítése, 
filmkészítés 
 Vetületi ábrázolás 
 Axonometrikus ábrázolás 
 Épületmodellek készítése 
 Tervrajz készítése épületről, 

tárgyról 
 Településtörténeti 

tanulmánykészítés 
 Tömegkommunikáció elemzése 
 Újságkészítés, híradó vagy 

rádióműsor készítés 
 Képregény-készítés 

 
 
 

Saját fejlesztésű taneszköz 
 

Évfolyam Raktári 
szám Cím 

9-10.  Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig. Orpheusz Kiadó, 1997. 
 

 
 
 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 
 Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig. Orpheusz Kiadó, 1997. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

9. évfolyam 
 
 

A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Szerezzenek jártasságot a tanulók a hagyományos és új képi és plasztikai kifejezési technikák és az ábrázolási 
konvenciók, színes közlések és komplex vizuális közlések használatában.  Tanulják meg a tanulók személyes 
környezetüket átalakítani, lakóterüket berendezni. Ismerkedjenek meg a bútortervezéssel. Tanulják meg az 
otthonukban fellelhető személyes értékeket felújítani, megőrizni. Tanulják meg a sokszorosított és egyedi 
vizuális üzeneteket elemezni. Érzelmeiket, viszonyulásaikat, fantáziaképeiket, gondolataikat tanulják meg 
változatos eszközökkel kifejezni. Váljanak képessé a tanulók a művészeti élmények befogadására, átélésére, a 
műalkotások megítélésére. Tanuljanak meg véleményt mondani a művészet műfajairól, képzőművészeti, 
építészeti, iparművészeti alkotásokról. Ismerjék meg több jelentős művész életútját, jellemző kifejezőeszközeit, 
kiemelkedő alkotását. Alakuljon ki bennük pozitív attitűd a műalkotások iránt. Váljon szokásukká a 
képzőművészeti, iparművészeti, építészeti tárgyú, illetve lakáskultúrával, öltözködéskultúrával foglalkozó 
könyvek, albumok, folyóiratok, művészeti kritikák olvasása. Váljon igényükké a kiállítások, tárlatok látogatása. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERE, 
MEGISMERÉS, 
BEFOGADÁS 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
NYELV- ÉS ESZKÖZREND-
SZERÉNEK MEGISMERÉSE, 
BEFOGADÁSA 

    

        
1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A kétdimenziós (grafikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
1.1. a műszaki rajz alapjai, 

jelölési, méretezési 
módszerei 

 a műszaki rajz alapjainak, 
jelölési, méretezési módszereinek 
tanulása, gyakorlása 

 Algoritmus alapján 
jelölni és méretezni tud 
egyszerű műszaki 
rajzokat. 

 Ismeri a műszaki rajz 
jelölési, méretezési 
módszereit. Egyszerű 
műszaki rajzokat 
hibátlanul el tud 
készíteni. 

        
1.2. összetett mesterséges forma 

terve 
 összetett mesterséges forma 

tervének ábrázolása műszaki 
rajzon 

 Két-három részelemből 
álló mesterséges forma 
műszaki rajz ábrázolása 
szerinti tervét el tudja 
készíteni algoritmus 
alapján. 

 El tudja készíteni egy 
nem bonyolult, de 
összetett mesterséges 
forma tervét a műszaki 
rajz ábrázolási szabályai 
szerint. 

        
1.3. 
 

hálós nagyítás és kicsinyítés  a hálós nagyítás és kicsinyítés 
tanulása, gyakorlása 

 Egyszerűbb kontúros 
formákat kicsinyíteni és 
nagyítani tud háló 
segítségével. 

 Összetett formákat, 
kontúros fotókat képes 
hálón nagyítani és 
kicsinyíteni. 

TANU 
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1.4. összetett természeti és 

mesterséges formák érdekes 
részletei, jellemző nézetei 

 összetett természeti és 
mesterséges formák érdekes 
részleteinek, jellemző nézeteinek 
ábrázolása,  
a különböző részletek és nézetek 
dekoratív továbbalakítása 

 Egy forma érdekes 
részletét ki tudja emelni 
és felnagyítani háló 
segítségével. A kiemelt 
elemből ritmikusan 
ismétlődő díszítő sorokat 
tud tervezni. 

 Képes összetett formák 
érdekes részleteit, 
nézeteit észrevenni, 
nagyítással kiemelni, 
redukálni, érdekes, 
dekoratív változatait 
elkészíteni. 

 
 

1.5. a szivacsnyomás és/vagy  
a szitanyomás 

 a szivacsnyomás és/vagy a 
szitanyomás technikájának 
tanulása, gyakorlása 

 Algoritmus segítségével 
szivacsnyomatot tud 
készíteni. 

 Ismeri és alkalmazni 
tudja a szivacsnyomás és 
a szitanyomás 
technikáját. 

        
1.6. a montázs  a montázskészítés tanulása, 

gyakorlása 
 Tudja, mi a montázs. 

Négy-öt képrészletet 
össze tud illeszteni jó 
egésszé. 

 Tudja, mi a montázs. 
Érdekes, kifejező 
montázst tud készíteni. 

        
2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv-  
és eszközrendszer 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
2.1. papírmakett  papírmakett készítése  Három-négy elemből 

álló térforma makettjét 
algoritmus alapján el 
tudja készíteni. 

 Öt-tíz elemből álló 
térforma papírmakettjét 
el tudja készíteni. 

        
2.2. szabásminta  információ tanulása a 

szabásminta készítéséről 
szövegolvasás, fotók, ábrák 
elemzése révén; egyszerű 
szabásminták megrajzolása, 
vágása, ragasztása 

 Egyszerű szabásmintát el 
tud készíteni minta 
alapján. 

 Többféle egyszerűbb és 
bonyolultabb 
szabásmintát önállóan el 
tud készíteni. 

        
3. A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszere 
 A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszerének megismerése, 
a színnel történő vizuális kifejezés 
gyakorlása 

    

        
3.1. a lakószoba falszínének 

emberre gyakorolt hő-, tér- 
és hangulati hatásairól 

 információk tanulása a lakószoba 
falszínének emberre gyakorolt 
hő-, tér- és hangulati hatásairól; 
falszínezetek tervezése 
különböző funkciójú terekhez 

 Két-három példát tud 
mondani a színek 
emberre gyakorolt 
hatásaira. 

 Tudja, hogy az egyes 
színek milyen (hő-, tér-, 
hangulati) hatást 
gyakorolnak az emberre. 
El tudja készíteni 
különböző funkciójú 
terek falszínének tervét a 
színek hatásainak 
ismeretében. 

        
3.2. a szín, a mintázat és a 

funkció összefüggései a 
lakásban 

 információk tanulása és 
információk gyűjtése a lakás 
berendezéseinek, dekorációjának 
színvilágáról, mintázatáról, a 
szín, a mintázat és a funkció 
összefüggéseiről 

 Négy-öt lapkivágatot 
gyűjt a tanév során 
érdekes mintázatú, 
színvilágú és 
berendezésű 
lakószobákról. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a lakás 
berendezéseinek, 
dekorációjának 
színvilágáról, 
mintázatáról, a szín, a 
mintázat és a funkció 
összefüggéseiről. Ezzel 
kapcsolatos ismereteit 
vázlatos tervrajzokkal, 
gyűjtött lapkivágatokkal 
képes illusztrálni. 
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3.3. lakószoba és 
berendezéseinek szín- és 
mintaterve 

 szín- és mintatervek vázlatainak 
elkészítése lakószobáról és 
berendezéseiről 

 El tudja készíteni 
elképzelt szobája szín- 
és mintatervének 
egyszerű vázlatát. 

 El tudja készíteni egy 
lakás tereinek, 
berendezéseinek szín- és 
mintatervének vázlatát 
többféle variációban. 

        
3.4. temperafestés  a temperafestés gyakorlása: 

színek keverése, fedése, 
sötétítése-világosítása, telítése-
derítése 

 Tud temperával színt 
keverni, sötétíteni, 
világosítani. 

 Biztonsággal használja a 
temperafestéket. A 
temperafestés összes 
műveletét képes 
elvégezni. 

        
II. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

MŰKÖDÉSI TERÜLETEI,  
A VIZUÁLIS KULTÚRA 
HASZNÁLATA 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK 
ÉS HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
A/ TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
 TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
TANULÁSA 

    

        
1. Személyes 

környezetalakítás, a lakótér 
berendezése 

 Információk tanulása a lakótér 
berendezéséről 

    

        
1.1. a lakószoba funkciói  a lakószoba funkcióinak 

felidézése, pontosítása 
szakszövegek, képek, ábrák 
feldolgozása révén 

 Elképzelt jövőbeli 
lakásának egyes tereiről 
egyszerű rajzos leírást 
tud készíteni. 

 Képek, és alaprajzok 
segítségével rajzos 
elemzést tud készíteni 
különböző funkciójú 
lakóterekről. 

        
1.2. a lakásfunkció, a 

berendezéshez szükséges 
eszközigény, bútor- és 
helyigény összefüggései 

 a funkció, az eszközigény, a 
bútorigény és a helyigény 
összefüggéseinek tisztázása egy 
lakás berendezésének 
megtervezése előtt 

 Egyszerű 
lakásberendezési tervet 
tud készíteni megadott 
szempontok alapján. 

 Lakásberendezési tervet 
tud készíteni. 

        
1.3. 
 

bútorok szabványméretei, 
beszerzési lehetőségei, 
árviszonyai 

 tájékozódás a bútorok 
szabványméreteiről, beszerzési 
lehetőségeiről, árviszonyairól 

 Három-négy alapbútor 
(szekrény, ágy, asztal, 
szék) méretéről, áráról, 
beszerzési helyeiről 
tájékoztatót tud készíteni 
bútorkatalógusok 
felhasználásával. 

 Egy vagy több lakótér 
bútorzatának 
összeállításához képes 
bútorkatalógusból 
berendezéseket 
válogatni, azoknak 
méreteit, beszerzési árát 
és beszerzési helyét 
szóban és írásban 
közölni. 

FOGY 

        
1.4. berendezés-variációk  berendezési variációk készítése 

szobaalaprajzra 
 El tudja készíteni 

elképzelt lakószobája 
alaprajzára a 
berendezések vázlatos 
tervét. 

 Érdekes 
szobaberendezés-
variációkat tud készíteni 
alaprajzra. 

        
1.5. lakószoba egyméretű 

axonometrikus rajza 
 a lakószoba egyméretű 

axonometrikus rajzának 
elkészítése 

 Algoritmus segítségével 
el tudja készíteni egy 
egyszerű lakószoba 
egyméretű 
axonometrikus rajzát. 

 El tudja készíteni egy 
lakószoba egyméretű 
axonometrikus rajzát. 

        
1.6. a lakás, a lakószoba 

kiegészítői (textíliák, 
dísztárgyak, növények stb.);  
e kiegészítőkkel 
létrehozandó stílusok, 
hangulatok 

 információk tanulása a lakás, a 
lakószoba kiegészítőiről 
(textíliákról, dísztárgyakról, 
növényekről stb.), e 
kiegészítőkkel létrehozandó 
stílusokról, hangulatokról 
szövegolvasás és képelemzés 
révén 

 Négy-öt lapkivágatot 
gyűjt a tanév során a 
lakószoba kiegészítőinek 
illusztrálására. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
lakás, a lakószoba 
kiegészítőiről 
(textíliákról, 
dísztárgyakról, 
növényekről stb.),  
e kiegészítőkkel 
létrehozandó stílusokról, 
hangulatokról. Ezeket 
gyűjtött lapkivágatokkal 
tudja illusztrálni. 
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1.7. a lakószoba arculatának, 

világításának terve 
 fénymásolatok segítségével 

változatok készítése a lakószoba 
kiegészítőkkel való ellátásáról, 
színhangulatáról, 
megvilágításáról 

 Négy-öt lapkivágatot 
gyűjt a tanév során a 
lakószoba kiegészítőinek 
illusztrálására. 

 Fénymásolatok 
segítségével érdekes 
változatot tud készíteni a 
lakószoba kiegészítőkkel 
való ellátásáról, 
színhangulatáról, 
megvilágításáról. 

        
1.8. lakószoba makettje  lakószoba makettjének 

elkészítése 
 Egyszerű makettet tud 

készíteni elképzelt 
jövőbeli szobájáról 
algoritmus alapján. 

 El tudja készíteni egy 
lakószoba berendezett 
makettjét. 

        
2. Bútortervezés  Információk tanulása a 

bútortervezés gyakorlatáról 
    

        
2.1. bútorigények  információk olvasása, gyűjtése a 

bútorigény-felmérés 
gyakorlatáról 

 Fel tudja sorolni, hogy a 
lakás két-három 
különböző funkciójú 
terébe milyen alapvető 
bútorok szükségesek. 

 Egy lakás 
bútorigényének fiktív és 
reális felmérését el tudja 
készíteni. 

        
2.2. bútor, anyag, funkció, forma 

összefüggései 
 a bútor, anyag, funkció, forma 

összefüggéseinek tisztázása 
 Megadott szempontok 

alapján elemezni tud 
néhány alapvető 
bútordarabot. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
bútorok anyag-funkció-
forma szerinti 
összefüggéseiről. Ezen 
összefüggések alapján 
elemezni tudja a 
lakószoba vagy a 
tanterem bútorait. 

        
2.3. napjaink bútorstílusa  információk tanulása napjain 

bútorstílusáról 
 Két-három lapkivágattal 

illusztrálni tudja 
napjaink bútorstílusát. 

 Szabatos leírást tud adni 
felhasznált irodalom 
alapján napjaink 
bútorstílusáról. A stílust 
kifejező rajzokkal, 
lapkivágatokkal képes 
illusztrálni. 

        
2.4. a bútortervezés  elképzelt bútorok vázlatrajzának 

elkészítése 
 Egy-két egyszerűbb 

bútordarabról vázlatos 
rajzot tud készíteni. 

 Vázlatos rajzot tud 
készíteni elképzelt 
bútorokról. 

        
2.5. tervezett bútor műszaki 

rajza 
 műszaki rajz készítése a lerajzolt 

bútorokról 
 Algoritmus segítségével 

el tudja készíteni egy 
egyszerű bútordarab 
műszaki rajzát. 

 Vázlatrajz alapján 
műszaki rajzot tud 
készíteni elképzelt 
bútorról. 

        
3. Az otthonban fellelhető 

személyes értékek felújítása, 
megőrzése 

 Információk tanulása arról, hogy 
hogyan gondozzuk és újítsuk fel 
mindazt, ami értéket képvisel 
otthonunkban 

 A tanév során két-három 
cikket gyűjt a lakás 
bútorzatának 
karbantartásáról. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban arról, 
hogy hogyan gondozzuk 
és újítsuk fel mindazt, 
ami értéket képvisel 
otthonunkban. 

FOGY 

 
        
B/ VIZUÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Sokszorosított és egyedi 

vizuális üzenetek; 
személyesség a mindennapi 
vizuális kommunikációban 

 A sokszorosított és egyedi vizuális 
üzenetek elemzése, tudatosítása a 
környezetünkben 
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1.1. eredeti és sokszorosított 
képek és e képek környezete 
(utca, iskola, lakás, 
templom, galéria stb.) 

 eredeti és sokszorosított képek 
megfigyelése környezetükben 
(utcán, iskolában, lakásban, 
templomban, galériában stb.) 

 Példákat tud sorolni arra, 
hogy milyen fajta 
képeket látott különböző 
funkciójú terekben. 

 Leírást tud készíteni 
négy-öt különböző 
funkciójú térben 
található képről. El tudja 
mondani, le tudja írni, 
hogy e képek illenek-e a 
térhez, a tér 
funkciójához, avagy 
nem. Véleményét meg 
tudja indokolni. 

        
1.2. a képek, képmások 

funkciója, személyes és 
tömegkommunikációs 
szerepe 

 információk tanulása a képek, 
képmások funkcióiról személyes 
és tömegkommunikációs 
szerepéről; az informatív, a 
díszítő és a kifejező funkciók 
megkülönböztetése 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani a képek, 
képmások funkcióiról. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
képek, képmások 
funkcióiról személyes és 
tömegkommunikációs 
szerepéről. Meg tudja 
különböztetni egymástól 
az informatív, a díszítő 
és a kifejező funkciót. 

        
1.3. egyedi levelezőlap  egyedi levelezőlap tervezése és 

készítése monotípia technikával 
 Egyszerű monotípiát tud 

készíteni, amelyből 
kollázzsal üdvözlőlapot 
lehet összeállítani. 

 Érdekes, kifejező és 
alkalomhoz illő egyedi 
levelezőlapot tud 
készíteni monotípiával. 

        
1.4. sokszorosított hirdetés 

és/vagy meghívó 
 sokszorosított hirdetés vagy 

meghívó készítése iskolai 
rendezvényre szivacsnyomás 
vagy szitanyomás technikájával 

 Hirdetés- és meghívó-
tervet tud írni, rajzolni 
aktuális eseményhez. 

 Informatív, esztétikus 
kinézetű hirdetést és 
meghívót tud készíteni 
aktuális eseményhez 
szivacsnyomással. 

        
2. Személyes vizuális közlés, 

kifejezés 
 Személyes vizuális közlés és 

kifejezés gyakorlása 
    

        
2.1. régi tárgyak mint 

motívumok a képen és a 
plasztikán 

 régi tárgyak kifejező feldolgozása 
szabadon választott síkbeli vagy 
térbeli technikával 

 Régi tárgyak két-három 
érdekes motívumát le 
tudja rajzolni. 

 Érdekes motívumokat 
tud gyűjteni régi 
tárgyakról, rajzolással. 
Ezeket a motívumokat 
alkalmazni tudja a 
képalakításai, 
plasztikakészítései során.

        
2.2. modern  tárgyak mint 

motívumok a képen és a 
plasztikán 

 modern tárgyak kifejező 
feldolgozása szabadon választott 
síkbeli vagy térbeli technikával 

 Modern tárgyak két-
három érdekes 
motívumát le tudja 
rajzolni. 

 Érdekes motívumokat 
tud gyűjteni modern 
tárgyakról, rajzolással. 
Ezeket a motívumokat 
alkalmazni tudja a 
képalakításai, 
plasztikakészítései során.

        

3. Értékelés  Saját és mások munkájának 
indoklással ellátott értékelésének 
gyakorlása, önálló 
véleményalkotás 

    ÖNI 

        
3.1. Esztétikai preferenciák  Saját vélemény, személyes 

preferenciák elemzése, tudatos 
vállalása, saját alkotófolyamatban 
a jó és a rossz döntések elemzése, 
saját és mások munkájának 
elemzése. 
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III. MŰALKOTÁSOK  MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE, 

ÖNMŰVELÉS 
    

        
1. Tárgyak, műalkotások 

nyelvezete, formája, 
tartalma különös tekintettel 
a következő témákra: 
lakberendezés, 
bútortörténet, a 
sokszorosított művészi 
grafika és a reklámgrafika, 
a minőségi műszaki rajz 
(archív) 

 A tárgy- és környezetkultúra, 
valamint a vizuális 
kommunikációs jelenségek és 
alkotások elemzése, szóbeli és 
írásbeli feldolgozása nyelvi 
formai, tartalmi és személyes 
szempontok figyelembevételével, 
különös tekintettel a következő 
témákra: 
lakberendezés, bútortörténet, a 
sokszorosított művészi grafika és 
a reklámgrafika, a minőségi 
műszaki rajz (archív) 

 Megadott szempontok 
figyelembevételével tud 
grafikát, lakberendezési 
tárgyat elemezni. El 
tudja mondani, hogy 
tetszik-e neki a 
műalkotás, avagy nem. 
Véleményét röviden meg 
tudja indokolni. 

 Tud lakberendezést, 
bútort, sokszorosított 
művészi és 
reklámgrafikát elemezni 
nyelvi, tartalmi és formai 
szempontból. El tudja 
mondani, hogy tetszik-e 
neki a műalkotás, avagy 
nem. Véleményét meg 
tudja indokolni. 

        
2. Képzőművészeti, 

iparművészeti, építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvek, 
albumok, folyóiratok, 
művészeti kritikák 

 Képzőművészeti, iparművészeti, 
építészeti tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával foglalkozó 
könyvek, albumok, folyóiratok 
olvasása, nézegetése, rövid 
művészeti kritikák olvasása, 
feldolgozása 

 A tanév során áttekint 
egy-két építészeti tárgyú, 
illetve lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó albumot, 
folyóiratot. 
Áttekintéséről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvet, 
albumot, folyóiratot 
vagy rövid művészeti 
kritikát. Az olvasottakról 
rövid, illusztrált 
ismertetőt képes 
készíteni. 

        
3. Alkotói életutak, alkotások  Alkotói életutak megismerése, a 

megismert alkotók közismert 
alkotásainak felidézése, 
megnevezése 

 A tanév során megismeri 
legalább három alkotó 
életútját, közismert 
alkotásait.  Ezekről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni. 

 A tanév során megismeri 
legalább tizenöt alkotó 
életútját, közismert 
műveit. Az életutak főbb 
szakaszairól és a 
megismert alkotásokról 
szóban és írásban be tud 
számolni. 

        
4. Múzeumok, kiállítások, 

tárlatok, munkahelyek 
különös tekintettel: 
Iparművészeti Múzeum, 
helytörténeti gyűjtemény, 
bútorgyár, tervezőiroda, 
grafikai gyűjtemény 

 Múzeumok, kiállítások, tárlatok, 
munkahelyek látogatása – 
lehetőség szerint -, rajzos 
jegyzetkészítés a látottakról 
különös tekintettel: 
Iparművészeti Múzeum, 
helytörténeti gyűjtemény, 
bútorgyár, tervezőiroda, grafikai 
gyűjtemény 

    

 
 

Év végi követelmények 
 

9. évfolyam 
 

a) A tanuló ismerje a műszaki rajz alapjait, jelölési és méretezési módszereit. 
b) A tanuló tudjon természetes és mesterséges formáról háromdimenziós makettet létrehozni. 
c) Ismerje a színhatásokat, tudja a környezeti hatásokkal együtt értelmezni. 
d) Tudja személyes és tágabb környezetét vizuális eszközökkel tudatosan alakítani, a tervezési folyamattól 

a kivitelezésig. 
e) Ismerje a vizuális eszközök tömegkommunikációs szerepét, tudja azokat értelmezni. 
f) Tudjon személyes vizuális alkotásokat létrehozni, és azokat értékelni esztétikai preferenciák alapján. 
g) Tudjon műalkotásokat elemezni formai, tartalmi és alkotói szándék alapján, illetve a többi műalkotás 

kontextusában. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

10. évfolyam 
 
 

A Vizuális kultúra tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Tanulják meg használni a tanulók a legfontosabb síkbeli és térbeli kifejezőeszközöket, az alapvető ábrázolási 
konvenciókat, kompozíciós és szerkesztési eljárásokat. Tanulják meg a legfontosabb ábrázolási eljárásokat 
önállóan alkalmazni. Ismerjék meg az alapvető grafikai, festészeti, konstruáló eljárásokat. Tanuljanak meg 
szabadkézi rajzot készíteni, ábrát szerkeszteni, színes technikákat alkalmazni, makettet, modellt konstruálni 
informáló céllal. Lehetőség szerint sajátítsák el egy technikai médium (fotó vagy videó) használatát. Váljanak 
képessé a vizuális jelenségek és vizuális információk megértésére, gondolataik változatos, közérthető 
(értelmező, eligazító, kifejező, közlő, magyarázó) vizuális megjelenítésére. Szerezzenek jártasságot a 
hagyományos és új vizuális kifejezési technikák használatában. Alakuljon ki bennük a vizuális információt 
megbecsülő, ám kritikusan fogadó attitűd. Tanulják meg rendeltetésüknek megfelelően használni környezetüket, 
környezetük tárgyait. Értsék meg a környezetkultúra lényegét, fontosságát, alakuljon ki bennük pozitív attitűd a 
kultúrált környezet iránt, illetve környezetük vizuális esztétikai értékei iránt. Váljanak képessé a környezetet 
rongáló, károsító tevékenységek, magatartás elítélésére. Tanulják meg észrevenni az öltözködés és a divat 
összefüggéseit. Váljanak képessé egyéniségükhöz illő viselet (ruha, haj stb.) kialakítására. Szerezzenek 
gyakorlatot a tanulók a látvány, a jelenség, a jel, a tárgy, a kép, a műalkotás megfigyelésében, leírásában, 
megértésében, elemzésében. Váljanak képessé a mindennapi látványok esztétikumának és a művészeti 
élményeknek a befogadására, átélésére, a műalkotások megítélésére. Tanuljanak meg véleményt mondani a 
művészet műfajairól, képzőművészeti, építészeti, iparművészeti, fotóművészeti és filmművészeti alkotásokról. 
Ismerjék meg több jelentős művész életútját, jellemző kifejezőeszközeit, kiemelkedő alkotását. Váljon 
szokásukká a képzőművészeti, iparművészeti, építészeti tárgyú, illetve lakáskultúrával, öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvek, albumok, folyóiratok, művészeti kritikák olvasása. Váljon igényükké a kiállítások, tárlatok 
látogatása. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERE, 
MEGISMERÉS, 
BEFOGADÁS 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
NYELV- ÉS 
ESZKÖZRENDSZERÉNEK 
MEGISMERÉSE, 
BEFOGADÁSA 

    

        
1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A kétdimenziós (grafikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
1.1. az emberi fej mint összetett 

természeti forma szerkezete, 
arányai 

 az emberi fejnek mint összetett 
természeti formának a lerajzolása, 
szerkezetének, arányainak 
vizsgálata 

 Megközelítően arányos 
emberi fejet tud rajzolni 
megfigyelés után. 

 Modell alapján le tudja 
rajzolni az emberi fejet, 
szerkezetét kifejezve, 
arányait figyelembe véve.

        
1.2. fény-árnyékviszonyok a 

portrén 
 különböző fény-árnyék 

viszonyok hatásának kipróbálása 
portrét ábrázoló tónusrajzokon, 
illetve egyszínű festményen 

 Megfigyelés után 
megközelítően hasonló 
portrét tud rajzolni, 
festeni. 

 Fény-árnyékokat jelző 
egyszínű, tónusos , 
kifejező portrérajzot, – 
festményt tud készíteni 
modellről. 
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1.3. a fej és a sziluett arányai és 
a karakter 

 sziluettek rajzolása emberi fejről 
a karakter és a fej arányainak 
figyelembevételével 

 Megközelítően arányos 
fejsziluettet tud festeni, 
ragasztani. 

 Karakteres és arányos 
fejsziluettet tud rajzolni, 
festeni 

 
2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv- 
és eszközrendszere 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
2.1. önarckép (fejszobor)  önarckép mintázása agyagból, 

"emlékezetből", a kifejezés 
érvényesítésével 

 Megközelítően arányos 
fejszobrot tud készíteni 
agyagból. 

 Karakteres, arányos és 
kifejező fejszobrot tud 
mintázni agyagból. 

ÖNI 

        
2.2. portré más(ok)ról 

(fejszobor) 
 portré mintázása kiválasztott 

személyről kb. fél-
életnagyságban, a tömegek és a 
formák összegző felrakásával 

 Megközelítően arányos 
fejszobrot tud készíteni 
agyagból. 

 Karakteres, arányos és 
kifejező fejszobrot tud 
mintázni agyagból. 

        
2.3. papírmaszk  érzelmeket kifejező 

papírmaszkok készítése 
 Érdekes papírmaszkot 

tud készíteni algoritmus 
alapján papírpépből. 

 Különböző érzelmeket 
kifejező, érdekes 
papírmaszkot tud 
készíteni papírpépből. 

        
2.4. szürrealisztikus 

felületkollázs és 
gipszpozitív 

 agyagba nyomott tárgyakból, 
eszközökből arcot ábrázoló 
szürrealisztikus felületkollázs 
készítése, majd ennek alapján 
gipszpozitív öntése 

 Arcot ábrázoló 
szürrealisztikus 
felületkollázst tud 
készíteni agyagba 
nyomott tárgyakból, 
eszközökből. 

 Érdekes, kifejező arcot 
ábrázoló szürrealisztikus 
felületkollázst tud 
készíteni agyagba 
nyomott tárgyakból, 
eszközökből. El tudja 
készíteni ennek 
gipszpozitívját is 
öntéssel. 

        
3. A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszere 
 A színes közlések nyelv- és 

eszközrendszerének megismerése, 
a színnel történő vizuális kifejezés 
gyakorlása 

    

        
3.1. a színek érzelemkifejező 

szerepe 
 a színek érzelemkifejező 

szerepének kipróbálása 
papírmaszkon 

 Színes papírmaszkot tud 
készíteni a színek 
különböző érzelmeket 
kifejező hatásait 
figyelembe véve. 

 Színes, kifejező 
papírmaszkot tud 
készíteni a színek 
különböző érzelmeket 
kifejező hatásait 
figyelembe véve. 

        
3.2. az öltözködés színvilága; 

anyagok, színek, formák 
összefüggése 

 az öltözködés színvilágának 
tanulmányozása, anyagok, színek, 
formák összefüggésének 
vizsgálata 

 Négy-öt mondatban be 
tudja mutatni, 
lapkivágatokkal 
illusztrálni kortársai 
öltözetének színvilágát. 

 Le tudja írni, 
lapkivágatokkal 
illusztrálni különböző 
életkorú emberek 
öltözetének színvilágát. 
Megfigyelések alapján 
tud beszélni, írni az 
anyagok, formák és a 
színek jellegzetes 
összefüggéseiről is az 
öltözékek kapcsán. 

        
3.3. modellvariációk  az egyéniség, a karakter és az 

öltözék színének, mintázatának 
összehangolása 
modellvariációkon 

 Négy-öt mondatban be 
tudja mutatni, 
lapkivágatokkal 
illusztrálni az egyéniség, 
és az öltözék színének, 
mintázatának 
összhangját. 

 Le tudja írni, 
lapkivágatokkal 
illusztrálni az egyéniség, 
a karakter és az öltözék 
színének, mintázatának 
összhangját vagy 
ellentmondásait. Ezek 
figyelembevételével 
modellvariációkat képes 
rajzolni. 
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4. A fotó nyelv- és 

eszközrendszere 
 A fotó nyelv- és 

eszközrendszerének megismerése 
    

        
4.1. a fényképezőgép, a vaku és 

az állvány működése 
 információk tanulása a 

fényképezőgép, a vaku és az 
állvány működéséről, 
használatáról 

 Algoritmus segítségével 
be tudja mutatni a 
fényképezőgép 
működését. 

 Le tudja írni és a 
valóságban is be tudja 
mutatni a 
fényképezőgép, a vaku 
és az állvány működését. 

JÖVÖ 

        
4.2. a fényképezés technikája  a fényképezés technikájának 

tanulása, gyakorlása 
 Próbálkozással tud 

fényképet készíteni. 
 Önállóan tud kifejező 

fényképet készíteni. 
  

4.3. előhívás, nagyítás  információk tanulása az előhívás 
és a nagyítás módjáról 

 Algoritmus segítségével 
beszélni tud a 
filmelőhívásról és a 
nagyításról. 

 Tudja, hogy hogyan kell 
fényképet előhívni és 
nagyítani. 

        
5. Komplex vizuális közlések 

nyelv- és eszközrendszere 
 A komplex vizuális közlések 

nyelv- és eszközrendszerének 
megismerése 

    

        
5.1. a kiállítás műfaja, 

eszközrendszere 
 információk tanulása a kiállítás 

műfajáról, eszközrendszeréről 
 A tanév során összegyűjt 

legalább öt – különböző 
tematikájú – kiállításról 
készült cikket, 
lapkivágatot. 

 Szabatos leírást tud adni, 
szóban és írásban a 
kiállítás műfajáról, 
eszközrendszeréről. 

        
5.2. kiállítás-tervezés, kiállítás-

rendezés 
 kiállítás-tervezés, kiállítás-

rendezés a vizuális kultúra 
tanulása során született tanulói 
alkotásokból 

 Közreműködik legalább 
egy iskolai kiállítás 
szervezésében a tanév 
során. 

 Meg tud tervezni, 
szervezni egy 
gyermekrajzokat 
bemutató kiállítást. A 
kiállítás rendezésében 
aktívan közreműködik. 

        
II. A VIZUÁLIS KULTÚRA 

MŰKÖDÉSI TERÜLETEI,  
A VIZUÁLIS KULTÚRA 
HASZNÁLATA 

 A VIZUÁLIS KULTÚRA 
MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK 
ÉS HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
A/ TÁRGY- ÉS 

KÖRNYEZETKULTÚRA 
 TÁRGY- ÉS KÖRNYEZET-

KULTÚRA TANULÁSA 
    

        
1. A közvetlen lakóterület  A közvetlen lakóterület (utca, tér 

negyed) jelen állapotának 
tanulmányozása, felmérése és 
gondozása révén a 
környezetkultúra tanulságainak 
összefoglalása 

    

        
1.1. különböző funkciójú 

épületek, terek, közlekedési 
útvonalak 

 különböző funkciójú épületek, 
terek, közlekedési útvonalak 
felmérése, rendszerének 
elemzése, kritikája, ábrázolása 

 Négy-öt mondatban be 
tud mutatni, le tud írni 
különböző funkciójú 
tereket. 

 Informatív felmérést tud 
készíteni különböző 
funkciójú épületekről, 
terekről, közlekedési 
útvonalakról. 

        
1.2. épületek festése, vakolata, 

utcaburkolat, utcabútor,  
-növényzet 

 az épületek festésének, 
vakolatának, az utca 
burkolatának, bútorainak, 
növényzetének rajzos felmérése, 
elemzése, állapotának 
tudatosítása 

 Négy-öt mondatban be 
tudja mutatni, le tudja 
írni egy épület külső 
állagát, állapotát. 

 Informatív felmérést tud 
készíteni épületek 
felületének színeiről, az 
utca burkolatáról, 
állapotáról. 
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1.3. utcai jelek, kirakatok, 

reklámok 
 utcai jelek, kirakatok, reklámok 

vizsgálata 
 Lapkivágatokkal tudja 

illusztrálni az utcai 
jeleket, kirakatokat, 
reklámokat. 

 Tudja, mi az utcai jelek, 
kirakatok és reklámok 
funkciója. Be tud 
mutatni, meg tud 
tervezni néhány érdekes, 
informatív utcai jelet. 

        
1.4. utcarendezési,  

-karbantartási javaslatterv 
 utcarendezési, -karbantartási 

javaslatterv készítése 
 Négy-öt mondatban le 

tudja írni, milyen 
karbantartási, rendezési 
munkálatokra lenne 
szükség a 
lakókörnyezetében 
található egyik utca 
rendbetételéhez. 

 El tudja készíteni utcája 
rendezési, karbantartási 
tervét. 

        
1.5. tervegyeztetés  tervegyeztetés az érintett 

lakosokkal és hivatalokkal 
(lehetőség szerint) 

    

        
1.6. tervátalakítás, tervkorrekció  a terv szükség szerinti átalakítása, 

korrigálása 
    

        
1.7. tervrealizálás és/vagy 

demonstratív kiállítás 
 az elkészült jóváhagyott tervek 

(lehetőség szerinti) kivitelezése, 
ennek hiányában demonstratív 
kiállítása 

    

        
2. 
 

Az öltözködés, a hajviselet 
és a divat összefüggései 

 Az öltözködés, a hajviselet és a 
divat összefüggéseinek 
megismerése, személyes 
gyakorlatának kialakítása 

    ÖNI 
MÁS 

        
2.1. az öltözködés funkciói  információk tanulása az 

öltözködés funkcióiról; a fizikai 
és a szimbolikus funkciók 
elemzése 

 Öt-hét igaz kijelentést 
tud mondani, írni az 
öltözködésről. 
Mondanivalóját 
lapkivágatokkal tudja 
illusztrálni. 

 Szabatos, képekkel, 
ábrákkal illusztrált 
leírást tud adni az 
öltözködés fizikai és 
szimbolikus funkcióiról. 

        
2.2. divattörténet; a közelmúlt és 

a jelen divatirányzatai 
 információk tanulása a különböző 

korok divatjáról, információk 
gyűjtése a közelmúlt és a jelen 
divatirányzatairól 

 Be tudja mutatni 
képekkel illusztráltan 
legalább két történelmi 
korszak legjellemzőbb 
ruhadarabját. 

 Szabatos, képekkel, 
ábrákkal illusztrált 
leírást tud adni a 
különböző korok 
divatjáról, a közelmúlt és 
a jelen 
divatirányzatairól. 

        
2.3. öltözködési szokások  öltözködési szokások felmérése 

az iskolában, illetve a szűkebb 
otthoni és/vagy baráti 
környezetben 

 Megadott szempontok 
alapján rövid leírást tud 
adni saját öltözködési 
szokásairól. 

 Felmérést tud készíteni 
osztálytársai és/vagy 
családja öltözködési 
szokásairól. 

MÁS 

        
2.4. az alkalom, a jövedelem, a 

divat és az egyéniség 
összefüggései; az öltözék 
alakkorekciós hatása; az 
öltözködés anyagai 

 az alkalom, a jövedelem, a divat 
és az egyéniség összefüggéseinek 
vizsgálata, összehangolásának 
kísérletei; az öltözék 
alakkorekciós hatásának 
megismerése; az öltözködés 
anyagainak elemzése 

 Két-három példával 
tudja illusztrálni az 
alkalom, a jövedelem, a 
divat és az egyéniség 
összefüggéseit, az 
öltözék alakkorekciós 
hatásait. 

 Tapasztalatok, és 
felhasznált irodalom 
alapján be tudja mutatni 
az alkalom, a jövedelem, 
a divat és az egyéniség 
összefüggéseit, az 
öltözék alakkorekciós 
hatásait, az öltözködés 
anyagait. 

MÁS 
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2.5. az öltözködést kiegészítő 

kellékek funkciói, 
szimbolikája 

 az öltözködést kiegészítő 
kellékek funkcióinak, 
szimbolikájának vizsgálata, az 
anyag, forma, funkció 
összefüggéseinek 
tanulmányozása 

 Fel tudja sorolni az 
alapvető, öltözködést 
kiegészítő kellékeket. 

 Szabatos leírást tud adni 
az öltözködést kiegészítő 
kellékek funkcióiról, 
szimbolikájáról, 
anyaguk, formájuk, 
funkciójuk 
összefüggéseiről. 

        
2.6. hajviselet, hajápolás  információk tanulása a 

tradicionális hajviseletről, 
napjaink hajviseletéről, valamint 
a hajápolásról 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
hajápolásról. 

 Tapasztalatok, és 
felhasznált irodalom 
alapján be tudja mutatni 
a hazai tradicionális 
hajviseletet, napjaink 
hajviseletét. Hasznos 
tanácsokat tud adni a 
hajápolásról. 

        
2.7. a smink  a smink szerepének tisztázása  Négy-öt igaz kijelentést 

tud mondani, írni a 
sminkről. 

 Hasznos tanácsokat tud 
adni a sminkről. 

        
2.8. ruhatervezés  információk tanulása a 

ruhatervezésről; alkalomhoz, 
évszakhoz illő ruhatervek 
rajzolása, festése 

 Alkalomhoz és 
évszakhoz illő 
öltözékeket ábrázoló 
lapkivágatokat tud 
gyűjteni. 

 Szabatos és illusztrált 
leírást tud adni a 
ruhatervezésről. 
Alkalomhoz és 
évszakhoz illő 
ruhaterveket tud rajzolni, 
öltözékeket ábrázoló 
lapkivágatokat gyűjteni. 

        
2.9. ékszertervezés  információk tanulása az 

ékszertervezésről, -készítésről; 
gyöngy- és bőrékszerek 
tervezése, elkészítése 

 Különféle anyagokból 
készült, ékszereket 
ábrázoló lapkivágatokat 
tud gyűjteni. Egyszerű 
gyöngyékszert tud 
készíteni 
gyöngyfűzéssel. 

 Szabatos és illusztrált 
leírást tud adni az 
ékszerkészítésről. 
Érdekes gyöngy- és/vagy 
bőrékszert tud tervezni 
és azt meg is tudja 
csinálni. 

        
B/ VIZUÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. A reklám mint 

tömegkommunikációs 
médium 

 Információk tanulása a 
reklámról, mint 
tömegkommunikációs médiumról 

    

        
1.1. reklámjelenségek  különböző reklámjelenségek 

gyűjtése, rendszerezése, elemzése 
 Össze tud gyűjteni a 

környezetében tapasztalt 
reklámjelenségek közül 
néhányat. 

 Szabatos és gyűjtött 
képekkel illusztrált 
ismertetést tud adni a 
reklámról. 

        
1.2. a reklám szerepe, fajtái; a 

plakát, az embléma és az 
arculat 

 információk tanulása a reklám 
szerepéről, fajtáiról; a plakátról, 
az emblémáról és az arculatról 

 Tudja, mi a reklám 
alapvető funkciója. Fel 
tud sorolni néhány 
reklámfajtát. 

 Ismertetni tudja a reklám 
funkcióját, fel tudja 
sorolni főbb fajtáit, 
alkalmazási területeit. 

        
1.3. reklámplakát-, embléma-, 

arculatterv 
 reklámplakát, embléma vagy 

arculat tervezése a közvetlen 
környezet (iskolaújság, 
iskolabolt, iskolai rendezvény 
stb.) számára 

 Meg tudja tervezni egy 
aktuális iskolai esemény 
plakátját. 

 Meg tudja tervezni és ki 
is tudja vitelezni a 
közvetlen környezete 
egy érdekes 
reklámhordozóját. 
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1.4. az arculat; 

személyes használati tárgy 
arculata 

 információk tanulása az 
arculatról; 
személyes használati tárgy 
(boríték, levélpapír, mappa stb.) 
arculatának megtervezése 

 Vázlatosan meg tudja 
tervezni egy személyes 
használati tárgya 
arculatát. 

 Tudja, mi az 
arculattervezés és azt is, 
hogy melyek az 
arculattervezés főbb 
területei. El tudja 
készíteni egy személyes 
használati tárgya 
arculattervét. 

        
2. A fénykép mint személyes és 

mint tömegkommunikációs 
médium 

 Információk tanulása a 
fényképről, mint személyes, és 
mint tömegkommunikációs 
médiumról 

    

        
2.1. a fénykép életünkben és 

környezetünkben betöltött 
szerepe 

 a fénykép életünkben és 
környezetünkben betöltött 
szerepének tisztázása 

 Ismeri a fénykép 
alapvető funkcióját. 

 Tudja ismertetni, 
példákkal illusztrálni a 
fénykép személyes és 
tömegkommunikációs 
funkcióit. 

        
2.2. a fotó és a valóság viszonya  a fotó és a valóság viszonyának 

elemzése, térábrázolás elemzése 
fotókon 

 Példák segítségével 
beszélni, írni tud a fotó 
és a valóság 
összefüggéseiről. 

 El tudja mondani, le 
tudja írni a fotó és a 
valóság viszonyát. 

        
3. Személyes vizuális közlés, 

kifejezés 
 Személyes vizuális közlés és 

kifejezés gyakorlása 
    

        
3.1. a fotókészítés  fotókészítés megadott vagy 

szabadon választott témáról 
 Algoritmus segítségével 

képes fényképezni 
választott vagy megadott 
témát. 

 Kifejező fotót tud 
készíteni egy szabadon 
választott témáról. 

        
3.2. a fotósorozat-készítés  fotósorozat készítése megadott 

vagy szabadon választott témáról 
 Algoritmus segítségével 

képes 2-3 kockából álló 
sorozatot fényképezni 
választott vagy megadott 
témára. 

 Ötletes és kifejező – 5-6 
kockából álló – 
fotósorozatot tud 
készíteni egy szabadon 
választott témáról. 

        
3.3. a fotómontázs-készítés  fotómontázs készítése megadott 

vagy szabadon választott témához
 Egyszerű fotómontázst 

tud készíteni megadott 
fotódarabok 
felhasználásával. 

 Kifejező és esztétikus 
fotómontázst tud 
készíteni szabadon 
választott témához. 

        
4. Értékelés  Saját és mások munkájának 

indoklással ellátott értékelésének 
gyakorlása, önálló 
véleményalkotás 

    ÖNI 

        
4.1. Esztétikai preferenciák  Saját vélemény, személyes 

preferenciák elemzése, tudatos 
vállalása, saját alkotófolyamatban 
a jó és a rossz döntések elemzése, 
saját és mások munkájának 
elemzése. 
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III. MŰALKOTÁSOK  MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE, 

ÖNMŰVELÉS 
    

        
1. A tárgy- és 

környezetkultúra, valamint a 
vizuális kommunikatív 
jelenségek nyelvi-formai, 
tartalmi és személyes 
kritikai szempontból, 
különös tekintettel a 
következő témákra 
portréfestészet, 
portrészobrászat alkotásai, 
a reklám környezetünkben 
és a reklám klasszikus 
alkotásai, 
a fotóművészet és a fotó 

 A tárgy- és környezetkultúra, 
valamint a vizuális kommunikatív 
jelenségek elemzése nyelvi-
formai, tartalmi és személyes 
kritikai szempontból, különös 
tekintettel a következő témákra 
Portréfestészet, portrészobrászat 
alkotásai, 
A reklám környezetünkben és a 
reklám klasszikus alkotásai, 
A fotóművészet és a fotó. 
Műalkotások kompozícióinak 
elemzése. Az elemzések során a 
szakkifejezések használatának 
gyakorlása, összehasonlító 
műelemzés. 

 Megadott szempontok 
figyelembevételével tud 
portrét, plakátot, fotót 
elemezni. El tudja 
mondani, hogy tetszik-e 
neki a műalkotás, avagy 
nem. Véleményét 
röviden meg tudja 
indokolni. 

 Tud portréfestményeket, 
– szobrokat, 
reklámalkotásokat, 
fotókat, fotósorozatokat 
elemezni nyelvi, tartalmi 
és formai szempontból. 
El tudja mondani, hogy 
tetszik-e neki a 
műalkotás, avagy nem. 
Véleményét meg tudja 
indokolni. 

        
2. Képzőművészeti, 

iparművészeti, építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvek, 
albumok, folyóiratok, 
művészeti kritikák 

 Képzőművészeti, iparművészeti, 
építészeti tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával foglalkozó 
könyvek, albumok, folyóiratok 
olvasása, nézegetése, rövid 
művészeti kritikák olvasása, 
feldolgozása. Párhuzamok 
keresése az irodalom, a zene, a 
dráma, a film és a vizuális 
művészetek alkotásai között.. 

 A tanév során áttekint 
egy-két építészeti tárgyú, 
illetve lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó albumot, 
folyóiratot. 
Áttekintéséről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni 
szóban és írásban. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt építészeti 
tárgyú, illetve 
lakáskultúrával, 
öltözködéskultúrával 
foglalkozó könyvet, 
albumot, folyóiratot 
vagy rövid művészeti 
kritikát. Az olvasottakról 
rövid, illusztrált 
ismertetőt képes 
készíteni. 

        
3. Alkotói életutak, alkotások  Alkotói életutak megismerése, a 

megismert alkotók közismert 
alkotásainak felidézése, 
megnevezése 

 A tanév során megismeri 
legalább három alkotó 
életútját, közismert 
alkotásait.  Ezekről két-
hárommondatos rövid 
ismertetést tud adni. 

 A tanév során megismeri 
legalább tizenöt alkotó 
életútját, közismert 
műveit.  Az életutak 
főbb szakaszairól és a 
megismert alkotásokról 
szóban és írásban be tud 
számolni. 

        
4. Múzeumok, kiállítások, 

tárlatok, munkahelyek: 
Néprajzi Múzeum (nem 
európai népek gyűjteménye), 
Iparművészeti Múzeum 
(öltözékek kiállítása), 
reklámügynökség, 
fotókiállítás 

 Kiállítások, tárlatok látogatása – 
lehetőség szerint -, különös 
tekintettel 
Néprajzi Múzeum (nem európai 
népek gyűjteménye), 
Iparművészeti Múzeum (öltözékek 
kiállítása), 
reklámügynökség, 
fotókiállítás 

    

 
 

Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 

a) Tudjon a tanuló kétdimenziós portrét készíteni a korábban elsajátított technikák segítségével. 
b) Tudjon a tanuló háromdimenziós portrét készíteni a korábban elsajátított technikák segítségével. 
c) Ismerje a színek érzelemkifejező szerepét, tudja azokat alkalmazni vizuális alkotások létrehozása során. 
d) Ismerje a fényképezés technikáját, tudjon fotókat készíteni. 
e) Tudjon kiállítást szervezni a tervezéstől a megvalósításig. 
f) Ismerje a közvetlen lakóterület kontextuális jellemzőit, tudjon terveket készíteni annak átalakítására. 
g) Ismerje a személyes vizuális kommunikáció elemeit, tudja azokat értelmezni (öltözködés, divat, 

személyes megjelenés). 
h) Ismerje a reklámjelenséget, tudja elemezni, tudjon vizuális reklámot létrehozni. 
i) Tudjon multimédiás és technikai eszközöket alkalmazni, és azok segítségével vizuális alkotásokat 

létrehozni. 
j) A képzőművészet minden ágában tud műalkotásokat elemezni, a tartalom, a forma és az alkotói 

szándék figyelembevételével. 
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A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–
8. évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-alapelvek, célokhoz igazított és a 
Fejlesztési feladatokkal összevetett részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják 
azok az iskolák (pedagógusok), akik az Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint 
dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
0,5 

 
0,5 

 
 

 
 

 
0,5 

 
0,5 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanterv a NAT műveltségi területei közül a Művészetek Mozgóképkultúra 
és médiaismeret részműveltségterület követelményrendszerét fedi le. A KÉK Mozgóképkultúra és médiaismeret 
tanterve megfelel a NAT MŰVÉSZETEK Mozgóképkultúra és médiaismeret műveltségi részterület 
FEJLESZTÉSI FELADATAINAK. A KÉK tanterv TEMATIKUS TANANYAG-ában leírtak értelmezendőek a 
mozgókép művészete, ugyanakkor a médiaszövegek megfigyelése, értelmezése és kritikája szempontjából is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanterv fontos jellemzője, hogy a filmművészet és a tömegkommunikáció 
felől egyaránt közelíti tárgyát. Az aktív mozgóképi kommunikációs készség megszerzésére felhasználjuk a 
gazdagabb filmi „beszédmód” mértékadó mintáit – melyek ismeretére szükség van az audiovizuális 
kommunikáció bármely területéről érkező szövegek tényleges értelmezéséhez. Ugyanakkor tanulmányozzuk a 
befogadókat közvetlenül elérő médiaszövegek beszédmódját is. Ezért a tanulmányi időszak során a tanulók 
számos filmet tekintenek meg, köztük a filmművészet alapértékeit reprezentáló magyar és külföldi alkotásokat, 
rövid és kísérleti munkákat, bizonyos műfajokat bemutató munkákat, valamint médiatörténeti dokumentumokat 
és aktuális médiaszövegeket. Ez az élmény az a bázis, amelyre folyamatosan épül az analízis, és amely inspirál a 
kreatív munkára. 
 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához képzett pedagógusokra, alkalmas taneszközökre (tankönyvre, 
szöveggyűjteményre, mozgóképes "szövegek"-re, technikára), értékelést segítő feladatokra, útmutatókra van 
szükség. Mindezek nélkül a Mozgóképkultúra és médiaismeret nem "oktatásképes" műveltségi részterület az 
iskola számára. A Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása nem nélkülözheti a vetített anyagot, a műveket, 
amelyeket ma már ritkábban celluloidon, mozi-környezetben, többnyire azonban videón és DVD-n lehet elérni. 
A kiválasztott, bemutatásra és feldolgozásra kerülő műveket teljes hosszukban kell vetíteni, a részletek csak a 
későbbi, elemző munkát segíthetik. Bizonyos médiaszövegek töredékesen is vetíthetőek, amennyiben azt 
közvetlen tanári segítség és értelmező munka követi. Mivel ez értelemszerűen nem képzelhető el órakeretben, a 
Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához szükség van a diákok bizonyos, tanidőn túli részvételére, amiként 
a Pál utcai fiúkkal vagy az Ember tragédiájával sem órakeretben találkozik a tanuló. A Mozgóképkultúra és 
médiaismeret tanterv közöl néhány megtekintésre javasolt filmalkotást. Az ajánlott művek jegyzéke széles 
spektrumot ölel fel, de nem teljes. A lista több okból sem adható meg tételesen. Egyfelől nem mindegy, hogy a 
területet az adott helyen milyen mélységben oktatják, másrészt számos olyan mű "használható" valamely 
mozgóképpel kapcsolatos probléma feltárására, amelynek a filmtörténeti jelentősége hasonló súlyú. A televíziós 
műsorok, művek kiválasztása pedig még kevésbé kanonizálható. 
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A Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy általános 

fejlesztési követelményei 
 
 
Mozgóképírás és -olvasás, a „Nyelv”-tan 
 
A megfigyelés és az ismeretszerzés, valamint a szövegértés és az értelmes szövegalkotás képességének 
elsajátítása; vagyis a mozgóképi szövegek olvasását lehetővé tevő kódok megfigyelése és megkülönböztetése, 
saját mozgóképi szövegek megfogalmazásához szükséges kifejezési készség, formaérzék és kreativitás 
fejlesztése. 
 
 
Művészeti ismeretek 
 
Az alkotás és a befogadás folyamatainak tudatosítása; vagyis a mozgókép elemi kifejező eszközeinek 
felismerése, azok hatásának értelmezése, a művészi hatás összetevőinek, a jelentés szintjeinek felismerése. 
 
 
A mediatizáció művelődéstörténete 
 
A mozgókép nyelvének, művészi alkotásainak, az audiovizuális média kialakulása és formálódása 
művelődéstörténeti összefüggéseinek ismerete és megértése; vagyis az AV reprodukciós és távközlési-
kommunikációs technikák fejlődése és kulturális-társadalmi hatása fontosabb mozzanatainak, a filmi kifejezési 
formák fejlődése alapvető állomásainak ismerete és megértése, különbség tétel a mozgókép különféle 
alkalmazási területei, zsánerei között. 
 
 
Tömegkommunikáció 
 
A médiahasználati szokások megfigyelése, az audiovizuális médiumok működésének, a társadalmi 
nyilvánosságban betöltött szerepének felismerése és kritikája, a média szuverén és kritikus módon történő 
használata; vagyis a tudatos, szelektív befogadói stratégiák kialakítása. Az AV média tömegkommunikációs 
szerepéből adódó hatásmechanizmusainak felismerése, a műsorelemzés képességének fejlesztése, az azonosulás 
és együttműködés személyes kritikai attitűdjének kialakítása, az önismeret fejlesztése. 
 
A Nemzeti alaptantervben megjelenített közös követelmények, művészeti alapelvek és célok közül a 
Mozgóképkultúra és médiaismeret jelentős tényező lehet az egyetemes, az európai és a nemzeti kultúra 
megismertetésében, a más kultúrák iránti fogékonyság, és fogadókészség kialakításában, a kommunikációs 
kultúra oktatásának minden aspektusában, a lelki egészség, önismeret kialakításában és a tanulási kultúra 
fejlesztésében. 
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A Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy fogalmi rendszere, 
fejlesztési stratégiája, tárgyszemlélete 

 
Az előzőkben vázolt általános fejlesztési követelményekből, és az alaptanterv részletes követelményeiből, 
fejlesztési feladataiból kiolvasható a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy fogalmi rendszere, fejlesztési 
stratégiája, tárgyszemlélete, de a dokumentum műfaji sajátosságaiból adódóan szükséges a szöveg értelmezése, 
további konkretizációja -, elsősorban az életkorból adódó specifikumok mentén: 
 
 
7–8. évfolyam 
 
Kezdetben bizonyos alapozó, előkészítő tematikát, erősen gyakorlati, kevéssé elméleti megközelítést igényel a 
fejlesztés, "csinálós, önfeledt" élmény-időszakot, feltöltődést. A tananyag – amikor filmekkel dolgozik – 
döntően az elbeszélő (eseményközpontú, lineáris szerkezetű) kifejezésmód könnyen azonosítható, fontosabb 
elemeit tartalmazza, a mozgóképi szövegek nagy csoportjainak felismerését a művészetfajok (tömegfilm-szerzői 
film) elkülönítését, és a művek/műsorok szétválasztását célozza. A filmpéldáknál kifejezetten ellenjavallt az 
irodalmi adaptáció, ezzel szemben kifejezetten javallt a tömegkultúrában fogant néhány mű megvitatása. A 
lényeg, hogy a gyerekek felismerhessék a zsánerekben rejlő örök meséket és a szerzői gondolkodásban fogant 
műveknél a kifejezéséi forma szuverenitását. Később is dominál a kreatív, gyakorlati megközelítés, de a 
fejlesztést szolgáló feladatok itt már a mozgóképi kommunikáció természetrajzának, a média által működő 
nyilvánosságnak a feltárására szolgálnak. Az elemzés a film és médiális szövegértés alapelemeire koncentrál. 
Pl.: 
 a történet, az expozíció és a lezárás, 
 a cselekmény és 
 az elbeszélés, 
 médiaszövegek szerkezete, 
 műsorszerkezet 
 
A tantervre épülő időterv  (tanmenet) kialakításának az eltérő életkori és mélységi szinteken egyformán fontos 
döntése, hogy a szerkezet, a történet, a cselekmény, a jelenetezés, a dramaturgia tanulmányozása után 
értelmezhetőek csupán az ábrázolás jellegzetesen filmi eszközei, a szerepjáték, a környezet, a kamerapozíció és a 
képkivágás, a megvilágítás vagy a montázs. A technikai képírás fejlődését, a reprodukciós és távközlési 
technikák kulturális hatásának vázlatos áttekintését tartalmazza a művelődéstörténeti illetve a kommunikációs 
rendszerekre vonatkozó tananyag, amely elektronikus "környezetismeretként" épít a diákok mindennapi 
tapasztalataira. A használati módok elkülönüléséről és sokféleségéről is szó van, de a lényeg a tapasztalati 
valóság és a médiában reprezentált világ differenciálást érzékenyen detektáló képesség fejlesztése, miközben a 
tanulók televízió – videó – mozi – komputer – multimédia fogyasztói szokásait, preferenciáit is megfigyeljük. 
 
 
 

A kiválasztott, bemutatásra és feldolgozásra kerülő művek 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása nem nélkülözheti a vetített anyagot, a műveket. A kiválasztott, 
bemutatásra és feldolgozásra kerülő alkotásokat teljes hosszukban kell a vetíteni, a részletek csak a későbbi, 
elemző munkát segíthetik. 
 
A kiválasztásra kerülő művek spektruma széles, és a lista több okból sem adható meg tételesen. Egyfelől nem 
mindegy, hogy a területet az adott helyen milyen mélységben oktatják, másrészt számos olyan mű "használható" 
valamely mozgóképpel kapcsolatos probléma feltárására, amelynek a filmtörténeti jelentősége hasonló súlyú. A 
televíziós műsorok, művek kiválasztása természetesen még kevésbé kanonizálható. Fontos, hogy a stúdiumok 
alatt vetített mintegy (20-80, vagyis nagyjából évi 5-20) film segítségével a tanulók megismerkedjenek 
 a filmtörténet legfontosabb irányzataival, 
 a műfajokkal, 
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 néhány jelentős alkotó alapműveivel, 
 reprezentáns értékek sorával. 
 
A válogatás túlnyomórészt szerzői vagy "stílus" filmeket tartalmazzon, de nem lehet elutasító a tömegfilmmel 
szemben. A vetítésre kerülő filmek sorrendjének megállapításánál inkább kerülni kell a kronológiát, mintsem 
ragaszkodni ahhoz. A film gyorsan öregszik, a ma diákjához a mai film nagyobb eséllyel szólhat. A ciklikusan 
visszatérő, különböző filmtörténeti korszakokat, iskolákat reprezentáló művekre építve, bizonyos idő után 
felépíthető az időtervben (a tanmenetben) a filmtörténet kronologikus rendszere. A képolvasási készség 
fejlesztését előnyben kell részesíteni, akár a historikus szemlélet rovására is. 
 
A művek, mozgóképi szövegek kiválasztásánál pontosan tudnunk kell, hogy milyen céllal akarjuk felhasználni 
azokat a tanításban, tekintettel kell lennünk a diákok előképzettségére és a beszerzési/vetítési lehetőségekre. 
 
A mozgóképi szövegek, művek kiválasztása során gyakrabban előforduló szempontok: 
 

A film- és médiatörténeti, stílustörténeti tájékozottság fejlesztése során 
 valamely korszakot (iskolát, stílust), 
 valamely ismert (vagy kevésbé ismert) alkotó munkásságát, 
 valamely műfaj, médiaszöveg, műsor jellegzetességeit akarjuk oktatni? 
 

Szerkezettani, narratológiai, dramaturgiai ismeretek fejlesztése során 
 a mozgóképi szövegek irodalmi és írásos előzményeit, 
 narratív struktúrák elemzése filmalkotásokban és médiaszövegekben, 
 az expozíció, a konfliktus és a lezárás típusait, 
 az utalás, a véletlen szerepét, 
 a hősválasztást, szereplőválasztást, 
 a cselekménybonyolítást kívánjuk vizsgálni? 
 

A filmnyelvi eszközök tanulmányozása során 
 a szerepjátékkal kapcsolatos kérdéseket (amatőr-hivatásos, karakter, gesztusok, sztár-rendszer, maszk,  
              ruházat),  
 a mozgóképi dialógust, 
 a fotografálást, a nézőpontok kiválasztását, a megvilágítást, a fény hatását, a kép textúráját, 
 a lefényképezett környezetet, 
 a mozgókép akusztikus terét, 
 a mozgóképi anyag szerkesztését, tempóját, ritmusát akarjuk szemügyre venni? 
 

A mozgóképi szövegek hitelességének vizsgálata során 
 a mozgóképen ábrázolt világ és a valóság viszonyát, 
 a virtuális valóság problémáját, 
 a mozgókép manipulatív technikáit mutatnánk be? 
 

A mozgókép és más művészetek ill.  kultúraterületek viszonyának tanulmányozása során 
 a színház és a film kapcsolatát, 
 a fotó és a film kapcsolatát, 
 a szépművészetek és a film/video kapcsolatát, 
 a mozgókép és a zene, 

a mozgóképművészet és média kapcsolatát akarjuk felderíteni?  
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A mozgókép tömegkultúrális aspektusának a vizsgálata során 
 a tömegfilm és a szerzői film különbségének, 
 a mozi, az art-mozi, a mozi és a televízió, a videó (DVD),  a televízió és az internet hatásának, 
 a használati módok elkülönülésének és sokféleségének, 
 a nyilvánosság átalakulásának, 
 a mű és a befogadó kapcsolatát átformáló interaktivitásnak, 
 a tömegkultúrában azonnal intézményesülő eredetinek a tanulmányozása a kitüntetett szempont?  
 

A diákok előképzettségének, korosztályi és kulturális meghatározottságának figyelembevétele során 
 a választandó mű problematikája "közeli" vagy éppen idegen a hallgatóság számára? 
 a választandó anyag verbális és képi megoldásai összhangban vannak-e a megcélzott korosztály vélhető 
              élettapasztalataival? 
 szembesíteni kívánjuk-e a hallgatóságot bizonyos tabukkal? 
 mozgóképi szövegértési, valamint kulturális tolerancia szintjük szinkronban van-e a bemutatandó  
              művel? 
 

Az elemzés egymásra épülő szintjeiből, melyeket kívánunk bejárni? 
– az élményszintet? 
– az értelmezés szintjeit? 
– a mű bírálat szintjét? 

 
Az életkorral, a feldolgozás mélységével összhangban  az egyes szintek egyszersmind a mozgókép-olvasás 
elsajátításának természetes fázisait adják, s ez segít az időterv (tanmenet) felépítése során éppen úgy,  mint az 
egyes művek kiválasztásában. 
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A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai  

a 7–8. évfolyamon 
 
A Médiaismeret és mozgóképkultúra tantárgy célja, hogy fejlessze a tanulók kontrollált audiovizuális 
kommunikációs készségét, vagyis a mozgóképi szövegek helyes értelmezését, egyszerű audiovizuális üzenetek 
megfogalmazását és annak a bonyolult mechanizmusnak a megértését, ami az adó és a vevő, a néző és a gyártó, 
a  műsorrend és a polgár hétköznapi szokásai közé épül fel. A tantárgy egyaránt segít a művészeti alkotások és a 
mindennapi élet médiajelenségeinek értelmezésében, valamint az esztétikai fogékonyság és érzékenység mellett 
a kulturális nyitottság, a tolerancia és az önismeret fejlesztésében. 
 
Tehát a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tanulása: 
 hozzájárul az információs társadalomban való biztonságosabb tájékozódáshoz, 
 fejleszti a szövegértés képességét, 

fejleszti a kommunikációs képességeket, 
 fejleszti a pozitív értékek iránti attitűdöt, 
 hozzájárul a reális énkép kialakításához, 
 fejleszti az önkifejezés képességét és segíti a műveltségi bázis kiépülését, 
 segíti a kiigazodást korunk  kulturális jelenségei között, valamint megismertet a nemzeti, az európai, és 
              a globalizálódó kultúra sajátosságaival. 
 

A Médiaismeret és mozgóképkultúra tantárgy – a fenti célkitűzések értelmében – törekszik arra, hogy 
 alkalmat adjon a tanulóknak a megfelelő mozgóképi alkotások tanulmányozása útján saját személyiségük 

jobb megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések felismerésére; 
 megszerettesse a mozgóképi kultúra értékeit, esztétikai élményhez segítse a tanulókat, minőségi műsorok 

megtekintésére ösztönözze őket; 
 gazdagítsa tapasztalataikat a filmi és más típusú mozgóképi szövegek olvasásában, tartalmának és rejtett 

jelentésének, üzenetének megértésében; 
 tanítsa és nevelje a tanulókat a tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára; 
 jobban megértse a média szerepét a társadalom értékrendjének, normarendszerének alakításában; 
 fejlessze a tanulók mozgóképi kifejezőképességét és kifejezőkedvét, segítse őket személyes és árnyalt 

audiovizuális üzeneteik megfogalmazásában; 
 tanítsa meg a tanulókat a hétköznapi audiovizuális szövegek és műfajok kezelésére; 
 segítse a tanulókat abban, hogy a magyar nyelvű kultúra részeseivé, aktív alakítójává válhassanak. 

 

Vagyis a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy oktatási programja:  
 Kiemelten fejleszti a kommunikációs készséget (ideértve bármiféle mozgóképi szöveg kódolását és 

dekódolását). 
 Teljesítményorientált, az ismeretek alkalmazására késztet. 
 Preferálja és segíti az alkotásra való beállítódást (ideértve mindenfajta mozgóképi mű részbeni vagy teljes 

létrehozását). 
 Tudatosítja  a vállalkozói magatartás, az innováció és kommunikáció jelentőségét, szimulációs feladatokkal 

fejleszti (különösképpen a médiaismeretek oktatása során) e készséget. 
 Széles körű általános műveltséget, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeit közvetíti. 
 Megtanít tájékozódni az audiovizuális csatornák információs káoszában, kihasználja, hogy lényege szerint 

jelen idejű, így segít a pályaorientációban. 
 Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép, ember, magyarság és világkép 

kialakítását. 
 A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével és a valós emberi sorsok átélhető 

projekciójával segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az 
érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 7–8. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A képi kifejezés funkcióinak 
szemléltetése és elemzése 
 Az álló- és a mozgókép 

sajátosságainak 
összehasonlítása 
 A mozgókép létrehozásának 

gyakorlása: film- és 
videokamera segítéségével  
 Mozgókép-folyamatok 

elemzése 
 Filmek, TV-játékok különféle 

műfajainak elemzése 
 A rádiózás funkcióinak 

elemzése 
 A mozgókép és a média 

társadalmi szerepének 
értelmezése 
 Látogatás a Rádióban, film- és 

TV-stúdióban 
 Alkotások létrehozása 

 

 Hagyományos, egyéni és 
csoportos beszélgetés, szóbeli 
feleltetés 
 Írásbeli feleltetés 
 Írásbeli házi feladat 
 TV műsorokról esszék, illetve 

kritikai publicisztika írása 
 Videóval készített saját 

produkció 
 Magnetofonnal készített hangzó 

műsor összeállítása 
 Egyéni vagy közös alkotás 

létrehozása 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Analitikus pontozás 
 Saját tanulói teljesítmény 

elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 

 
 
 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 
 Cím 
 Hartai László: A mozgóképi gondolkodás alapjai 
 Hartai László: A mozgókép kifejező eszközei (I): a szereplő és a környezet 
 Hartai László: A mozgókép kifejező eszközei (II): a kép, a hang és a montázs 
 Muhi Klára: Élmény és értelmezés 
 Király Jenő: Filmműfaj és műfajfilm 
 Király Jenő: A mágikus mozi 
 Kovács András Bálint: Film és elbeszélés 
 Muhi Klára: Az idő és a montázs 
 Szilágyi Gábor: A film nyelve 
 Horváth János: A televíziós műfajok 
 Szilágyi Ákos: Média 
 Hirsch Tibor: A multimédia 
 Wisinger István: A műsorrend 
 Báron György: A történetmesélés története 
 Gelencsér Gábor: A város és a mozgókép 
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A taneszközök mindkét évfolyam tananyagához használhatóak 

 
 Cím 

 MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET I (KO 0223) 
 FILM ÉS MÉDIAFOGALMAK KISSZÓTÁRA KO-0163 
 GELENCSÉR GÁBOR: KÉPKORSZAK – SZÖVEGGYŰJTEMÉNY KO-0098 
 HARTAI LÁSZLÓ–MUHI KLÁRA: MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KO-0097
 FILMÓRÁK, MÉDIAÓRÁK I-III. (MÓDSZERTANI VIDEO) INFORG STÚDIÓ – MAGYAR 

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAOKTATÁSI EGYESÜLET 
 FILMNYELVI GYAKORLATOK I-II. (MÓDSZERTANI VIDEO) INFORG STÚDIÓ – 

MAGYAR MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAOKTATÁSI EGYESÜLET  
 JANCSÓ (MULTIMÉDIA CD-ROM) T 512.179/1999 
 (KIADÁS ALATT) MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERETI FELADATGYŰJTEMÉNY 
 SDT-Mozgókép és médiaismeret (Sulinet Digitális Tudásbázis) 

 
 

Saját fejlesztésű technikai eszközök 
 
Mivel a tárgy oktatásához szükséges eszközparkot annak komolyabb forrásigénye miatt nem lehet előírni, így a 
helyi lehetőségek és igények szerint kell minden oktatóhelyen megítélni. Az eszközpark tekintetében három 
szintet különböztethetünk meg: 
– alapszint, amely kizárólag megtekintésre alkalmas 
 szükséges: televíziós monitor, videó lejátszó, DVD 
– középszint, amely a megtekintés mellett alkalmas alacsony technikai színvonalú mozgóképanyagok  
              felvételére 
 szükséges: alapszint + fényképezőgép, videokamera 
– magas szint, amely a megtekintés és a felvételkészítés mellett a szerkesztésre is alkalmas 
 szükséges: középszint + számítógépes montírozó 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

7. évfolyam 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai a 7. évfolyamon 
 
Fejlődjön a tanulók mozgóképi szövegértő képessége. Alakuljanak ki az egyszerű mozgóképi szövegek 
megfigyeléséhez, elemzéséhez, létrehozásához szükséges elemi képességeik, fejlődjön kreativitásuk. Váljanak 
képessé filmek, televízióműsorok és egyéb médiaszövegek tanulmányozására, az elemi szerkezeti összefüggések 
meglátására, mások és önmaguk médiafogyasztási szokásainak megfigyelésére. Legyenek képesek a képrögzítés 
és az elemi szerkesztés valamint az információközvetítés technikai eszközeinek elemi- (fogyasztói) szintű 
használatára. Legyenek képesek mozgóképi üzenetek megfigyelése során néhány fontosabb konvenció, 
sztereotípia felismerésére. Ismerkedjenek meg a mozgókép történetének és a mediatizáció 
művelődéstörténetének néhány fontos mozzanatával. Fejlődjön elemzési, értelmezési képességük, növekedjen 
kulturális toleranciaszintjük. Legyenek képesek a mozgókép elemi kifejező eszközeinek felismerésére 
különböző karakterű és eredetű filmalkotásokban és médiaszövegekben. Fejlődjön mozgóképi kifejező 
képességük és kifejezőkedvük. Legyenek képesek különbséget tenni a mozgókép különféle alkalmazási területei 
között. Különféle mozgóképi szövegek tanulmányozása során fejlődjön kommunikációs készségük és 
önismeretük.  
 
Tájékoztatásul mellékeljük a NAT ide vonatkozó Fejlesztési feladatait. 

NAT Mozgóképkultúra és médiaismeret  

Fejlesztési feladatok 
 
7–8. évfolyam 
1. Megfigyelés 1/1 A közönség médiafogyasztási szokásainak tanulmányozása megadott  

      szempontok alapján, az eredmények lejegyzése. 
1/2 Az emberek viselkedésének megfigyelése a valóságban és a filmeken, illetve a  
      televíziós műsorokban megadott, majd a tanulók által önállóan  
      javasolt szempontok alapján. Azonosságok, eltérések regisztrálása, azok lejegyzése. 
1/3 Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszonylatok  
      felismerése, megfigyelése a médiaszövegekben. Lényeges információk,  
      tények azonosítása. 

2. Ismeretszerzés 2/1 Mozgóképi szövegek felidézése (elmesélése, illetve lejegyzése), a mozgóképi  
      memória működtetése. 
2/2 Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tanári előadásokból, statisztikai  
      táblázatokból, lexikonból, könyvtárból, Internetről. 

3. Kommunikáció 3/1 Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése, mozgóképolvasás. 
3/2 Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok alkalmazása, mozgóképírás. 
3/3 Egyszerű (időben és térben egybefüggő) cselekmények képsorozatokkal történő  
      megjelenítése, tagolása. 
3/4 Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezése az  
      életkornak megfelelő szinten (story-board, animáció, interjú). 

4. Értelmezés, elemzés, 
tolerancia 

4/1 Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt emberi kommunikáció értelmezése,  
      kifejtése élőszóban és írásban. 
4/2 Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a mozgóképi szövegkörnyezetben. 
4/3 Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt egyszerű (teret és időt formáló)  
      képkapcsolatok értelmezése élőszóban és írásban. 
4/4 Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt kép-hang kapcsolatok értelmezése  
      élőszóban. 
4/5 Vita a média használatával kapcsolatos megfigyelések alapján a média társadalmi  
      szerepéről, működésmódjáról. 

5. Kritikai gondolkodás, 
problémaérzékenység 

5/1 Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 
5/2 A lényeg kiemelése írott, látott és hallott szövegekből. 
5/3 Mozgóképi szövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogalmazása a  
      szöveg keletkezésének hátteréről, a közlő (szerző, médiaintézmény) szándékairól. 
      Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen. 

6. Önismeret, együttműködés, 
választás, tolerancia, alkotásra 
való beállítódás 

6/1 Saját médiahasználati szokások kritikus megfigyelésére alapozó tudatos mű- és  
      műsorválasztás. 
6/2 A művekben, műsorokban megjelenő konfliktusok, viselkedési módok és  
      megoldások tudatos-kritikai elemzésén, illetve a valóságismereten  
     alapuló szerepjátékok, szövegképzési gyakorlatok. 
6/3 Egyszerű mozgóképi szövegek létrehozásának előkészítése és azok kivitelezése. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

7. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. MOZGÓKÉPÍRÁS,  

-OLVASÁS 
 MOZGÓKÉPÍRÁS,  

-OLVASÁS KÉPESSÉG 
FEJLESZTÉSE 

    

        
I/I A mozgóképi gondolkodás 

alapjai 
 A mozgókép anyagának 

tanulmányozása 
    

        
1.1.1. Emlékezet, felidézés; 

szó, írás, kép, mozgókép 
 

 eltérő közegekben történő 
interpretációk felidézése; 
a gondolat, a szó, az írás, a kép és 
a mozgókép összehasonlítása 

 Meg tudja nevezni az 
álló- és mozgókép közti 
lényegi különbségeket. 

 Fel tudja sorolni a 
gondolat, a szó, az írás, a 
kép és a mozgókép közti 
főbb különbségeket. 

        
1.1.2. A fotografikus kép 

(mozgókép) kettős 
természete 

 fotográfiák gyűjtése, 
csoportosítása , 
a reprodukciós jelleg és az 
ábrázolás együttes jelenlétének 
felismerése  

 A saját szavaival képes 
körülírni, mit jelent a 
fotografikus kép kettős 
természete 

 Definiálni tudja a 
fotografikus kép kettős 
természetét, egy tetszőleges 
képen be tudja mutatni a 
reprodukciós és az ábrázoló 
jelleget 

        
1.1.3. a folyamatos tér és idő 

felbontása 
 

 a mozgókép tér és időkezelési 
technikáinak alapszintű 
megfigyelése  

 Egy mozgóképrészleten 
felismeri a tér és idő 
felbontásának tényét.  

 Egy mozgóképrészleten 
bemutatja a tér és idő 
felbontásának és 
újraszerkesztésének 
módját. 

        
1.1.4. Kompozíció 

a keretezés, képkivágás 
 

 különböző képkivágások 
alkalmazása egyazon tér (és 
szituáció) jelentésének 
módosítására 

 felismeri az alapvető 
kompozíciós 
képkivágási formákat 

 Egyszerű AV- szövegek 
esetén be tudja mutatni, 
hogy a képkivágás 
módosítása miként 
befolyásolja a térérzetet és 
a jelentést 

        
1.1.5.  

Beállítás és a jelenet 
fogalma 
 

 Alkalmas mozgóképi 
szövegekből jelenetek 
elkülönítése, beállításainak 
megfigyelése,  
alapvető beállítástípusok 
megkülönböztetése 

 képes megkülönböztetni 
a jelenetet a beállítástól 

 Definiálni tudja a jelenet 
és beállítás közötti 
különbséget, ismeri az 
alapvető beállítástípusokat 

        
1.1.6. A mozgókép alapvető 

kifejezőeszközei 
a közelkép  
 

 A közelkép hatásának elemzése 
filmpéldákon, 
fotósorozat hatásának 
(jelentésének) megváltoztatása 
közelkép(ek) elhelyezésével. 

 Ismeri a közelképet, mint 
a kiemelés eszközét, 
egyszerű vázlatot (story-
board- vagy képregény-
vázlat) tud szerkeszteni 
mondandója 
illusztrálására. 

 Ismeri a közelkép kiemelő, 
(figyelemfelhívó, 
hatásfokozó,) 
jelentésmódosító erejét, 
ezt vázlatokkal tudja 
illusztrálni 

        
1.1.7. A mozgókép alapvető 

kifejezőeszközei 
az ismétlés 
a hossz és a tempó 

 az ismétlés 
a hossz és a tempó összehasonlító 
elemzése filmalkotás és 
médiaszöveg esetében 

 felismeri a 
tempóváltásokat,  
médiaszövegekben 
felismeri az ismétlést, és 
tisztában van lehetséges 
hatásaival 

 Tisztában van a mozgókép 
kifejező eszközeinek 
befolyásoló erejével 
mind a filmalkotások, 
mind a médiaszövegek 
tekintetében 
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1.1.8. a mozgóképi élmény  a mozgóképi élmény feltárása az 

élmény minősége, mélysége és 
jellege szerint 

 Felismeri az élmény és a 
jelentés különbségét. 

 Felismeri és saját szavaival 
meg is tudja fogalmazni 
adott szöveg esetében az 
élmény és a jelentés 
különbségét. 

        
I/II Mozgóképi technikák 

(képrögzítés, szerkesztés, 
közvetítés) 

 A képrögzítés és szerkesztés 
valamint a közvetítés technikai 
hátterének tanulása, e technikák 
mindennapi felhasználói szintű 
elsajátítása 

    

        
1.2.1 a mozgókép rögzítésének 

alapelve (felbontás és 
tárolás) 
 

 a mozgókép rögzítésének 
alapelvéről (a felbontásról és 
tárolásról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
a mozgóképrögzítés megfigyelése

 Tudja, hogyan kell 
rögzíteni a mozgóképet. 

 Ismer,i és el tudja mondani 
a mozgóképrögzítés 
alapelveit. Tudja, mi a 
felbontás és a tárolás 
lényege, funkciója. 

        
1.2.2 a kamera fontosabb beállító 

funkciói, a felvételtechnika 
alapismeretei 

 a kamera fontosabb beállító 
funkcióinak tanulmányozása; 
kameragyakorlatok végzése 

 Egy meghatározott cél 
érdekében célirányosan 
működtetni tudja a 
videokamerát. 

 Tudja használni a 
videokamerát, ismeri a 
kamera fontosabb beállító 
funkcióit, és 
meghatározott felvételi cél 
érdekében a 
kameramozgatás és 
pozícióválasztás 
alapkövetelményeit 
betartja 

        
1.2.3 egyszerű mozgóképi (videó 

és/vagy film) szövegek 
létrehozása 

 egy épület, tér, vagy esemény 
leíró rögzítése 
(magasabb szint: egyszerű 
narratív szerkezet létrehozása) 

 Legalább 10-15 mp-es 
egyszerű, de értékelhető 
mozgóképi szöveget tud 
készíteni a kamera 
algoritmus alapján 
történő használatával. 

 Létre tud hozni egyszerű 
mozgóképi szöveget. 

        
II. KOMMUNIKÁCIÓS 

ALAPISMERETEK 
MŰVELŐDÉS- 
TÖRTÉNET 

 JÁRTASSÁG A 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ISMERETEKBEN, 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 
ALAPISMERETEK 
MEGSZERZÉSE 

    

        
II/1. Médiakörnyezet  

A kommunikáció fogalma, 
formái, és médiumai 

 A mediális környezet 
tanulmányozása  
A kommunikáció fogalmának, 
formáinak, és médiumainak 
ismerete, és kommunikációs 
képességek fejlesztése 

    

        
2.1.1. Média környezettanulmány  saját médiafogyasztói szokások 

és statisztikai adatok összevetése 
 Toleráns módon meg 

tudja különböztetni saját 
fogyasztói szokásait más 
eltérő szokásoktól 

 Saját és mások 
médiafogyasztási szokásait 
elemző módon tudja 
értékelni, kritikai 
megnyilvánulásaiból ki 
tudja zárni emócióit, 
toleránsan közelít mások 
szokásaihoz 

        
2.1.2. A kommunikáció modellje  A kommunikáció modelljének 

megértése a nyelv, írás, kép és 
audiovizuális médiumok 
összehasonlításával 

 Ismerje az emberi 
kultúra legalapvetőbb 
kommunikációs formáit 

 Saját szavaival le tudja írni 
a kommunikáció általános 
modelljét 

        
2.1.3. a közvetlen és a közvetett 

emberi kommunikáció 
 játékos gyakorlatok segítségével 

tapasztalatokat szerez, és megérti 
a közvetlen és a közvetett emberi 
kommunikáció sajátosságait és 
formáit 

 meg tudja különböztetni 
a közvetlen és a 
közvetett emberi 
kommunikációt, fel tud 
sorolni néhány közvetett 
kommunikációs formát 

 meg tudja különböztetni a 
közvetlen és a közvetett 
emberi kommunikációt, fel 
tud sorolni néhány közvetett 
kommunikációs formát, 
tisztában van a médium 
fogalmával 
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2.1.4. a kép mágikus természete,  

a kép az egyik legősibb 
közvetett kommunikáció 
 

 a kép, (mint közvetett 
kommunikációs forma) 
tulajdonságainak felismertetése, a 
kép és a valóság közötti mágikus 
kapcsolatok játékos felfedezése  

 a képet közvetett 
kommunikációs 
formaként tudja 
definiálni, és saját 
szavaival körül tudja írni 
a kép mágikus 
természetét 

 a képet közvetett 
kommunikációs formaként 
tudja definiálni, tudja mit 
jelent a kép mágikus 
természete, és példákat tud 
hozni saját korának 
mágikus képfogyasztói 
szokásaiból 

        
2.1.5 a kép narratív tulajdonságai, 

képsor, és a fotografikus 
kép 
 

 képsorozatok narratív 
tulajdonságainak megfigyelése, a 
kép és a fotografikus kép, mint 
narratív eszköz tanulmányozása 

 Egyszerű vázlatos 
képsorban el tud 
„mesélni” egy eseményt, 

 Egyszerű vázlatos 
képsorban el tud „mesélni” 
egy eseményt, 
ismeri a fotografikus kép 
néhány fontos 
tulajdonságát (mechanikus 
képrögzítés pillanatnyiság, 
természethűség, elmúlás 
elleni küzdelem) 

        
2.1.6. tömegkommunikáció és 

nyilvánosság 
 a tömegkommunikáció és 

nyilvánosság kialakulásának 
tanulmányozása sokszorosítási és 
információterjesztési feladat 
keretében 

 érti a kommunikáció és a 
tömegkommunikáció 
közötti különbséget,  
tisztában van a 
nyilvánosság 
társadalomformáló 
szerepével. 

 érti a kommunikáció és a 
tömegkommunikáció 
közötti különbséget, 
tisztában van a 
nyilvánosság 
társadalomformáló 
szerepével. 

        
II/II tömeg-kommunikáció, 

mozgóképi kommunikációs 
rendszerek 

 tömeg-kommunikációs  
rendszerek jellemzőinek és 
hatásmechanizmusának feltárása 

    

        
2.2.1. egyirányúság és 

interaktivitás a 
tömegkommunikációs 
rendszerekben 

 A tömegkommunikációs 
médiumok vizsgálata 
egyirányúságuk és 
interaktivitásuk szerint aktuális 
médiapéldák elemzése alapján  

 Felismeri az egyirányú 
tömegkommunikáció és 
az interaktív 
kommunikáció 
különbségét, egy-egy 
példát meg tud nevezni 

 Felismeri az egyirányú 
tömegkommunikáció és az 
interaktív kommunikáció 
különbségét, 
fel tudja sorolni az 
egyirányú 
tömegkommunikációs 
médiumokat 

        
2.2.2. médiaszövegek és a 

fogyasztás kapcsolata 
 Aktuális példák elemzésével 

annak felismertetése, hogy a 
médiaszöveg legtöbbször 
fogyasztásra szánt termék  

 Különbséget tud tenni a 
nem üzleti jellegű és a 
fogyasztásra szánt 
médiatermék között 

 Különbséget tud tenni a 
nem üzleti jellegű és a 
fogyasztásra szánt 
médiatermék között, 
médiakörnyezetében 
néhány helyes példát tud 
hozni fogyasztásra szánt 
művekre és műsorokra 

        
2.2.3. kereskedelmi és 

közszolgálati média 
 kereskedelmi és közszolgálati 

média tartalmi és formai 
megfigyelésen alapuló 
szétválasztása, felismerése 

 megkülönböztet  
egymástól egy-egy 
tipikus közszolgálati és 
kereskedelmi televíziós 
terméket 

 megkülönböztet  
egymástól egy-egy tipikus 
közszolgálati és 
kereskedelmi televíziós 
terméket, ismeri a  
közszolgálati média 
legfontosabb feladatait (a 
nemzeti kultúra 
képviselete, oktatás, 
tárgyilagos hírközlés, 
kisebbségek megszólalási 
lehetősége) 

        
2.2.4 a reklám  a reklám társadalmi 

kommunikációs és gazdasági 
hatásainak megfigyelése, 
elemzése saját és környezetük 
reklámfogyasztási szokásainak 
elemzésével 

 saját reklámfogyasztási 
szokásait össze tudja 
vetni másokéval, 
toleráns megfigyelőként 
tud viselkedni 
reklámelemzés közben 

 szét tudja választani a 
reklám célját szórakoztató 
jellegétől, képes a reklám 
pozitív, és negatív 
társadalmi hatásáról is 
beszélni 
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2.2.5 a hír és hírszelekció  a hír fogalmának alapszintű 
megismerése, és az információ- 
és hírszelekció szempontjainak 
tanulmányozása híradóelemzések 
segítségével 

 saját szavaival körül 
tudja írni a hír fogalmát 

 saját szavaival körül tudja 
írni a hír fogalmát, 
ismeri a hírkereskedelem 
és a hírszelekció fogalmát 

        
2.2.6 televíziós műsortípusok  televíziós műsortípusok elemzése 

műsorújság és aktuális példák 
segítségével 

 képes egy műsortípus 
általános jellemzőinek 
felismerésére  

 elemző módszerekkel 
műsortípusokat képes 
összehasonlítani 

 
 

Év végi követelmények  
 

7. évfolyam 
 
 
Tudás, a képesség, az értékbeállítódás, valamint az alkotásra való érettség: 
 
I. MOZGÓKÉPÍRÁS, -OLVASÁS 

 
a) A beszéd, az írás, a kép és a mozgókép közti főbb különbségeket ismeri, értelmezni tudja.  
b) Egy tetszőleges fotografikus képen be tudja mutatni a reprodukciós és az ábrázoló jelleg kettősségét. 
c) A tér és az idő szétbontásának és újraszerkesztésének tényét felismeri a mozgóképen, ismeri az 

szerkesztettség okát, nem keveri össze a szerkesztett mozgóképi szöveget a valósággal. 
d) Ismeri az alapvető beállítás típusokat, különbséget tesz a jelenet és a beállítás között. 
e) Tisztában van a mozgókép kifejező eszközeinek befolyásoló erejével mind a filmalkotások, mind a 

médiaszövegek tekintetében. Tetszőleges példán felismeri a kifejezőeszközöket. 
f) Tudja használni a videokamerát, ismeri a kamera fontosabb beállító funkcióit, és meghatározott 

felvételi cél érdekében a kameramozgatás és pozícióválasztás alapkövetelményeit betartja, létre tud 
hozni rövid mozgóképi szöveget, vagy annak rajzolt-írott vázlatát. 
 

II. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK  
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 

 
a) Saját és mások médiafogyasztási szokásait elemző módon tudja értékelni, kritikai megnyilvánulásaiból 

ki tudja zárni emócióit, toleránsan közelít mások szokásaihoz. 
b) A képet közvetett kommunikációs formaként tudja definiálni, tudja mit jelent a kép mágikus 

természete, és bemutat néhány példát a jelen mágikus képhasználatáról. 
c) Ismeri a fotografikus kép fontosabb tulajdonságait, egy fotografikus képet nem a hagyományos 

(manuálisan előállított) képek elemzéstechnikájával közelít meg. 
d) Ismeri a kommunikáció és a tömegkommunikáció közötti különbséget, a kommunikáció általános 

modelljét példákkal tudja illusztrálni. 
e) Megkülönböztet egymástól egy-egy tipikus közszolgálati és kereskedelmi televíziós terméket, ismeri a 

közszolgálati média legfontosabb feladatait (a nemzeti kultúra képviselete, oktatás, tárgyilagos 
hírközlés, kisebbségek megszólalási lehetősége). Saját környezetéből hozott példákkal illusztrálja 
mondandóját. 

f) Szét tudja választani a reklám célját szórakoztató jellegétől, képes a reklám pozitív és negatív 
társadalmi hatásáról is beszélni. 

g) Tipizálási képessége legyen elég fejlett ahhoz, hogy felsorolt műsorokat képes a megfelelőtípushoz 
sorolni. 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3751 

 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

8. évfolyam 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai a 8. évfolyamon 
 
Fejlődjön a tanulók mozgóképi szövegértő képessége. Alakuljanak ki az egyszerű mozgóképi szövegek 
megfigyeléséhez, elemzéséhez, létrehozásához szükséges elemi képességeik, fejlődjön kreativitásuk. Váljanak 
képessé filmek, televízióműsorok és egyéb médiaszövegek tanulmányozására, a lényeges szerkezeti 
összefüggések meglátására, mások és önmaguk médiafogyasztási szokásainak megfigyelésére. Legyenek 
képesek a képrögzítés és a szerkesztés, valamint az információközvetítés technikai eszközeinek kreatív 
használatára. Legyenek képesek mozgóképi üzenetek megfigyelése során a konvenciók, sztereotípiák 
felismerésérésére és egyszerűbb esetekben annak elemzésére, tapasztalataikat képesek legyenek saját mentális 
fejlődésük érdekében felhasználni. Ismerkedjenek meg a mozgókép történetének, és a mediatizáció 
művelődéstörténetének néhány fontos mozzanatával, ismerjék a média néhány jelentősebb társadalom- és 
művelődéstörténeti hatásait. Fejlődjön elemzési, értelmezési képességük, növekedjen kulturális 
toleranciaszintjük. Legyenek képesek a mozgókép elemi kifejező eszközeinek felismerésére különböző 
karakterű és eredetű filmalkotásokban és médiaszövegekben, ezeket egyszerűbb szövegek esetén konstruálóként 
maguk is alkalmazni tudják. Fejlődjön mozgóképi kifejező képességük és kifejezőkedvük. Legyenek képesek 
különbséget tenni a mozgókép különféle alkalmazási területei között, legyenek képesek egy-egy médiaszöveg-
típus mögött felismerni az üzleti szándékot. Különféle mozgóképi szövegek tanulmányozása során fejlődjön 
kommunikációs készségük. Érezzék otthon magukat saját médiakultúrájukban, fejlődjön az önismeretük. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. MOZGÓKÉPÍRÁS, 

-OLVASÁS 
 MOZGÓKÉPÍRÁS, 

-OLVASÁS TANULÁSA 
    

        
1. A mozgóképi gondolkodás   A mozgókép-nyelv és a 

médiaszöveg tanulmányozása 
    

        
1.1. a technikai kép reproduktív 

és ábrázoló jellege 
 a technikai képek természetével 

kapcsolatos ismeretek és 
tapasztalatok kiszélesítése 

 tudja, hogy a 
fotografikus kép 
egyszerre reproduktív és 
ábrázoló jellegű 

 tudja, hogy a 
fotografikus kép 
egyszerre reproduktív és 
ábrázoló jellegű,  
egy fotografikus kép 
elemzésekor a tartalmi 
leíráson túl törekszik a 
szerző szándékainak 
megfogalmazására is 

        
1.2. a vágás és a montázs 

fogalma,  a montázzsal 
alakított filmtér 

 a montázzsal alakított filmtér 
(térérzékelés, térérzet) elemzése, 
a valóságos és a filmtér közötti 
különbségek feltárása 

 egy mozgóképrészletben 
felismeri a filmtér 
szerkesztett voltát, 
képes megkülönböztetni 
a mozgóképpel 
kapcsolatos 
valóságélményét a 
filmtértől 

 egy mozgóképrészletben 
felismeri a vágásokat, a 
felvételi szögek és a 
kameramozgás térleíró 
tulajdonságát, 
felismeri a filmtér 
szerkesztett voltát, 
képes megkülönböztetni 
a mozgóképpel 
kapcsolatos 
valóságélményét a 
filmtértől 

        
1.3. a mozgókép eredendő 

jelenidejűsége; 
időváltási konvenciók,  
párhuzamos montázs 

 a mozgókép eredendő 
jelenidejűségéről, valamint az 
időváltási konvenciókról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
e témákkal kapcsolatos 
mozgóképi szemelvények 
megfigyelése, elemzése 

 felismeri elemzett 
mozgóképi szövegekben 
az időváltást 

 röviden be tudja mutatni 
a tanult időváltási 
konvenciókat 
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1.4. a történet és a cselekmény  a történet és a cselekmény 

fogalmának szétválasztása a saját 
mozgóképi tapasztalatokra építve 

 ismerteti a történet 
alapvető szerkezeti 
elemeit, és 
megkülönbözteti a 
cselekménytől 

 ismerteti a történet 
alapvető szerkezeti 
elemeit, és 
megkülönbözteti a 
cselekménytől, felidézett 
filmpéldában 
megkülönbözteti a 
történetet a cselekménytől 

        
1.5. az elbeszélés fogalma a 

mozgóképben 
 az elbeszélés fogalmának 

megkülönböztetése a történet és a 
cselekménytől, ill. a három 
fogalom elválaszthatatlan 
együtthatásának megértése   

 tisztában van az 
elbeszélés fogalmával 

 tisztában van az 
elbeszélés fogalmával, 
bemutatja, hogy a 
történetnél és a 
cselekménynél 
mennyiben tágabb 
fogalom az elbeszélés 

        
1.6. filmműfajok és 

műsortípusok, 
tömegfogyasztás 

 a filmműfaj fogalmának 
definiálása saját mozgóképi 
élmények aktivizálásával és 
elemzésével, a filmműfaj, a 
műsortípus  és a tömegfogyasztás 
kapcsolatainak feltárása aktuális 
médiaélmények feldolgozásával  

 a legtipikusabb 
filmműfajokat 
megkülönbözteti 
egymástól, azok műfaji 
jegyeit bemutatja 

 definiálja a filmműfaj 
fogalmát, képes 
tájékozódni a műfaj és 
műsortípus 
tömegfogyasztói 
kapcsolatrendszerében 

        
1.7. a szerzői és a tömegfilm  a szerzői és a tömegfilm 

megkülönböztetési 
lehetőségeinek tanulmányozása 

 legalább három-négy 
megkülönböztetési 
szempontot felsorol 

 a szerzői és a tömegfilm 
megkülönböztetésének 
képessége logikus 
szempontrendszer 
felállításában és 
értelmezésében 
nyilvánul meg 

        
1.8. a dokumentum és a 

játékfilm 
 a dokumentum és a játékfilm 

megkülönböztetése, és 
kölcsönkapcsolatainak elemzése 
film és médiapéldák segítségével 

 egy hírműsorban 
felismeri a 
szerkesztettség tényét, és 
rámutat az esetleges 
fikciós elemekre 

 definiálni tudja a 
dokumentum- és a 
játékfilm fogalmát, 
világos 
szempontrendszer 
alapján különbözteti meg 
őket, 
egy hírműsorban 
felismeri a 
szerkesztettség tényét, és 
rámutat az esetleges 
fikciós elemekre 

        
II. KOMMUNIKÁCIÓS 

ISMERETEK, 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 

 JÁRTASSÁG  A 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ISMERETEKBEN 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 
ALAPISMERETEK 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    

        
II/I Médiakörnyezet és 

kommunikáció 
 A médiakörnyezet és az 

információ fogalmának és 
használatának tanulmányozása 

    

        
2.1.1. a kommunikáció fogalma  a kommunikáció fogalmáról 

szerzett ismeretek kibővítése és 
elmélyítése kommunikációs 
gyakorlatok keretében 

 be tudja mutatni a 
kommunikáció modelljét 

 be tudja mutatni a 
kommunikáció 
modelljét, 
különböző 
kommunikációs 
megnyilvánulásokra 
példákat hoz, és elemzi 
azokat a kommunikációs 
modell segítségével 
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2.1.2 az információhoz való jutás 

joga 
 az információhoz való jutás joga 

és az információhoz való jutás 
lehetőségének korlátozottsága 
között feszülő ellentmondás 
megértése saját környezetének 
elemzésével 

 ismeri és használni 
képes az információhoz 
jutás csatornáit 

 ismeri és használni 
képes az információhoz 
jutás csatornáit,  
az információhoz jutás 
lehetőségeit és 
képességét 
összefüggésbe hozza a 
demokrácia alapelveivel 

        
2.1.3. a modern távközlés 

kialakulása és mai helyzete 
 a modern távközlés 

kialakulásának és mai 
helyzetének megismerése iskolai 
környezettanulmány keretében 

 Felismeri és rendszerezi 
környezetében a 
távközlés médiumait 

 Felismeri és rendszerezi 
környezetében a 
távközlés médiumait, 
ismeri azok történetét és 
társadalomtörténeti 
hatásukat 

        
2.1.4. a társadalmi nyilvánosság   megismeri a társadalmi 

nyilvánosság demokratikus 
szerepét, saját környezetében 
tanulmányozza a nyilvánosság 
előnyeit és veszélyeit, alapvető 
jogi vonatkozásait 

 tisztában van a 
társadalmi nyilvánosság 
szerepével 

 tisztában van a 
társadalmi nyilvánosság 
fogalmával, annak 
szerepével, 
ismer történeti példákat a 
társadalmi nyilvánosság 
korlátozására, 
összefüggésbe tudja hozni 
a demokratikus 
alapelvekkel 

        
II/II TÖMEGKOMMUNIKÁ- 

CIÓ, 
MOZGÓKÉPI 
KOMMUNIKÁCIÓS 
RENDSZEREK 

 TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS, 
MOZGÓKÉPI 
KOMMUNIKÁCIÓS 
RENDSZEREK 
JELLEMZŐINEK ÉS 
HATÁSMECHANIZMUSÁNAK 
FELTÁRÁSA  

    

        
2.2.1. a médiaintézmény és annak 

közönsége 
 alapismeretek szerzése a 

médiaintézmény és közönségének 
kölcsönkapcsolatáról  

 a tanuló felfogja, hogy ő 
is a médiaközönség 
egyik eleme, és egy 
„neki szóló” műsortípus 
felidézésével elemzi, 
hogyan célozták meg, 
mint közönséget 

 behatárolja önmagát, 
mint közönséget 
(életkor, iskolázottság, 
identitás), és képes 
önmaga és társadalmi 
környezete 
elváráskészletét egy 
televíziós műfaj 
értékelésén keresztül 
elemezni  

        
2.2.2. a sztereotípia fogalma  A sztereotípia fogalmának 

vizsgálata saját mozgóképi és 
médiakörnyezetének 
tanulmányozásával 

 Felismer néhány 
jellemző sztereotípiát 

 Érti a sztereotípia 
fogalmát, 
tisztában van a 
médiaszövegek és a 
sztereotipizálás 
kapcsolatával  

        
2.2.3. tömegkommunikáció és a 

befolyásolás  
 a befolyásolás eszközeinek 

felismertetése saját 
médiakörnyezetük és fogyasztói 
szokásaik tanulmányozásával 

 tudomása van arról, 
hogy saját fogyasztói 
szokásaira is hatással 
lehetnek a média 
befolyásoló technikái 

 képes a média 
befolyásoló technikáit 
megnevezni, és azokra 
ráismerni saját 
médiakörnyezetében 
(imázsok kialakítása, 
rejtett vizuális és 
verbális üzenetek) 

        
2.2.4. a hír fogalma és 

valóságreprezentáció a 
hírekben 

 Hírműsor-elemzés keretében a hír 
fogalmának felidézése és a 
hírműsor valóságképének 
elemzése 

 tisztában van azzal, hogy 
a hírműsorok bizonyos 
szempontok szerint 
szelektálják a valóságot 

 tisztában van a 
hírműsorok szelektív 
természetével, és a 
szelektív 
valóságreprezentáció 
véleményformáló 
hatásaival 
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2.2.5. a híripar szerepe a modern 

tömegmédiában 
 a híripar fogalmának bevezetése 

és működésének, hatásainak 
tanulmányozása történeti példák 
és a jelen médiaeseményeinek 
elemzésével 

 tisztában van a híripar és 
a hírkereskedelem 
létével, felismeri ezek 
jelenlétét mindennapi 
médiakörnyezetében 

 tisztában van a híripar és 
a hírkereskedelem 
létével, felismeri ezek 
jelenlétét mindennapi 
médiakörnyezetében, 
ismeri a híripar néhány 
politikai és gazdasági 
vonatkozását 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
 
I. MOZGÓKÉPÍRÁS, -OLVASÁS 
 

a) Tudja, hogy a fotografikus kép egyszerre reproduktív és ábrázoló jellegű. 
b) Egy fotografikus kép elemzésekor a tartalmi leíráson túl törekszik a szerző szándékainak 

megfogalmazására is. 
c) Egy mozgóképrészletben felismeri a vágásokat, a felvételi szögek és a kameramozgás térleíró 

tulajdonságát, felismeri a filmtér szerkesztett voltát, képes megkülönböztetni a mozgóképpel 
kapcsolatos valóságélményét a filmtértől. 

d) A tér és az idő szétbontásának és újraszerkesztésének módjait felismeri a mozgóképen, ismeri az 
szerkesztettség okát, nem keveri össze a szerkesztett mozgóképi szöveget a valósággal, a szerkesztési 
módok hatásaival tisztában van. 

e) Megkülönbözteti a történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmát, példákat tud idézni állításai 
igazolására. 

f) A szerzői és a tömegfilm megkülönböztetésének képessége logikus szempontrendszer felállításában és 
értelmezésében nyilvánul meg. 

g) Ismeri a dokumentumfilmet és a fikciós filmet, mint a filmgyártás két alapvető tradícióját, és ismeri 
annak veszélyeit, ha a kétféle tradíció üzenetrendszerét a befogadó nem tudja megkülönböztetni. 
 
 

II. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 

 
a) Felismeri és rendszerezi környezetében a távközlés médiumait, ismeri és használni képes az 

információhoz jutás csatornáit. 
b) Az információhoz jutás lehetőségeit és képességét összefüggésbe hozza a demokrácia alapelveivel.  
c) Tisztában van a társadalmi nyilvánosság fogalmával, annak szerepével, ismer történeti példákat a 

társadalmi nyilvánosság korlátozására, összefüggésbe tudja hozni a demokratikus alapelvekkel. 
d) Behatárolja önmagát, mint közönséget (életkor, iskolázottság, identitás), és képes önmaga és társadalmi 

környezete elváráskészletét egy televíziós műfaj értékelésén keresztül elemezni. 
e) A sztereotipizálás fogalmát ismerteti, és összefüggésbe hozza a média valóságképével. 
f) Egy médiaszöveg (híradó) elemzésével rámutat a hírkereskedelem létére, hatásaira, a médiában 

uralkodó szelektív valóságreprezentációra, felhívja a figyelmet ennek veszélyeire. 
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MOZGÓKÉPKULTÚRA 
ÉS MÉDIAISMERET 

 
11–12. évfolyam 
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A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a  
7–8., illetve a (9–10.) 11–12. évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban, több ízben kipróbált, a  
NAT-alapelvek, célokhoz igazított és a Fejlesztési feladatokkal összevetett részletes tanterv.  A tantervet és 
taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző 
program és pedagógiája szerint dolgoznak. Az itt közölt Mozgóképkultúra és médiaismeret tanterv szerves 
folytatása a (9–10.) 11–12. évfolyam számára kidolgozott tanterv. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
0,5 

 
0,5 

 
 

 
 

 
0,5 

 
0,5 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanterv a NAT műveltségi területei közül a Művészetek Mozgóképkultúra 
és médiaismeret részműveltségterület követelményrendszerét fedi le. A KÉK Mozgóképkultúra és médiaismeret 
tanterve megfelel a NAT MŰVÉSZETEK Mozgóképkultúra és médiaismeret műveltségi részterület 
FEJLESZTÉSI FELADATAINAK. A KÉK tanterv TEMATIKUS TANANYAG-ában leírtak értelmezendőek a 
mozgókép művészete, ugyanakkor a médiaszövegek megfigyelése, értelmezése és kritikája szempontjából is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanterv fontos jellemzője, hogy a filmművészet és a tömegkommunikáció 
felől egyaránt közelíti tárgyát. Az aktív mozgóképi kommunikációs készség megszerzésére felhasználjuk a 
gazdagabb filmi "beszédmód” mértékadó mintáit – melyek ismeretére szükség van az audiovizuális 
kommunikáció bármely területéről érkező szövegek tényleges értelmezéséhez. Ugyanakkor tanulmányozzuk a 
befogadókat közvetlenül elérő médiaszövegek beszédmódját is. Ezért a tanulmányi időszak során a tanulók 
számos filmet tekintenek meg, köztük a filmművészet alapértékeit reprezentáló magyar és külföldi alkotásokat, 
rövid és kísérleti munkákat, bizonyos műfajokat bemutató munkákat, valamint médiatörténeti dokumentumokat 
és aktuális médiaszövegeket. Ez az élmény az a bázis, amelyre folyamatosan épül az analízis, és amely inspirál a 
kreatív munkára. 
 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához képzett pedagógusokra, alkalmas taneszközökre (tankönyvre, 
szöveggyűjteményre, mozgóképes "szövegek"-re, technikára), értékelést segítő feladatokra, útmutatókra van 
szükség. Mindezek nélkül a Mozgóképkultúra és médiaismeret nem "oktatásképes" műveltségi részterület az 
iskola számára. A Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása nem nélkülözheti a vetített anyagot, a műveket, 
amelyeket ma már ritkábban celluloidon, mozi-környezetben, többnyire azonban videón és DVD-n lehet elérni. 
A kiválasztott, bemutatásra és feldolgozásra kerülő műveket teljes hosszukban, kell vetíteni, a részletek csak a 
későbbi, elemző munkát segíthetik. Bizonyos médiaszövegek töredékesen is vetíthetőek, amennyiben azt 
közvetlen tanári segítség és értelmező munka követi. Mivel ez értelemszerűen nem képzelhető el órakeretben, a 
Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához szükség van a diákok bizonyos, tanidőn túli részvételére, amiként 
a Pál utcai fiúkkal vagy az Ember tragédiájával sem órakeretben találkozik a tanuló. A Mozgóképkultúra és 
médiaismeret tanterv közöl néhány megtekintésre javasolt filmalkotást. Az ajánlott művek jegyzéke széles 
spektrumot ölel fel, de nem teljes. A lista több okból sem adható meg tételesen. Egyfelől nem mindegy, hogy a 
területet az adott helyen milyen mélységben oktatják, másrészt számos olyan mű "használható" valamely 
mozgóképpel kapcsolatos probléma feltárására, amelynek a filmtörténeti jelentősége hasonló súlyú. A televíziós 
műsorok, művek kiválasztása pedig még kevésbé kanonizálható. 
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A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai 

a (9–10.) 11–12. évfolyamon 
 
A Médiaismeret és mozgóképkultúra tantárgy célja, hogy fejlessze a tanulók kontrollált audiovizuális 
kommunikációs készségét, vagyis a mozgóképi szövegek helyes értelmezését, egyszerű audiovizuális üzenetek 
megfogalmazását és annak a bonyolult  mechanizmusnak a megértését ami az adó és a vevő, a néző és a gyártó, 
a  műsorrend és a polgár hétköznapi szokásai közé épül fel. A tantárgy egyaránt segít a művészeti alkotások és a 
mindennapi élet médiajelenségeinek értelmezésében, valamint az esztétikai fogékonyság és érzékenység mellett 
a kulturális nyitottság, a tolerancia és az önismeret fejlesztésében. 
 
A kreatív-élményszerű megközelítés metodikai szerepe valamelyest csökken, a tudatosítás, az értelmezési 
készség fejlesztése az elsődleges cél. Legyen a tanuló "hivatásos néző". 
Tematikusan: 
 a látvány értelme, a látvány és az üzenet összetevői, 
 az esemény értelme, az esemény összetevői, a montázsok, 
 a történet értelme, az elbeszélés stratégiái: a dramaturgiák tanulmányozása, 

a tömegkommunikáció és a tömegmédia karakterének megfigyelése és értelmezése. 
 
Fontos annak tisztázása, hogy miképpen jelenik meg a filmen és a médiaszövegekben az, ami nem látható. Így a 
mozgókép legfontosabb kifejező eszközeinek: a film képzetes tér-idő egységeinek, a képi és hangi szekvenciák 
létrehozásának, a montázselvnek; a szerepjátéknak; a verbális és non-verbális kódoknak; a környezetnek; a 
képkompozíciónak, a világításnak, vagyis a kiemelés és elhagyás hatásmechanizmusának a tudatosítása a képzés 
egyik feladata, mely a továbbiakban segíti a tömegkommunikáció, a média, a globalizáció működésének 
vizsgálatát, és fejleszti a tanulók mentális ellenállóságát. A tananyag kiemeli a film stílustörténetének 
legfontosabb mozzanatait, különös tekintettel a hazai filmművészet értékeire. Az oktatási időszak során a 
bemutatásra kerülő műveket részben a magaskultúra kísérletező, nyelvújító darabjaiból, másrészt viszont a 
tömegkultúra archetipikus jegyekben gazdag műveiből és a média archív és aktuális szövegeiből kell választani. 
A tananyag a televíziós műsortípusok, elsősorban a hírműsorok, a reklám és a szappanopera, továbbá az 
infotainment műsorok és a showműsorok jellegzetességeit feltárva, az audiovizuális média közvetlen és 
közvetett üzenetének értelmezését, a manipulációs technikák felismerését célozza. 
 
A tematika része a globális monitorkultúra szociológiai aspektusú megközelítése, a valóság-virtuális valóság, az 
információs társadalom, a multimédia, az interaktivitás kérdése, az alkotás és a befogadás tradícionális 
formáinak átformálódása, de inkább csak a problémafelvetés szintjén. Tehát a Mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgy tanulása: 
 hozzájárul az információs társadalomban való biztonságosabb tájékozódáshoz, 
 fejleszti a pozitív értékek iránti attitűdöt, 
 hozzájárul a reális énkép kialakításához, 
 fejleszti az önkifejezés képességét és  

segíti a kiigazodást korunk  kulturális jelenségei között, valamint megismertet a nemzeti, az európai, és 
a globalizálódó kultúra sajátosságaival. 

 
A Médiaismeret és mozgóképkultúra tantárgy – a fenti célkitűzések értelmében – törekszik arra, hogy 

 alkalmat adjon a tanulóknak a megfelelő mozgóképi alkotások tanulmányozása útján saját személyiségük 
jobb megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések felismerésére; 

 megszerettesse a mozgóképi kultúra értékeit, esztétikai élményhez segítse a tanulókat, minőségi műsorok 
megtekintésére ösztönözze őket; 

 gazdagítsa tapasztalataikat a filmi és más típusú mozgóképi szövegek olvasásában, tartalmának és rejtett 
jelentésének, üzenetének megértésében; 

 tanítsa és nevelje a tanulókat a  tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára; 
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 fejlessze a tanulók mozgóképi  kifejezőképességét és kifejezőkedvét, segítse őket személyes és árnyalt  
audiovizuális üzeneteik megfogalmazásában; 

 tanítsa meg a tanulókat a hétköznapi audiovizuális szövegek és műfajok kezelésére; 
 segítse a tanulókat abban, hogy a magyar nyelvű kultúra részeseivé, aktív alakítójává válhassanak. 

 
Vagyis a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy oktatási programja: 

 Kiemelten fejleszti a kommunikációs készséget, (ideértve bármiféle mozgóképi szöveg kódolását és  
dekódolását). 

 Teljesítményorientált, az ismeretek alkalmazására késztet. 
 Preferálja és segíti az alkotásra való beállítódást (ideértve mindenfajta mozgóképi mű részbeni vagy 

teljes létrehozását). 
 Tudatosítja a vállalkozói magatartás és az innováció és kommunikáció jelentőségét, szimulációs  

feladatokkal fejleszti (különösképpen a médiaismeretek oktatása során) e készséget. 
 Széles körű általános műveltséget, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeit közvetíti. 
 Megtanít tájékozódni az audiovizuális csatornák információs káoszában, kihasználja, hogy lényege 

szerint 
jelen idejű, így segít a pályaorientációban. 

 Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép, ember, magyarság és 
világkép kialakítását. 

 A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével és a valós emberi sorsok, átélhető 
projekciójával segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és 
az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus  kezelését. 

 
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
11–12. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A képi kifejezés 
sajátosságainak szemléltetése 
 A mozgókép különböző 

formáinak elemzése 
 A rádiós műfajok 

sajátosságainak szemléltető 
bemutatása 
 A mozgókép létrehozásának 

gyakorlása 
 Mozgókép-műfajok és 

produkciók tartalmi és formai 
elemzése 
 Filmek és médiaprodukciók 

tartalmi értelmezése 
 TV-s szakemberek meghívása, 

TV- programok, illetve 
mozgófilmek kritikai vitája 
 Alkotások létrehozása 

 Hagyományos egyéni és 
csoportos beszélgetés 
 Szóbeli és írásbeli feleltetés 
 Írásbeli házi feladat 
 TV műsorokról esszék, illetve 

kritikai publicisztika írása 
 Videokamerával készített saját 

produkció 
 Magnetofonnal készített saját 

hangzó műsor összeállítása 
 Filmkritika, illetve rádiójáték 

elemzés elkészítése 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Analitikus pontozás 
 Saját tanulói teljesítmény 

elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
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A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 
 Cím 

 MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET II. (KO 0224) 
 FILM ÉS MÉDIAFOGALMAK KISSZÓTÁRA KO-0163 
 GELENCSÉR GÁBOR: KÉPKORSZAK – SZÖVEGGYŰJTEMÉNY KO-0098 
 HARTAI LÁSZLÓ–MUHI KLÁRA: MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KO-0097
 FILMÓRÁK, MÉDIAÓRÁK I-III (MÓDSZERTANI VIDEO) INFORG STÚDIÓ-MAGYAR 

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAOKTATÁSI EGYESÜLET 
 FILMNYELVI GYAKORLATOK I-II (MÓDSZERTANI VIDEO) INFORG STÚDIÓ-

MAGYAR MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAOKTATÁSI EGYESÜLET  
 JANCSÓ (MULTIMÉDIA CD-ROM) T 512.179/1999 
 HARTAI LÁSZLÓ MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÁRI KÉZIKÖNYV 

KO-0099 
 (KIADÁS ALATT) MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERETI FELADATGYŰJTEMÉNY 
 SDT- Mozgókép és médiaismeret (Sulinet Digitális Tudásbázis) 

 
 

Saját fejlesztésű technikai eszközök 
 
Mivel a tárgy oktatásához szükséges eszközparkot

1
 annak komolyabb forrásigénye miatt nem lehet előírni, így a 

helyi lehetőségek és igények szerint kell minden oktatóhelyen megítélni. Az eszközpark tekintetében három 
szintet különböztethetünk meg: 
– alapszint, amely kizárólag megtekintésre alkalmas 
 szükséges: televíziós monitor, videó lejátszó 
– középszint, amely a megtekintés mellett alkalmas alacsony technikai színvonalú mozgóképanyagok 
felvételére 
 szükséges: televíziós monitor, videó lejátszó és kamera 
– magas szint, amely a megtekintés és a felvételkészítés mellett a szerkesztésre is alkalmas 
 szükséges: televíziós monitor, videó lejátszó, kamera és montírozó 

                                                           
1 A technikai eszközök tekintetében nem csupán a beszerzési forrásokat kell figyelembe venni, hanem a technikai trendeket is, tekintve, hogy 
a mozgóképrögzítésre és -szerkesztésre alkalmas berendezések a digitális technikának köszönhetően jórészt integrálódnak az informatikai 
eszközparkba. Az elkövetkező években felálló ún. regionális mozgóképoktatási központok rendelkezni fognak a szükséges magas szintű, 
jövőorientált berendezésekkel. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11. évfolyam 

 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
Fejlődjön a tanulók mozgóképi szövegértő képessége. Fejlődjenek tovább a mozgóképi szövegek 
megfigyeléséhez, elemzéséhez, létrehozásához szükséges elemi képességeik, fejlődjön kreativitásuk. Váljanak 
képessé filmek, televízió-műsorok és egyéb médiaszövegek önálló tanulmányozására, a komplikáltabb 
szerkezeti és a társadalmi nyilvánosság működéséből következő összefüggések meglátására, mások és önmaguk 
médiafogyasztási szokásainak kritikus megfigyelésére.  Legyenek képesek a képrögzítés és az elemi szerkesztés, 
valamint az információközvetítés technikai eszközeinek mind kreatívabb használatára. Mélyüljön a mozgókép 
történetére és a mediatizáció művelődéstörténetére vonatkozó ismeretük. Növekedjen kulturális 
toleranciaszintjük. Különféle mozgóképi szövegek tanulmányozása során fejlődjön kommunikációs készségük 
és önismeretük. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS   OPTIMÁLIS 

        
I. MOZGÓKÉPÍRÁS, 

-OLVASÁS 
 MOZGÓKÉPÍRÁS, -OLVASÁS 

TANULÁSA 
    

        
I/1. A mozgóképi gondolkodás 

alapjai 
 A mozgókép anyagának 

tanulmányozása 
    

        
1.1.1. az elbeszélő szerkezet,  

az elbeszélő pozíciója,  
a narrátor 

 a történet, cselekmény, elbeszélés 
fogalmának felelevenítése és 
kiterjesztése a tanuló saját 
mozgóképes élményeinek 
felidézésével 

 ismeri a a történet, 
cselekmény, elbeszélés 
fogalmát 
ismeri a narrátor 
fogalmát és szerepét 

 ismeri a történet, 
cselekmény, elbeszélés 
fogalmát, 
ismeri a narrátor 
fogalmát és szerepét,  
ismeri és néhány példa 
segítségével körül tudja 
írni az elbeszélő 
fogalmát  

        
1.1.2. a kamera és a téma 

viszonya, 
képkivágás, nézőpont, 
kameramozgás 

 kamera- és/vagy egyéb 
komponálási gyakorlatok közben 
tapasztalatok gyűjtése a kamera 
és a téma közötti lehetséges 
viszonyokról 

 rajzban, vagy egy 
képkereső eszközzel be 
tudja mutatni a téma és a 
kamera kapcsolatának 
néhány lehetséges 
változatát 

 rajzban, vagy egy 
képkereső eszközzel be 
tudja mutatni a téma és a 
kamera kapcsolatának 
néhány lehetséges 
változatát, és indokolni 
tudja, milyen 
jelentésváltozáson esik 
keresztül a látvány a 
kamerapozíciók 
változása közben 

        
1.1.3. a látvány esztétikája  a mozgóképi látvány esztétikai 

elemzése megadott szempontok 
alapján 

 felismeri a világítás, a 
színkezelés, a 
képmélység esztétikai 
szerepét 

 felismeri és adott 
szövegben elemezni is 
képes a világítás, a 
színkezelés, a 
képmélység, a 
kameramozgás, a 
kompozíció esztétikai 
szerepét 
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1.1.4. montázs, jelentés  a montázs fogalmának ismeretére 
alapozva a mozgóképi montázs 
jelentésképző képességének 
tanulmányozása képek és 
képsorok segítségével 

 felismeri a montázs 
jelentésgeneráló 
képességét 

 bemutatja a montázs és 
jelentés kapcsolatát, azt 
megadott szövegben 
elemezni is képes;  
képkapcsolatokkal 
jelentést tud generálni, 
és meg is nevezi a 
létrehozott jelentést  

        
1.1.5. a párhuzamos, az 

asszociációs és az 
intellektuális montázs 

 a párhuzamos, az asszociációs és 
az intellektuális montázs 
felismerésének és értelmezésének 
képességét alakítjuk ki bemutatott 
filmpéldák segítségével 

 felismeri a párhuzamos 
és az asszociációs 
montázst 

 Felismeri, és elemezni 
tudja a párhuzamos és az 
asszociációs montázst 

        
1.1.6. belső montázs és hosszú 

beállítás 
 belső montázs és hosszú beállítás 

formai és jelentésbeli 
tulajdonságainak elemzése 
filmpéldák segítségével 

 felismeri a belső 
montázst és a hosszú 
beállítást 

 felismeri és elemzi a 
belső montázst és a 
hosszú beállítást 

        
1.1.7. a szereplő és a színész, 

fotogenitás 
 a két fogalom 

megkülönböztetésének 
képességét sajátítják el 
(lehetőség szerint 
helyzetgyakorlatok segítségével) 

 egy-egy 
mozgóképrészletben 
megkülönbözteti a 
szereplőt és a színészt 

 egy-egy 
mozgóképrészletben 
megkülönbözteti a 
szereplőt és a színészt, 
szempontok alapján 
indokolja a döntéseit 
ismeri a fotogenitás 
fogalmát 

        
1.1.8. a színész kifejezőeszközei 

és a metakommunikáció 
 a színész kifejezőeszközeinek 

tanulmányozása színház és 
filmtörténeti példák elemzése 
során, valamint 
helyzetgyakorlatok végzése az 
ismeretek elmélyítésére 

 ismeri a 
metakommunikáció 
fogalmát, a 
metakommunikatív 
jeleket 

 ismeri a 
metakommunikáció 
fogalmát, a 
metakommunikatív 
jeleket, filmpélda 
elemzése során rámutat 
a színészi munkában a 
metakommunikatív jelek 
használatára 

INKO 

        
I/II. A mozgókép tömegkultúrája  A mozgókép és a tömegfogyasztás 

kapcsolatrendszerének feltárása, 
tájékozódási képesség kialakítása 

    

        
1.2.1. a magas és a népszerű 

kultúra viszonya 
 a magas és a népszerű kultúra 

fogalmának bevezetése, a kétféle 
kulturális megnyilvánulás 
ismérveinek felismerése, 
készségszintű elsajátítása 
felismerési gyakorlatokkal 

 bemutatja a magas és a 
népszerű kultúra 
viszonyát, néhány 
megkülönböztetési 
szempontot említ 

 bemutatja a magas és a 
népszerű kultúra 
viszonyát, ismeri a 
megkülönböztetési 
szempontokat, saját 
fogyasztói 
környezetéből érvekkel 
alátámasztott példát tud 
hozni magas és népszerű 
kulturális termékekre 

        
1.2.2. a népszerű kultúra és a 

tömegfilm sajátos jellemzői  
 a népszerű kultúra és a tömegfilm 

sajátos jellemzőinek vizsgálata 
saját filmélmények felidézésével  

 megadott ismérvek 
alapján egy saját 
tömegfilm-élményét 
elemző módon tudja 
megközelíteni 

 önállóan felidézett 
ismérvek alapján egy 
saját tömegfilm-
élményét 
kiegyensúlyozottan 
tudja elemezni, 
kellő távolságtartással és 
toleránsan viselkedik 
mások fogyasztói 
szokásaival szemben 
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1.2.3. az archetípus a 
tömegfilmben 

 az archetípus fogalma, és 
megfigyelési technikájának 
elsajátítása saját élmények és 
filmrészletek segítségével 

 ismeri az archetípus 
fogalmát, néhány 
jellegzetes, mozgóképen 
gyakori karakter-
archetípust meg tud 
nevezni 

 egy megtekintett 
filmpéldában felismeri 
az archetípusokat, és 
bemutatja az archetípus 
szerepét a tömegfilmben 

        
1.2.4. a tömegfilm és a 

filmműfajok kapcsolata 
 a tömegfilm és a filmműfajok 

kapcsolatának megfigyelése saját 
élmények és filmrészletek 
segítségével 

 A filmműfajokra 
vonatkoztatva tisztában 
van annak ipari-
kereskedelmi jellegével 

 ismeri a filmműfajok 
archetipikus alapjait,  
néhány tipikus 
filmműfajt műfaji jegyei 
alapján tud elemezni 

        
1.2.5. a sztár szerepe a 

tömegtársadalomban 
 a sztár szerepének vizsgálata a 

környezetelemzés segítségével 
 ismeri a sztár és 

tömegkommunikáció 
összefonódását, és a 
sztár kultikus szerepét 

 saját és környezetének 
viselkedésében felismeri 
és elemzi a sztárkultusz 
megnyilvánulásait, és 
összeköti a sztár szerepét 
a tömegkommunikáció 
és tömegfogyasztás 
rendszerével 

        
II. KOMMUNIKÁCIÓ S 

ISMERETEK 
MŰVELŐDÉS- 
TÖRTÉNET 

 JÁRTASSÁG  A 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ISMERETEKBEN, 
MŰVELŐDÉS TÖRTÉNETI 
ALAPISMERETEK   
MEGSZERZÉSE 

    

        
II/1. mozgókép és valóság  tapasztalatok szerzése a 

mozgókép és a valóság 
viszonyáról 

    

        
2.1.1. a mágikus gondolkodás és a 

kép,  ill. a technikai kép 
tulajdonságai 

 a kép és a technikai kép 
tulajdonságainak 
hasonlóságainak és 
különbözőségeinek vizsgálata 
történelmi korok és a saját 
képhasználati szokásaik 
elemzésével 

 példákat tud hozni a 
technikai képpel 
kapcsolatos mágikus 
szokásainkra  

 ismeri a technikai kép 
mágikus tulajdonságait, 
ismeri a technikai kép 
megjelenésének néhány 
fontos társadalmi, 
kulturális hatását 

        
2.1.2. a valóság és a televízió, 

a valóság 
médiareprezentációja és a 
showműsorok valóságképe 

 a valóság és a televízió 
kapcsolatrendszerének saját 
élményekre építő elemzése tanári 
segítséggel 

 tisztában van a  
médiaipari termékként 
előállított 
médiaszövegek 
valóságtorzító 
szerepével 

 megadott médiatermékek 
elemzése kapcsán 
kimutatja a médiaipar 
valóságképében rejtőző 
torzító elemeket 

INKO 

        
2.1.3. az infotainment  az infotainment fogalmának 

megértése médiapéldák elemzése 
kapcsán, a felismerőképesség 
fejlesztése 

 felismeri a szórakoztató 
elemeket egy 
hírműsorban 

 felvázolja a hírműsorok 
és a szórakoztatás 
fontosabb kapcsolódási 
pontjait, saját 
médiakörnyezetéből 
aktuális példákkal 
támasztja alá 
mondandóját 

INKO 

        
II/II. tömeg-kommunikáció, 

mozgóképi kommunikációs 
rendszerek 

 tömeg-kommunikációs  
rendszerek jellemzőinek és 
hatásmechanizmusának feltárása, 
a média szabályozása 

    

        
2.2.1 tájékozódáshoz való jog és a 

véleményszabadság 
 tájékozódáshoz való jog és a 

véleményszabadság kérdéseinek 
megvitatása  

 felismeri a 
tömegkommunikáció és 
a demokrácia kapcsolatát

 Érti a demokrácia és a 
tömegkommunikáció 
szétválaszthatatlan 
kapcsolatát 

ÉLET 
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2.2.2. tartalomszabályozás a 

médiában,  a médiatörvény 
legfontosabb szabályai 

 a médiatörvény legfontosabb 
tételeinek tanulmányozása és 
összevetése saját 
médiatapasztalataikkal 

 ismeri a 
tartalomszabályozás 
szükségességének okait 

 ismeri a 
tartalomszabályozás 
legfontosabb elemeit 

        
2.2.3. erőszak a médiában  a médiában megjelenő erőszak 

ismérveinek tanulmányozása 
 ismeri az erőszak 

megjelenítésének 
alapvető korlátait, és a 
korlátozás okait 

 ismeri az erőszak 
megjelenítésének 
alapvető korlátait, össze 
tudja vetni a 
megjelenített erőszak 
negatív és pozitív 
tulajdonságait 

        
2.2.4. az internet  az internet tulajdonságainak 

tanulmányozása, összevetése más 
médiumokkal 

 ismeri az internet 
kommunikációtörténeti 
és társadalmi hatásait 

 Ismeri, és értelmezni 
tudja az internet non-
lineáris struktúráját és 
interaktivitását 

INKO 

        

 
 

Év végi követelmények 
 

11. évfolyam 
 
Tudás, képesség, értékbeállítódás, valamint alkotásra való érettség. 
 
I. MOZGÓKÉPÍRÁS,  -OLVASÁS 

 
1. Egy, az év során megtekintett filmet felidéz, és megkülönbözteti benne a történetet, a 

cselekményt és az elbeszélést.  
2. Megtekintett filmrészlet segítségével meghatározza az elbeszélő fogalmát, és a filmrészletben 

elfoglalt pozícióját. 
3. Rajzban, vagy egy képkereső eszközzel be tudja mutatni a téma és a kamera kapcsolatának 

néhány lehetséges változatát, és indokolni tudja, milyen jelentésváltozáson esik keresztül a 
látvány a kamerapozíciók változása közben.  

4. Mozgóképes szövegeket esztétikai szempontok alapján elemez, ismeri a mozgókép esztétikai 
elemzésének legfontosabb szempontjait. 

5. Felismeri, és alkalmazza a montázstípusokat, tisztában van az elemzett vagy létrehozott 
montázstípus hatásaival. 

6. Egy tetszőleges filmrészlet elemzése során rámutat a színészi munkában a metakommunikatív 
jelek használatára. 

7. Önállóan felidézett ismérvek alapján egy saját tömegfilm-élményét kiegyensúlyozottan képes 
elemezni, 
a) kellő távolságtartással és toleránsan viselkedik mások fogyasztói szokásaival szemben, 
b) legjobb esetben szempontrendszer használatával képes mások fogyasztói szokásait elemezni. 

8. Ismeri az archetípus fogalmát, ismeri a tömegfilmben betöltött szerepét, és a filmműfajok 
archetipikus alapjait. 

9. Saját és környezetének viselkedésében felismeri és elemzi a sztárkultusz megnyilvánulásait, és 
összeköti a sztár szerepét a tömegkommunikáció és tömegfogyasztás rendszerével. 

 
II. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 
 
1. Megadott médiatermékek elemzése kapcsán kimutatja a médiaipar valóságképében rejtőző 

torzító elemeket. 
2. Felvázolja a hírműsorok és a szórakoztatás fontosabb kapcsolódási pontjait, saját 

médiakörnyezetéből aktuális példákkal támasztja alá mondandóját. 
3. Érti a demokrácia és a tömegkommunikáció szétválaszthatatlan kapcsolatát. 
4. Ismeri az erőszak megjelenítésének alapvető korlátait, össze tudja vetni a megjelenített erőszak 

negatív és pozitív hatásait. 
5.  Ismeri a média tartalomszabályozásának legfontosabb kitételeit, ezek alapján képes egy 

médiaterméket elemezni. 



 
 
 
 
3764 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
12. évfolyam 

 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
Fejlődjön a tanulók mozgóképi szövegértő képessége. Fejlődjenek tovább a mozgóképi szövegek 
megfigyeléséhez, elemzéséhez, létrehozásához szükséges elemi képességeik, fejlődjön kreativitásuk. Váljanak 
képessé filmek, televízió-műsorok és egyéb médiaszövegek önálló tanulmányozására, a komplikáltabb 
szerkezeti és a társadalmi nyilvánosság működéséből következő összefüggések meglátására, mások és önmaguk 
médiafogyasztási szokásainak kritikus megfigyelésére.  Legyenek képesek a képrögzítés és az elemi szerkesztés 
valamint az információközvetítés technikai eszközeinek mind  kreatívabb használatára. Mélyüljön a mozgókép 
történetére és a mediatizáció művelődéstörténetére vonatkozó ismeretük. Növekedjen kulturális 
toleranciaszintjük. Különféle mozgóképi szövegek tanulmányozása során fejlődjön kommunikációs készségük 
és önismeretük. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. MOZGÓKÉPÍRÁS,  

-OLVASÁS  
 MOZGÓKÉPÍRÁS, -OLVASÁS  

TANULÁSA 
    

        
1/I. Stílus és stílustörténet  Stílusalkotó elemek és 

stíluskorszakok tanulmányozása 
    

        
1.1.1 stílusjegyek a szerzői és a 

tömegfilmben 
 stílusjegyek tanulmányozása 

különböző eredetű és karakterű 
filmalkotásokban 

 ismeri a mozgóképi 
stílus meghatározó 
elemeit, 
stílusjellemzőik alapján 
meg tud különböztetni 
egy szerzői filmet egy 
tömegfilmtől 

 ismeri a mozgóképi 
stílus meghatározó 
elemeit, 
különbséget tud tenni a 
szerzői és a tömegfilm 
stílusjellemzői között 

        
1.1.2. korstílusok a film 

történetéből, 
német expresszionizmus 

 a német expresszionizmus 
ismertetőjegyeinek és fontosabb 
szerzőinek megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 ismeri a német 
expresszionizmus 
legfontosabb 
ismertetőjegyeit 

 egy filmpéldán felismeri 
és bemutatja a 
korstílusra jellemző 
jegyeket 

        
1.1.3. korstílusok a film 

történetéből, 
a francia és az orosz 
avantgarde 

 a francia és az orosz avantgarde 
sajátosságának megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 el tudja helyezni a 
francia és az orosz 
avantgarde-ot a 
20. század 
művészettörténetében  

 adott filmen bemutatja a 
francia és az orosz 
avantgarde jellemzőit 

        
1.1.4. korstílusok a film 

történetéből,  
az olasz neorealizmus 

 az olasz neorealizmus  
sajátosságának megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 ismeri az olasz 
neorealizmus 
kialakulásának okait, 
megnevezi annak 
legfontosabb ismérveit 

 látott filmpélda alapján 
elemezni tudja a 
neorealizmus 
sajátosságait, 
ismer két-három fontos 
alkotót 
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1.1.5. korstílusok a film 
történetéből, 
a francia új hullám 

 a francia új hullám  
sajátosságának megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 Ismeri a francia új 
hullám kialakulásának 
okait, megnevezi annak 
legfontosabb ismérveit 

 ismeri a francia új 
hullám legfontosabb 
ismérveit, meg tud 
nevezni néhány 
fontosabb művet, egy 
jellegzetes filmrészlet 
alapján bemutatja a 
stílus jellegzetességeit 

 
1.1.6. korstílusok a film 

történetéből, 
a csehszlovák új hullám, 
és a német új film 

 a csehszlovák új hullám, 
és a német új film 
sajátosságának megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 ismeri a csehszlovák új 
hullám, 
és a német új film 
néhány jellegzetességét 

 ismeri a csehszlovák új 
hullám, 
és a német új film 
jellegzetességeit, 
rendezőket és filmeket 
tud említeni a bemutatás 
kapcsán 

        
I/II. a magyar film története  a magyar filmtörténet jellegzetes 

korszakainak megismerése 
    

        
1.2.1. a harmincas negyvenes évek 

magyar filmje 
 a harmincas negyvenes évek 

magyar filmgyártásának néhány 
jellegzetességét filmpéldák 
kapcsán elemezzük 

 ismeri a harmincas 
negyvenes évek magyar 
filmgyártásának néhány 
jellegzetességét 

 ismeri a harmincas 
negyvenes évek magyar 
filmgyártásának 
jellegzetességeit, és 
néhány fontos 
rendezőjét, színészét 

        
1.2.2. a magyar film 1957-1990 

között 
 a korszak legfontosabb 

stílusváltásainak és alkotóinak 
megismerése 

 ismeri a korszak 
filmtörténetének 
legfontosabb 
stílusváltásait és meg tud 
nevezni néhány 
meghatározó alkotót és 
művet 

 ismeri a korszak 
filmtörténetének 
legfontosabb stílusait, 
jellemezni tud néhány 
alkotói életművet 

        
I/III a sztár szerepe a 

tömegtársadalomban 
 a sztár kulturális és fogyasztói 

szerepének vizsgálata 
    

        
1.3.1. modern társadalom és a 

sztár 
 a sztár társadalmi szerepének 

vizsgálata 
 függetleníteni tudja 

magát saját 
sztárpreferenciáitól a 
sztár szerepének 
leírásakor 

 ismeri a sztár helyét a 
modern 
tömegtársadalomban 

        
1.3.2. az ikon és az őstípus  a sztárkultusz mélyebb vizsgálata 

két fogalom elemzése kapcsán 
 ismeri az ikon és az 

őstípus fogalmát, és 
tartalmát 

 ismeri az ikon és az 
őstípus fogyasztói 
kultúrában betöltött 
kommunikációs szerepét 

        
1.3.3. a médiasztár  a médiasztár helyének 

meghatározása a 
tömegkommunikációban és a 
társadalomban 

 saját 
médiakörnyezetében 
felismeri a sztárok és a 
médiasztárok hatásait 

 ismeri a médiasztár 
„tulajdonságait”, a 
médiasztárok típusait és 
szerepköreit  

        
II. KOMMUNIKÁCIÓS 

ISMERETEK 
MŰVELŐDÉS- 
TÖRTÉNET 

 JÁRTASSÁG  A 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ISMERETEKBEN, 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 
ALAPISMERETEK 
MEGSZERZÉSE 

    

        
II/1. a közönség  Ismeretek, tapasztalatok szerzése 

a közönség fogalmáról 
    

        
2.1.1. a közszolgálati média és a 

közönség 
 a közszolgálati média és a 

közönség viszonyának 
tanulmányozása 

 ismeri a közszolgálati 
média rendeltetését 

 ismeri a közszolgálati 
média rendeltetését, és a 
rendeltetés teljesítésének 
problémáit 

FOGY 
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2.1.2. a globális és a lokális média 

és a közönség 
 a globális és a lokális médiáról 

szerzett ismeretek kiszélesítése 
saját médiafogyasztási szokások, 
és a környezet elemzésével 

 meg tudja nevezni a 
globális és a lokális 
média jellegzetességeit 

 a globális és a lokális 
média jellegzetességeit 
elemzi, és ismeri a 
lokális média társadalmi 
jelentőségét 

 
2.1.3. a férfi és nő, mint fogyasztó  a média nemi identitás 

szabályozó szerepének 
tanulmányozása média és 
tömegfilmes produkciók 
segítségével 

 tisztában van a média 
identitásszabályozó 
képességének tényével 

 idézett példákban 
felismeri a média és a 
tömegfilm nemi 
identitást szabályozó 
képességét 

ÉLET 

        
II/I1. médiaetika  a médiaetika alapjainak 

megismerése és 
megvalósulásának vizsgálata 

    

        
2.2.1. a média munkatársai és az 

erkölcsi normák 
 médiaesemények tanulmányozása 

kapcsán megismerkednek a média 
munkatársaira vonatkozó 
alapvető erkölcsi normákkal 

 egy médiapéldán 
felismeri az erkölcsi 
normák működését, vagy 
hiányát 

 ismeri azokat az erkölcsi 
normákat, melyeket a 
média munkatársainak 
be kell tartaniuk, aktuális 
példa kapcsán ezeknek 
működését be tudja 
mutatni 

        
2.2.2. a média és az alkotmány  A média és a demokratikus 

alapelvek kapcsolatának 
tanulmányozása 

 ismeri a demokrácia és a 
média kapcsolatát, a 
médiatörvény szerepét 

 bemutatja a demokrácia 
és a média kapcsolatát, a 
médiatörvény szerepét és 
tartalmának lényegét 

        
 

Év végi követelmények 
 

12. évfolyam 
 
Tudás, képesség, értékbeállítódás, valamint alkotásra való érettség. 

I. MOZGÓKÉPÍRÁS, -OLVASÁS 

1.  Különbséget tesz a szerzői és a tömegfilm stílusjellemzői között, megállapítja egy ismeretlen 
filmrészlet stílusjellemzőit. 

2.  Egy ismeretlen filmrészletről megállapítja, mely stíluskorszakból származik. (Nem feltétlenül a 
felismerés számít, hanem, hogy az elemzés során stíluselemeket ismerjen fel, és azt helyesen 
nevezze meg bizonyos korok stílusjellemzőjeként.) 

3.  Ismeri a magyar filmtörténet legfontosabb korszakait, jellemzi azokat. Egy filmrészlet 
megtekintésekor képes azt a magyar filmtörténet korszakolásában elhelyezni.  

4.  Ismeri a filmgyártás és forgalmazás alapvető struktúráját, és ez alapján elemzi a magyar 
mozgóképgyártás rendszerváltás utáni átstrukturálódását.  

5.  Definiálja a sztár fogalmát, és körülírja a sztár szerepét a modern tömegtársadalomban. 
6.  Ismeri a médiasztár „tulajdonságait”, a médiasztárok típusait és szerepköreit. 

II. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 
1. A globális és a lokális média jellegzetességeit elemzi, és ismeri a lokális média társadalmi 

jelentőségét. 
2. Ismérveik és funkciójuk alapján szétválasztja a közszolgálati és a kereskedelmi médiát. 
3.  Idézett példákban felismeri a média és a tömegfilm nemi identitást szabályozó képességét. 
4.  Ismeri azokat az erkölcsi normákat, melyeket a média munkatársainak be kell tartaniuk, aktuális 

példa kapcsán ezeknek működését be tudja mutatni. 
5.  Bemutatja a demokrácia és a média kapcsolatát, a médiatörvény szerepét és tartalmának lényegét. 
6.  Egy kézhez kapott cikkgyűjteményből kiemeli azokat, melyek véleménye szerint sértenek 

valamilyen etikai normát, véleményét érvekkel támasztja alá, és azokat ellenérvekkel szemben is 
megvédi. 
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AZ 
 

INFORMATIKA 
 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 
TANTERVEI 
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A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (számítástechnikánál: heti óraszámok, önművelés, 
könyv- és könyvtárhasználatnál: évi órakeret): 
 
 
☯ Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat 7–10. 
Informatika 7–10.  
☺ Informatika 11–12. 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
☯ Önművelés, könyv- 
és könyvtárhasználat  

      

Informatika  1 (b) 1 (b)  2 (b) 2 (b)   
☺ Informatika       3 (b) 3 (b)

 
 Az egyes tantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi tantervi ismertetők 

tartalmazzák. 
 
E részletes tantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi tantervhez pedagógiai 
segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök készülnek. A tantárgyi 
tanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül. (A programcsomaggá fejlesztés 
folyamatban van.) A segédletek az  alábbiak: 
 
 tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
 feladatgyűjtemény, 
 időterv, 
 mérőlap és értékelési útmutató. 
 
A KÉK bármely tantárgyi tantervének, segédleteinek és taneszközeinek használatára továbbképzések keretében 
készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 
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☯
 
 
 
 

ÖNMŰVELÉS, KÖNYV- 
ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 

 
7–8. évfolyam 
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Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei 
között az 7–10. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított és a Kerettantervvel összevetett részletes 
tanterv. A tanterv és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak. Az itt közölt Önművelés, könyv- és 
könyvtárhasználat tanterv szerves folytatása a 9–10. évfolyamra kidolgozott. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Heti óraszám ☯ ☯ ☯ ☯   

 
☯ Más tantárgyak óraszámának keretében tanulható tananyag. 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanterv a Nemzeti alaptanterv Informatika műveltségterületre előírt 
követelményeket, továbbá a Tanulás és Kommunikációs kultúra kiemelt fejlesztési feladatok 
követelményeinek teljesítését teszi lehetővé. (Ez utóbbiban fogalmazódott meg a könyvtárhasználat meghatározó 
szerepe az önálló ismeretszerzésben és a forrásalapú tanulásban.) A tanterv követelményei szinte valamennyi 
műveltségterület követelményei között is megtalálhatók. A tanterv magában foglal további követelményeket is. 
Nevezetesen a tömegkommunikációs csatornák és az iskolán kívüli különböző önművelési lehetőségek 
megalapozását szolgáló ismeretszerzési-tanulási tevékenységeket. A tanterv a NAT műveltségi területek 
oktatásának közös követelményei közül a Tanulásmódszertan és az Információs és kommunikációs kultúra 
fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését is. A 
tanterv néhány eleme megtalálható a Magyar nyelv és irodalom 5–8. évfolyamának tanterveiben. A tanterv jól 
hasznosítható a szabadon tervezhető órakeret összeállításakor. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanterv alapvető stratégiai célkitűzése a hiteles információnyújtás és 
a többcsatornás ismeretszerzés, továbbá a különböző érzékelési csatornákon a tanulókhoz eljutó információk 
kezelésének és alkotó felhasználásának az elsajátítása. Azoknak az alapvető jártasságoknak és képességeknek a 
megalapozására törekszik, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat a különböző tanulási-önművelési technikák 
elsajátítására, valamint az iskolán kívüli és túli önálló ismeretszerzésre és permanens önművelésre. A tanterv 
tananyaga három „támpillérre” épül:  könyv- és könyvtárhasználatra,  tömegkommunikációs csatornák 
ismeretére és használatára, valamint  művelődési, művészeti és tudományos intézmények szolgáltatásainak 
igénybevételére. A tanterv nagyrészt spirálisan, kisebb mértékben lineárisan építkezik. Az egyes évfolyamokon – 
bővülő tartalommal – az alábbi tananyagok szerepelnek:  könyvtárhasználat, önművelés,  
dokumentumismeret,  könyvtári tájékoztató eszközök ismerete és használata,  a szellemi munka technikája. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv hatékony alkalmazásához szükséges személyi feltételek közül kiemelten fontos a korszerű 
ismeretekkel rendelkező könyvtárostanár, aki szervezi, irányítja, összefogja a médiatári eszköztárra épülő 
önművelési tevékenységet. A követelményrendszer tantárgyközi jellegéből adódóan feltételezi a szaktanárok 
könyvtár-informatikai, médiaismereti alapműveltségét is. Az ismeretanyag elsajátítása általában nem külön 
órakeretben történik (természetesen így is lehet), hanem az egyes tantárgyak órakeretében. Nagyon fontos 
leszögezni, hogy a könyvtárhasználati követelmények elsajátítása, a tanulási önművelési kultúra megalapozása 
csak korszerű, hatékonyan funkcionáló iskolai könyvtárban (médiatárban) lehetséges, melynek főbb jellemzői:  
korszerű személyi, tárgyi, működési feltételek;  magas színvonalú állomány (hagyományos és modern 
dokumentumok, ismerethordozók);  korszerű médiatári eszközök, könyvtár-technológia;  számítógépes 
eszközpark (multimédia);  differenciált könyvtári szolgáltatás;  széleskörű tájékozódási lehetőség;  
mindennapos könyvtári szolgáltatás;  tömegkommunikációs eszközök könyvtári használatának biztosítása;  
lehetőleg főállású iskolai könyvtáros működtetése. 
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Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanulásának céljai 

a 7–8. évfolyamon 
 
 
Könyvtárhasználói, önművelői szokások, magatartás 
 
Tanulják meg a tanulók megkülönböztetni az iskolai könyvtár funkcionális tereit, tanulják meg használni a 
könyvtár főbb állományegységeit. Ismerjék meg a könyvtárhasználat szabályait, fogadják el és tartsák be a 
könyvtárban való viselkedés normáit. Tanulják meg igénybe venni az iskolai könyvtár alapvető szolgáltatásait. 
Tanuljanak meg információkat keresni nagyhírű (magyar, egyetemes) könyvtárakról. Ismerjék meg és tanulják 
meg használni a tömegkommunikációs csatornák adta információszerzés lehetőségeit. Szerezzenek 
információkat és tapasztalatokat művelődési, művészeti, tudományos intézményekről, tanulják meg igénybe 
venni szolgáltatásaikat. Tanuljanak meg tényeket, adatokat kiemelni, feljegyezni megadott információhordozók 
szöveges és képi közléseiből, tudják a felhasznált forrás főbb adatait megnevezni. Váljanak képessé 
olvasmányaikról, illetve egyéb dokumentumokról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és ezekről vázlat alapján 
szóban vagy írásban beszámolni. Tanulják meg az elvégzett munkájukat értékelni. Tanuljanak meg szabályosan 
idézni a felhasznált szövegekből. Tanuljanak meg információt keresni a médiatár direkt és indirekt tájékoztató 
apparátusából. Tanuljanak meg iskolai feladataikhoz információt keresni a tömegkommunikációs csatornákból, 
modern ismerethordozókból és az iskolán kívüli önművelési formákból. Tanuljanak meg a hagyományos 
audiovizuális és a modern ismerethordozókból tényeket, adatokat lejegyezni és kiemelni, tanulják meg a 
felhasznált forrás bibliográfiai adatait megnevezni. Váljanak képessé a különböző tömegkommunikációs 
eszközökből szerzett információik szelektálására és felhasználására.  
 
 
Könyv-, könyvtár- és médiahasználat az iskolai feladatok és egyéni problémák megoldásában 
 
Tanulják meg megkülönböztetni a főbb dokumentumfajtákat formai és tartalmi jellemzőik alapján. Tanuljanak 
meg ismereteket meríteni megadott szempontok alapján a nyomtatott és audiovizuális dokumentumokból, 
valamint tömegkommunikációs műsorokból. Érzékeljék, hogy a technikai fejlődéssel az információk 
folyamatosan változó információhordozókon jelennek meg. Ismerjék meg a hagyományos dokumentumok és a 
modern ismerethordozók történetét. Ismerkedjenek meg a könyvkészítés hagyományos és modern technikájával, 
muzeális értékű, bibliofil kiadványokkal. Ismerjék meg a tömegtájékoztatás eszközeit, módszereit és technikáját. 
Legyenek tisztában a tömegtájékoztatás manipulálási lehetőségeivel. A különböző önművelési csatornákon 
szerzett ismereteiket, tapasztalataikat tanulják meg felhasználni az iskolai feladataik és egyéni problémáik 
megoldásában. 
 
 
Információk, információhordozók keresése tájékoztató segédletekből 
 
Feladataik, problémáik megoldásához tanuljanak meg kérdéseket megfogalmazni. Tanuljanak meg 
információkat keresni az életkoruknak megfelelő segédkönyvekből. Tanuljanak meg szerző és cím szerint 
keresni a betűrendes leíró katalógusban. Tanulják meg használni a tankönyvek és segédkönyvek 
irodalomajánlásait. Váljanak tájékozottá az egyes tudományágak alapvető direkt és indirekt tájékoztató 
eszközeiben. Tanuljanak meg tájékozódni az írott és elektronikus sajtóban, a kiadói katalógusokban, könyv- és 
AV-újdonságlistákban. 
 
 
A könyvtár és egyéb médiumok gyakorlati hasznának felismerése 
 
Tapasztalataikon keresztül ismerjék fel és méltányolják a könyvtár gyakorlati hasznát. Az iskolai könyvtár 
rendszeres használatán túl szerezzenek tapasztalatokat a lakóhelyi közkönyvtárban. Tanulják meg, hogy a 
könyvtáron kívül milyen más információs forrásokból (tv, rádió, múzeum stb.) szerezhetnek ismereteket. Lássák 
be, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékoztatás 
kereteit. Értsék meg és lássák be, hogy a tömegmédiumok ismerete és használata az önművelési kultúra fontos 
eleme és az igényes szabadidő-eltöltés része. Ismerjék meg lakóhelyük vagy annak környéke iskolán kívüli 
önművelési lehetőségeit. Látogassák rendszeresen lakóhelyük (régiójuk) művelődési-, művészeti, tudományos 
intézményeit, szerezzenek tapasztalatokat szolgáltatásaikról. Lássák be és méltányolják, hogy a megfelelő szintű 
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médiaműveltség és a művelődési, művészeti, tudományos intézmények szolgáltatásai kibővítik a hagyományos 
könyvtári tájékozódás kereteit, és nagyfokú válogatási szabadságot biztosítanak az egyén számára. 
 
 
Dokumentum- és médiatári ismeretek beépítése az iskolában tanult tantárgyak műveltséganyagába.  
Tantárgyi integrációs lehetőségek 
 
Ismerjék meg és rendszeresen használják a Nemzeti alaptanterv egyes műveltségterületeihez tartozó 
– életkoruknak megfelelő – fontosabb alapdokumentumokat és modern ismerethordozókat (lexikonokat, 
enciklopédiákat, szótárakat, zsebkönyveket, tanácsadókat, gyakorlókönyveket, AV- eszközöket stb.). 
Szerezzenek tájékozottságot az egyes kultúrkörökbe tartozó fontosabb antológiákról, szemelvény-, és 
forrásgyűjteményekről, szépirodalmi-, és szaktárgyi sorozatokról. Gyűjtsenek adatokat, tényeket, szerezzenek 
ismereteket megadott iskolai feladatokhoz a médiatár hagyományos és modern ismerethordozóinak 
felhasználásával. 
 
Ismerjék és tanulmányozzák rendszeresen az egyes műveltségterületek ismeretanyagához tartozó fontosabb 
újságokat (napilapokat, magazinokat) és folyóiratokat. Kísérjék figyelemmel az írott és elektronikus médiákban 
az iskolában megismert témakörökhöz kapcsolódó írásokat, műsorokat. Tanuljanak meg tájékozódni a könyv-, és 
médiapiac újdonságairól a tömegkommunikációs csatornák, valamint személyes tapasztalat útján 
(antikváriumokban, könyvesboltokban, videótékákban). 
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
7–8. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tényanyaggyűjtés, megfigyelés 
(pl. állományrészek, 
megkülönböztető jelzések, 
dokumentumok megfigyelése) 
megadott szempontok alapján 
 Különböző típusú 

dokumentumok 
összehasonlítása, 
tanulmányozása, följegyzések 
készítése a megfigyelt adatokról 
 In vivo tanulás: a különböző 

közművelődési intézmények 
ifjúsági programjainak 
látogatása, önművelési 
lehetőségek feltárása 
 Gyakorlás (pl. betűrendbe 

sorolás, szócikkek olvasásának 
gyakorlása, könyvtárhasználat 
szabályainak gyakorlása, 
könyvtárkatalógus gyakorlása, 
stb.) 
 Gyűjtőmunka (pl. 

dokumentumcikkek gyűjtése, 
képek illusztrációk gyűjtése 
régi/új írásokról, eszközökről, 
könyvekről, stb.) 
 Vázlatkészítés 
 Önálló ismeretszerzés 

antológiákból, gyűjteményekből 
tanórai témához 
 

 Önálló alkotás készítése (pl. 
könyvajánlás, műsorajánlás 
tantárgyi témakörhöz 
kapcsolódva) 
 Beszámolók a közművelődési 

intézmények programjairól 
szóban, írásban 
 A különböző könyvtári 

dokumentumok megkeresése, 
használata – az erről való 
számot adás 
 Tájékozódás a 

dokumentumokban 
 Közös alkotás létrehozása pl. 

megadott témára 
dokumentumok összegyűjtése 
 Kiselőadások tartása különböző 

forrásokból történő felkészülés 
alapján 
 Önművelési napló vezetése 
 Feljegyzések készítése 

tanulmányi kirándulásokon 
 Önművelési terv készítése 

 Tanári írásbeli szöveges 
(szöveges) értékelés 
 Tanári szóbeli értékelés 

megerősítő, szabályozó, 
korrigáló funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Saját tanulói teljesítmény 

értékelése, önértékelése 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 Műveltségi versenyeken való 

részvétel 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Hagyományos és modern 
dokumentumokban, 
információhordozókban való 
adatkeresés szempontok alapján 
 Híres magyar könyvtárak 

meglátogatása, régi 
könyvritkaságok megtekintése 
tanulmányi kirándulásokon 
 Egyénileg vagy közösen 

meglátogatott közművelődési 
programok, elolvasott könyvek, 
ill. művek megvitatása 

 
 
 

Saját fejlesztésű taneszköz 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7–8. EÉ-0063 Homor Tivadar: Önművelés munkafüzet. 7–8. 

 
Megjegyzés: További taneszközök kidolgozása szükséges! 
 
 

Saját fejlesztésű tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7. NT-83210 Tanítási program. 7. (NYIK) 
 NT-83209 Feladatgyűjtemény. 7.  (NYIK) 

8. HO-01 Tanítási program. 8. (NYIK) 
 HO-02 Feladatgyűjtemény. 8.  (NYIK) 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 
 

Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanulási céljai 
a 7. évfolyamon 

 
Szerezzenek tájékozottságot a tanulók a különböző könyvtártípusokról és tanuljanak meg bennük tájékozódni. Tegyenek szert biztonságos 
könyvtárhasználói magatartásra. Tanulják meg igénybe venni az iskolai könyvtár valamennyi szolgáltatását. A többcsatornás önálló 
ismeretszerzés révén váljanak permanens önművelésre képessé. Tanulják meg a különböző dokumentumok közül a problémáik 
megoldásához megfelelőt kiválasztani és tájékoztató apparátusát használni. Legyenek tisztában a különböző dokumentumtípusok és 
tömegkommunikációs műfajok információs értékével. Szaktárgyi kutató és gyűjtő munkáikhoz tanulják meg használni a könyvtár direkt és 
indirekt tájékoztató eszközeit. Az önművelés különböző csatornái útján szerzett ismereteiket tanulják meg szaktárgyi műveltségükbe 
integrálni. Tanulják meg feladataikat – a témakör jellegének megfelelően – könyvtártípushoz, tájékoztató eszközhöz és dokumentumfajtához 
kötni. Váljanak képessé az összegyűjtött források értékelésére, rangsorolására, és tanulják meg kiválasztani közülük a számukra 
legmegfelelőbbet. Tanuljanak meg eleget tenni a szellemi munka etikai normáinak. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. KÖNYVTÁR TELJES 

ÁLLOMÁNYÁNAK 
ÖNÁLLÓ HASZNÁLATA 
A TANULÁSBAN ÉS A 
PIHENÉSBEN 

 KÖNYVTÁR TELJES 
ÁLLOMÁNYÁNAK ÖNÁLLÓ 
HASZNÁLATÁNAK 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    

        
1. A könyvtár különböző 

szolgáltatásai, felhasználási 
lehetőségei 

 A könyvtár különböző 
szolgáltatásainak, felhasználása az
iskolai feladatok megoldásához, és 
önképzéshez: 
rendszeres olvasás, 
könyvtárhasználat (kölcsönzés);  
a direkt és indirekt tájékoztató 
apparátus használata; 
a könyvtár szabadidős 
szolgáltatásainak igénybe vétele 

 Igénybe tudja venni az 
iskolai könyvtár 
(médiatár) alapvető 
szolgáltatásait. 

 Rendszeresen igénybe 
veszi az iskolai könyvtár 
(médiatár) 
szolgáltatásait. 

        
2. A könyvtár állománya  Önálló tájékozódás a könyvtári 

állományban 
(állományrészekben, raktári 
rendben) 

 Tájékozódni tud az 
iskolai könyvtárban, 
eligazodik a könyvtár 
állományban. 

 Önállóan tud 
tájékozódni a 
médiatárban (a 
kölcsönözhető, és 
helyben használható 
állományban). Jól ismeri 
az állomány-elhelyezés 
rendjét, és azt tudja 
használni. 

        
3. Különböző típusú 

könyvtárak, információs 
központok 

 Információk gyűjtése, 
tapasztalatok szerzése más típusú 
könyvtárak (közművelődési, szak) 
állományáról, szolgáltatásairól. 
könyvtárlátogatás révén 

 Igénybe tudja venni 
lakóhelye 
közkönyvtárának 
szolgáltatásait. 

 Ismeri a közművelődési 
és szakkönyvtárak, 
információs központok 
tevékenységét. 
Tájékozódni tud a 
szolgáltatásaikról. 

        
4. Könyvtártörténet (híres 

külföldi és magyar 
könyvtárak) 

 Információk gyűjtése nagyhírű, 
 régi alapítású könyvtárakról; 
a könyvtárak bemutatása a 
gyűjtött információk alapján 

 Röviden be tud mutatni 
legalább egy híres 
magyar könyvtárat. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanultak alapján a híres 
külföldi és magyar 
könyvtárakról. 
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5. Tömegkommunikációs 

eszközök, csatornák 
 Tömegkommunikációs műsorok, 

programok figyelése, a 
megszerzett információk 
rendszerezése, szelektálása, 
felhasználása a tantárgyi tanulás 
során; 
sajtófigyelés, – olvasás, 
ismertetők írása 

 Alkalmanként figyeli a 
tömegkommunikációs 
műsorokat, programokat. 
Gyakran olvas újságot 
Az olvasottakról be tud 
számolni társainak. 

 Rendszeresen figyeli a 
tömegkommunikációs 
műsorokat, programokat. 
A megszerzett 
információkat képes 
rendszerezni, szelektálni, 
és fel tudja használni 
azokat a tantárgyi 
tanulás során: 
Rendszeresen figyeli és 
olvassa a sajtót. 
Részletes, 
figyelemfelhívó 
sajtóismertetést tud 
készíteni. 

        
6. Művelődési, művészeti, 

tudományos intézmények 
szolgáltatásai 

 Mozi, színház, művelődési ház 
programjainak figyelése, 
válogatása, részvétel a 
programokon; 
iskolai feladatokhoz kapcsolódó 
múzeumi, levéltári kutató-
gyűjtőmunka gyakorlása 

 Alkalmanként figyeli a 
mozi, a színház, a 
művelődési ház 
programjait és részt vesz 
a programokon. 

 Rendszeresen figyeli a 
mozi, a színház, a 
művelődési ház 
programjait.  Gyakran 
részt vesz a 
programokon. Iskolai 
feladatokhoz kapcsolódó 
múzeumi, levéltári 
kutató-gyűjtőmunkát 
képes végezni. 

        
7. A könyv- és médiapiac  Tájékozódás a könyv-, film-, 

videó- és lemezpiacon: 
katalógusok, ajánlások figyelése, 
könyv-, film, videó, hanglemez-
ajánlások készítése 

 Alkalmanként 
tájékozódik a könyv-, 
film-, videó- és 
lemezpiac újdonságairól. 

 Rendszeresen 
tájékozódik a könyv-, 
film-, videó- és 
lemezpiac újdonságairól. 
Ezekről ajánlásokat tud 
készíteni. 

        
8. Önművelési napló  Önművelési napló vezetése  El tudja készíteni egy 

hete önművelési tervét. 
 Részletes önművelési 

naplót vezet. 
        
II. KERESÉSI 

SZEMPONTOK 
KIFEJEZÉSE A 
KÖNYVTÁR 
KÓDRENDSZERÉVEL 

 KERESÉSI SZEMPONTOK 
KIFEJEZÉSÉNEK TANULÁSA 
ÉS BEGYAKORLÁSA 

    

        
1. Különböző 

információforrások történeti 
fejlődése (a fejlődés főbb 
csomópontjai); 
a hagyományos 
dokumentumok és a modern 
ismerethordozók típusai, 
jellemzői 

 Az audiovizuális dokumentumok 
és modern információhordozók 
fejlődése főbb állomásainak 
áttekintése); 
a hagyományos dokumentumok és 
modern ismerethordozók 
tartalmi, formai jellemzőinek 
számbavétele, információs 
értékeik tisztázása 

 Könyv, folyóirat, újság, 
lemez, dia, videoszalag 
tartalmi, formai 
jellemzőit és 
legfontosabb adatait meg 
tudja nevezni és tud 
belőlük ismereteket 
szerezni. 

 Különbséget tud tenni 
hagyományos 
dokumentumok és 
modern ismerethordozók 
között. Képes a tartalmi, 
formai azonosságok és 
különbségek 
megállapítására. 

        
2. Dokumentumok legfontosabb 

adatai (szerző, cím, alcím, 
műfaj, impresszum, 
terjedelem); 
a könyv tartalmáról (előszó, 
ajánlás, fül, bevezetés, 
fejezetek, tartalom, mutatók) 
tájékoztató könyvrészek 

 Dokumentumok legfontosabb 
adatainak lejegyzése; 
egy-egy könyv tartalmáról 
tájékoztató könyvrészek révén 
következtetés a könyv tartalmára 

 A könyvtárban található 
különböző 
dokumentumtípusokról 
tájékozódni tud az 
előszó, tartalomjegyzék 
és a képek alapján. 

 Meg tudja nevezni 
különböző 
dokumentumtípusok 
legfontosabb adatait, és 
önállóan tud tájékozódni 
tartalmukról, az előszó, 
tartalomjegyzék és a 
képek alapján. 

        
3. A kézikönyvek típusai és 

csoportosításuk (általános, 
szak, ismeretközlő, 
tudományos), felépítésük; 
sorozatok, antológiák, 
gyűjtemények, statisztikák 

 Különböző típusú kézikönyvek, 
antológiák, gyűjtemények, 
sorozatok tartalmi, formai 
elemeinek, szerkezeti 
felépítésének elemzése; 
önálló ismeretszerzés, konkrét 
feladatok megoldása kézikönyvek 
alapján 

 Legalább öt-hat 
kézikönyvet, 
gyűjteményt önállóan fel 
tud használni iskolai 
feladatai megoldása 
során. 

 Önműveléshez, iskolai 
feladataihoz ki tudja 
választani a könyvtári 
állományból a számára 
szükséges hagyományos 
és modern információs 
forrásokat, és tud 
belőlük ismereteket 
meríteni. 
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4. Az időszaki kiadványok 

fajtái, szerkezete 
 Az írott és elektronikus sajtó 

különböző formáinak, 
szerkezetének, tartalmi, formai 
jegyeinek számbavétele; 
önálló ismeretszerzés gyakorlása 
gyermek, ifjúsági és 
szakfolyóiratokból, iskolai 
témához kapcsolódva 

 Fel tud sorolni legalább 
tíz sajtóterméket. Ezek 
közül kettőt alaposabban 
is ismer, és gyakran 
elolvas. 

 Jól ismeri a különböző 
sajtótermékek szerkezeti 
jellemzőit és tud belőlük 
önállóan információt 
szerezni. 

        
5. Tömegkommunikációs 

eszközök és csatornák 
 Tömegkommunikációs csatornák  

és eszközök útján szerzett ismere-
tek beépítése az iskolai  
tananyagba: műsorok, programok 
figyelése, ajánlása; 
médiapiac figyelése, újdonságok 
ajánlása 

 Alkalmanként figyeli a 
tömegkommunikációs 
eszközök műsorait, 
programjait, olvas 
újságot. 

 Rendszeresen tájékozódik 
és művelődik a 
tömegkommunikációs 
csatornák és eszközök 
útján. Figyelemfelhívó 
ajánlásokat tud készíteni a
médiapiac újdonságairól.

        
6. Önművelési csatornák 

(művelődési ház, színház, 
film, kiállítás, múzeum, 
levéltár) 

 Különböző önművelési csatornák 
szolgáltatásainak figyelemmel 
kísérése; 
műsorfüzetek, ismertetők, 
tájékoztatók olvasása; 
kutató-gyűjtőmunka végzése 
múzeumban, levéltárban, iskolai 
irattárban 

 Alkalmanként 
figyelemmel követi az 
önművelési csatornák 
programjait és részt vesz 
ezeken a programokon. 

 Rendszeresen 
figyelemmel követi az 
önművelési csatornák 
programjait és részt vesz 
ezeken a programokon. 
Képes kutató-gyűjtő 
munkát végezni 
múzeumban, levéltárban, 
iskolai irattárban. 

        
7. Komplex könyvtári keresés 

katalógusból és számítógép 
segítségével 

 A komplex keresés különböző 
módjainak megtanulása 

 Tud könyvtári 
katalógusban keresni. 
Irányítással 
eredményesen végez 
tárgyszavas keresést 
online eszközökkel 

 Használja a katalógusos 
és online keresést a 
tanulásban és szabadidő 
eltöltéshez is. 

        
III. IRÁNYÍTOTT FORRÁS 

ÉS 
INFORMÁCIÓKERESÉS 

 DIREKT ÉS INDIREKT 
TÁJÉKOZTATÁSI 
ESZKÖZÖKNEK MEGFELELŐ 
MÓDSZEREK 
ALKALMAZÁSA  

    

        
1. A direkt tájékoztató eszközök:

lexikonok (általános, szak, 
életrajzi); 
enciklopédiák (általános, 
szak); 
szótárak (egynyelvű, 
kétnyelvű, általános, szak); 
gyűjtemények; 
bibliográfiák (önálló, rejtett, 
általános, szak, nemzeti, UK 
ajánló bibliográfia); 
antológiák, sorozatok 

 Információk keresése 
segédkönyvekből; 
a forrásértékű gyűjtemények, 
antológiák, szépirodalmi és 
ismeretközlő sorozatok 
használatának gyakorlása; 
bibliográfiák összeállítása; 
a könyvtárban található külföldi 
és magyar szerzők fontosabb 
vers-, mese-, 
szemelvénygyűjteményeinek, 
ismert szépirodalmi és 
ismeretközlő sorozatok 
számbavétele 

 Ismeri a legfontosabb 
kézikönyveket. 
Egyszerűbb feladatok 
megoldásához tud 
belőlük adatokat, 
tényeket gyűjteni. 

 Konkrét feladatok 
alapján tanulmányozni 
tudja az egyes 
tudományágak alapvető 
kézikönyveit.  Ismeri 
szerkezetüket, 
felépítésüket. Iskolai 
feladataihoz önállóan 
tud információkat 
keresni 
segédkönyvekből. 

        
2. Az indirekt tájékoztató 

eszközök: a betűrendes 
(szerző, cím) katalógus, a 
szakkatalógus, a tárgyszó- és 
sorozati katalógus; 
a katalóguscédula adatai, 
sorrendje, adatok elhelyezése,
aláhúzások, osztólapok, ETO, 
szakjelzet, Cutter- jel; 
a betűrendes katalógus és a 
szakkatalógus szerkezete 

 A katalóguscédula és a könyv 
adatainak összehasonlítása; 
a betűrendes katalógus és 
szakkatalógus felépítésének 
összehasonlítása (besorolás 
rendje, katalóguscédula adatai, 
osztólapok szerepe); használatuk 
gyakorlása; irodalomkutatás, 
anyaggyűjtés, keresés a 
betűrendes leíró katalógusban 
szerző és cím szerint 

 Tudja használni a 
betűrendes katalógust és 
a szakkatalógust. 

 Ismeri, és önállóan tudja 
használni a könyvtár 
katalógusait (betűrendes, 
leíró). Ismeri a besorolás 
rendjét, az osztólapok 
szerepét, a 
katalóguscédula adatait, 
jelzéseit. Megadott 
témákhoz önállóan tud a 
könyvtár katalógusaiból 
irodalomkutatást, 
anyaggyűjtést, 
témafigyelést, 
bibliográfia összeállítást 
végezni. 
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3. A közhasznú 

információforrások 
(szerkezete, felépítése): 
telefonkönyv, menetrend, 
szaknévsor, a médiapiac 
ajánló katalógusai 

 Telefonkönyv, menetrend, 
szaknévsor, ajánló katalógus 
(könyv, lemez, videó) 
tanulmányozása, Használatuk 
gyakorlása 

 Tud tájékozódni a 
telefonkönyvben, 
menetrendben és 
műsorfüzetekben és ezek 
online változataiban. 

 Önállóan tud 
tájékozódni közhasznú 
információforrásokban, 
ismeri szerkezeti 
felépítésüket és ezek 
online változatait.. 

        
4. A könyvtári számítógépes 

adatbázis 
 A számítógépes adatbázis 

használatának gyakorlása 
 Segítséggel adatot tud 

keresni a könyvtári szá-
mítógépes adatbázisban. 

 Önállóan tudja használni 
a könyvtári 
számítógépes adatbázist. 

        
IV. TANULMÁNYI 

PROBLÉMÁNAK 
MEGFELELŐ MÉDIUM 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
FELDOLGOZÁSA 

 TANULMÁNYI 
PROBLÉMÁNAK 
MEGFELELŐ MÉDIUM 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
FELDOLGOZÁSÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
1. Forráshasználat módja. A 

keresés lépései, 
forrásfeltárás 

 Forráshasználat módjának 
tanulása. 

 Ráirányító kérdések 
segítségével képes a 
megfelelő 
forrásdokumentum 
kiválasztására és 
használatára 

 Önállóan képes a 
megfelelő 
forrásdokumentum 
kiválasztására és 
használatára 

        
2. Forráshasználat etikai 

kérdései 
 Forráshasználat etikai 

kérdéseinek tanulása 
 Ismeri a 

forráshasználattal 
kapcsolatos etikai 
kérdéseket és 
jogszabályokat 

 Betartja a 
forráshasználattal 
kapcsolatos etikai és 
jogszabályokat 

        
V. A SZELLEMI MUNKA 

TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 

 A SZELLEMI MUNKA 
TECHNIKÁJÁNAK 
TANULÁSA, AZ ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 
GYAKORLÁSA 

    TANU 
KUTA 

        
1. Az iskolai könyvtár 

hagyományos (könyv, 
folyóirat) AV (lemez, dia, 
kazetta, videó) és 
számítógéphez kötött 
ismerethordozóinak 
(multimédia, számítógépes 
programok). Internet 
(kereső programok, 
levelezés) információszerzés 
és –felhasználás 

 Az iskolai könyvtár hagyományos 
(könyv, folyóirat) AV és 
számítógéphez kötött 
ismerethordozóinak felhasználása 
az önálló ismeretszerzés és a 
forrásalapú tanulás folyamatában:
konkrét példák, feladatok alapján 
tájékozódás az egyes 
dokumentumok információs 
értékéről; 
iskolai feladatok és problémák 
megoldásához a könyvtár  
megadott segédeszközeinek 
használata,  
a szerzett információk rögzítése 
jegyzeteléssel, a források pontos 
megjelölése; beszámoló készítése 

 Könyvtári forrásból 
ismereteket tud meríteni 
és a felhasznált forrást 
meg tudja jelölni. 

 Iskolai feladataihoz és 
egyéni problémáinak 
megoldásához tudja 
használni a könyvtár 
direkt (kézikönyvek) és 
indirekt (katalógusok, 
bibliográfiák) 
tájékoztató eszközeit és 
dokumentumait. 
Önállóan tud több 
különböző forrásból 
ismereteket meríteni, a 
szerzett információkat 
jegyzeteléssel rögzíteni, 
és a forrásokat 
megjelölni. 

        
2. A kézikönyvtári állományra 

épülő ismeretszerzés 
 A kézikönyvtári állományra épülő 

ismeretszerzés gyakorlása: 
szaktárgyi témákhoz kiselőadás, 
tanulmány, szemle, ajánlás 
készítése; 
a jegyzetelés, cédulázás, 
tömörítés gyakorlása 

 Önállóan tud használni 
legalább öt kézikönyvet. 
Forrásairól pontos 
cédulát tud írni minta 
alapján. 

 Önállóan tud több 
különböző forrásból 
ismereteket meríteni, a 
szerzett információkat 
jegyzeteléssel rögzíteni, 
és a forrásokat pontosan 
megjelölni. Könyvtári 
kutató-, gyűjtőmunkája 
eredményéről szóban 
vagy írásban be tud 
számolni. 
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3. A katalógusok, bibliográfiák 

használatára épített 
anyaggyűjtés, témafigyelés, 
irodalomkutatás és ajánló 
bibliográfia 

 A katalógusok, bibliográfiák 
használatára épített 
anyaggyűjtés, témafigyelés, 
irodalomkutatás és ajánló 
bibliográfia összeállításának 
gyakorlása; tantárgyi témákhoz 
anyaggyűjtés a számítógépes 
adatbázis segítségével 

 Két-három témához kis 
segítséggel anyagot tud 
gyűjteni a könyvtári 
katalógusból. 

 Önállóan tud anyagot 
gyűjteni katalógusokból, 
bibliográfiákból. Ajánló 
bibliográfiát tud 
összeállítani megadott 
témakörökhöz. 

 
4. Tömegmédiumokban, az 

önművelés különböző 
csatornáiban történő 
eligazodás, tájékozódás 

 A tömegmédiumokban, az 
önművelés különböző  
csatornáiban történő eligazodás, 
tájékozódás gyakorlása: 
ajánlott vagy szabadon választott 
(kedvenc) műsorok nézése, 
hallgatása, róluk szóló kritikák, 
elemzések figyelése, összegyűjtése;
rádió, televízió programajánlók, 
műsorfüzetek tanulmányozása, 
tantárgyi témához kapcsolódó 
programajánlás készítése 

 Szabadideje eltöltéshez 
igénybe tudja venni a 
tömegkommunikációs 
csatornákat és a lakóhely 
művelődési 
intézményeinek 
szolgáltatásait. 

 Önálló 
ismeretszerzéshez, 
önműveléshez 
rendszeresen 
felhasználja a 
tömegkommunikációs 
csatornák különböző 
formáit. Igénybe tudja 
venni lakóhelye 
szabadidős 
szolgáltatásait, és 
tájékozódni tud a 
médiapiac kínálatáról. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 
I. KÖNYVTÁR TELJES ÁLLOMÁNYÁNAK ÖNÁLLÓ HASZNÁLATA A TANULÁSBAN ÉS A 

PIHENÉSBEN 
a) A tanuló rendszeresen igénybe veszi a közművelődési és az iskolakönyvtár szolgáltatásait.  
b) Tudjon önállóan tájékozódni a médiatárban. 
c) Tudjon pontos leírást adni híres magyar és külföldi könyvtárakról. 
d) Rendszeresen vegyen részt iskolán kívüli művelődési rendezvényeken. 
e) Rendszeresen vezessen önművelési naplót. 

 
II. KERESÉSI SZEMPONTOK KIFEJEZÉSE A KÖNYVTÁR KÓDRENDSZERÉVEL 

a) Tudjon különbséget tenni a hagyományos és az elektronikus dokumentumok között. 
b) Önállóan tudja kiválasztani a számára szükséges dokumentumokat, közleményeket adott feladat 

elvégzéséhez. 
c) Jól ismerje a különböző sajtótermékek szerkezeti jellemzőit. 
d) Értse a publikációk esztétikus megjelenésének fontosságát. 
e) Tudjon kutatómunkát végezni múzeumban, levéltárban és irattárban. 

 
III. IRÁNYÍTOTT FORRÁS ÉS INFORMÁCIÓKERESÉS 

a) Tudja használni kapott feladat megoldására egyes tudományágak szaklexikonait és segédkönyveit. 
b) Könyvtári cédula- vagy elektronikus katalógus segítségével tud témabibliográfiát összeállítani 
c) Tudja önállóan használni a könyvtár és más információtároló intézmény számítógépes adatbázisait. 
 

IV. TANULMÁNYI PROBLÉMÁNAK MEGFELELŐ MÉDIUM KIVÁLASZTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA 
a) Tudjon önállóan forrásdokumentumot kiválasztani és használni. 
b) Képes rá, hogy betartja a forráshasználat szabályait. 

 
V. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS 

a) Tudja önállóan használni a könyvtár direkt és indirekt tájékoztató eszközeit. 
b) Tudjon önállóan több forrás bevonásával jegyzetet, cédulát készíteni és a forrásokat hibátlanul 

megjelölni. 
c) Állandó jelleggel felhasználja információgyűjtéshez. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
8. évfolyam 

 
 

Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanulási céljai 
a 8. évfolyamon 

 
Szerezzenek tájékozottságot a tanulók a különböző könyvtártípusokról és tanuljanak meg bennük tájékozódni. 
Tegyenek szert biztonságos könyvtárhasználói magatartásra. Tanulják meg igénybe venni az iskolai könyvtár 
valamennyi szolgáltatását. A többcsatornás önálló ismeretszerzés révén váljanak permanens önművelésre 
képessé. Tanulják meg a különböző dokumentumok közül a problémáik megoldásához megfelelőt kiválasztani 
és tájékoztató apparátusát használni. Legyenek tisztában a különböző dokumentumtípusok és 
tömegkommunikációs műfajok információs értékével. Szaktárgyi kutató és gyűjtő munkáikhoz tanulják meg 
használni a könyvtár direkt és indirekt tájékoztató eszközeit. Szerezzenek jártasságot a könyvtári számítógépes 
adatbázis használatában. Az önművelés különböző csatornái útján szerzett ismereteiket tanulják meg szaktárgyi 
műveltségükbe integrálni. Tanulják meg feladataikat – a témakör jellegének megfelelően – könyvtártípushoz, 
tájékoztató eszközhöz és dokumentumfajtához kötni. Váljanak képessé az összegyűjtött források értékelésére, 
rangsorolására, és tanulják meg kiválasztani közülük a számukra legmegfelelőbbet. Tanuljanak meg eleget tenni 
a szellemi munka etikai normáinak. Ismerjék fel, hogy milyen meghatározó szerepe van a mindennapi életben a 
tömegmédiának és az önművelésnek. Szerezzenek tapasztalatokat a médiapiac szolgáltatásairól.  
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. KÖNYVTÁR TELJES 

ÁLLOMÁNYÁNAK 
ÖNÁLLÓ HASZNÁLATA 
A TANULÁSBAN ÉS A 
PIHENÉSBEN 

 KÖNYVTÁR TELJES 
ÁLLOMÁNYÁNAK ÖNÁLLÓ 
HASZNÁLATÁNAK 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    

        
1. A könyvtár állománya, a 

médiatár direkt és indirekt 
tájékoztató apparátusa 

 A könyvtár valamennyi 
állományrészének rendszeres 
használata, szolgáltatásainak 
igénybe vétele; a médiatár direkt, 
indirekt tájékoztató 
apparátusából adatok, tények, 
ismeretek szerzése rendszeres 
könyvtári kutatómunkával 

 Önállóan tájékozódik a 
médiatárban, igénybe 
tudja venni annak 
alapvető szolgáltatásait. 

 Pontosan és hibátlanul 
tájékozódik a 
médiatárban. Ismeri és 
használja a könyvtár 
valamennyi 
szolgáltatását. 

        
2. Különböző könyvtártípusok 

szakmai, közhasznú és 
művelődési szolgáltatásai 

 Szakmai, közhasznú 
ismeretszerzés, művelődés 
gyakorlása különböző 
könyvtártípusokban 

 Ismeri lakóhelye 
közkönyvtárát és 
szolgáltatásait. 
Tájékozott más 
könyvtártípusokban is. 

 Ismer különböző 
könyvtártípusokat, 
információs 
központokat, 
adatbankokat. Ki tudja 
választani, hogy 
szakmai, közhasznú, 
művelődési igényeit 
melyik könyvtártípus 
tudja kielégíteni. 

        
3. Műemléki, iskolai, 

tudományos, vagy 
szakkönyvtár 

 Egy műemléki, tudományos, vagy 
szakkönyvtár meglátogatása; 
előzetes felkészülés 
gyűjtőmunkával a 
könyvtárlátogatásra; a látogatás 
tapasztalatainak feldolgozása 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
meglátogatott 
könyvtárról. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
meglátogatott 
könyvtárról. 
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4. Otthoni médiatár  Tervezet készítése otthoni 
médiatár összeállításához 

 Segítséggel vázlatos 
tervet tud készíteni 
otthoni médiatárának 
kialakításához. 

 Meg tudja tervezni 
otthoni médiatárát. 

 
5. A különböző 

tömegkommunikációs 
csatornák, eszközök, formák 

 A különböző 
tömegkommunikációs csatornák, 
eszközök, formák használatának 
gyakorlása 

 Alkalmanként használja 
a különböző 
tömegkommunikációs 
csatornákat. 

 Rendszeresen használja 
a különböző 
tömegkommunikációs 
csatornákat. 

        
6. Médiaszövegek, 

médiaműsorok 
 Médiaszövegek olvasásának 

gyakorlása; 
műsorkiválasztás, műsorfigyelés, 
értékelés, véleményalkotás 

 Véleményt tud alkotni 
általa hallott, látott 
műsorokról. 

 Elemezni és értékelni 
tud médiaszövegeket. Ki 
tudja választani az 
érdeklődésének 
megfelelő programot a 
rádió és a televízió 
műsorából. Véleményt 
tud alkotni általa hallott, 
látott műsorokról. 

        
7. A médiapiac kínálata  Tájékozódás a médiapiac 

kínálatáról: ajánló listák, 
katalógusok, műsorfüzetek 
olvasása; 
könyvesbolt, antikvárium, 
videotéka látogatása 

 Alkalmanként 
tájékozódik a médiapiac 
kínálatáról. 

 Rendszeresen 
tájékozódik a médiapiac 
kínálatáról. Érdeklődést 
felkeltő ajánlatot tud 
készíteni 
médiatermékekről. 

        
8. Az iskolán kívüli önművelés 

csatornái (művelődési, 
művészeti, tudományos 
intézmények); 
múzeumi, levéltári 
kutatómunka; 
önművelési napló 

 Az iskolán kívüli önművelés 
megfelelő csatornáinak 
kiválasztása, műsorok, 
programok megtekintése; 
múzeumi, levéltári kutatómunka 
végzése; 
önművelési napló készítése 

 Alkalmanként részt vesz 
művelődési, művészi 
programokon. 
Egy-két hétre meg tudja 
tervezni önművelési 
programját. 

 Az iskolán kívüli 
önművelés lehetőségeit 
érdeklődésének 
megfelelően ki tudja 
választani. Rendszeresen 
részt vesz művelődési, 
művészi programokon. 
Múzeumi, levéltári 
kutatómunkát tud 
végezni. Önművelési 
naplót tud készíteni. 

        
II. KERESÉSI 

SZEMPONTOK 
KIFEJEZÉSE A 
KÖNYVTÁR 
KÓDRENDSZERÉVEL 

 KERESÉSI SZEMPONTOK 
KIFEJEZÉSÉNEK TANULÁSA 
ÉS BEGYAKORLÁSA 

    

        
1.    
 

Hagyományos és modern 
dokumentumok ismerete és 
használata (AV, CD, 
multimédia, számítógépes 
programok). Internet 
(kereső programok, 
levelezés) információszerzés 
és – felhasználás 

 
a könyv témájának 
megállapítására a 
tartalomjegyzék, az előszó, képek, 
ábrák és fejezetek 
tanulmányozásával; 
nyomtatott dokumentumok 
tájékoztató apparátusának 
(tárgymutató, névmutató, 
irodalomjegyzék) használata; 
dokumentumok kiválasztása és 
használata iskolai feladatok és 
egyéni problémák megoldásához 

 
Iskolai feladataihoz 
segítséggel választani 
tud különböző 
dokumentumokat 
(könyv, sajtótermék, 
AV, CD, stb.) és fel 
tudja őket használni. 
Meg tudja különböztetni 
(tartalmi és formai szem-
pontból) a könyv, 
sajtótermék és a 
tömegkommunikációs 
eszközök azonos és 
eltérő vonásait. Tudja 
használni a betűrendes-, 
és szakkatalógust, 
továbbá a mindennapi 
életvitelhez szükséges 
közhasznú információs 
forrásokat 
(telefonkönyv, 
menetrend, szaknévsor, 
katalógusok). 

 
Önműveléshez, 
szaktárgyi 
ismeretszerzéshez 
önállóan ki tudja 
választani és fel tudja 
használni a különböző 
dokumentumfajtákat 
(könyv, sajtótermékek, 
audiovizuális 
dokumentumok, 
mágneses adathordozók) 
és egyes tudományágak 
kézikönyveit. Önállóan 
használja a nyomtatott és 
multimédiák 
dokumentumainak 
tájékoztató apparátusát 
(tárgymutató, 
névmutató, 
irodalomjegyzék). 
Rendszeresen 
tájékozódik az időszaki 
kiadványokban (napi-, 
hetilap, folyóirat, 
évkönyv) és az 
elektronikus sajtóban. 
Megszerzett ismereteit 
be tudja építeni 
szaktárgyi ismereteibe. 
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       Meg tudja állapítani a 

különbségeket és 
hasonlóságokat a 
sajtótermékek és más 
tömegkommunikációs 
források információs 
tartalma és szerepe 
között. 

        
2. Kézikönyvek  A könyvtárban található – egyes 

tudományágak – legfontosabb 
kézikönyveinek használata 
feladatok megoldása során 

 Ismer és tud használni 
legalább öt-hat 
kézikönyvet. 

 A könyvtárban található 
– egyes tudományágak – 
legfontosabb 
kézikönyveit jól ismeri 
és tudja használni a 
szaktárgyi feladatok 
megoldása során. 

        
3. Közhasznú 

információforrások 
(menetrend, telefonkönyv, 
szaknévsor) 

 Közhasznú információforrások 
használatának gyakorlása 

 Ismeri és tudja használni 
a telefonkönyvet és a 
vasúti menetrendet. 

 Biztonsággal tudja 
használni a 
telefonkönyvet, a 
menetrendeket és a 
szaknévsort. 

        
4. Napilapok, szakfolyóiratok, 

elektronikus médiumok 
 Különböző napilapok és 

szakfolyóiratok, elektronikus 
médiumok rendszeres 
használatának gyakorlása; ajánló 
bibliográfiák összeállítása 

 Alkalmanként olvassa a 
napilapokat és egy-két 
szakfolyóiratot. 

 Rendszeresen olvassa a 
napilapokat és legalább 
öt szakfolyóiratot. 
Rendszeresen nyomon 
követi az elektronikus 
médiumok információit. 

        
5. A számítógépes könyv- és 

újságszerkesztés modern 
technológiája; 
szerepük az információk 
gyors áramlásában 

 Információk tanulása 
számítógépes könyv- és 
újságszerkesztés modern 
technológiájáról; 
szerepük tisztázása az 
információk gyors áramlásában 

 Négy-öt igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
számítógépes könyv- és 
újságszerkesztésről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
számítógépes könyv- és 
újságszerkesztésről. 

        
6. A médiapiac ajánlásai 

(könyv, CD, videó, DVD, 
műsoros kazetta) 

 A médiapiac ajánlásainak 
figyelése; szempontok 
számbavétele könyv-lemez-, 
hang- és videótár 
összeállításához 

 Alkalmanként olvassa a 
médiapiac ajánlásait. 

 Rendszeresen figyeli a 
médiapiac ajánlásait. 
Tervet tud készíteni saját 
könyv-lemez-, hang- és 
videótár 
összeállításához. 

        
7. A múzeumi, levéltári 

ismeretszerzés, önálló 
kutató- és gyűjtőmunka 

 A múzeumi, levéltári 
ismeretszerzés, önálló kutató- és 
gyűjtőmunka gyakorlása 

 Segítséggel ismereteket 
tud szerezni 
múzeumokban. 

 Önállóan tud ismereteket 
szerezni múzeumokban, 
levéltárakban. 

        
III. IRÁNYÍTOTT FORRÁS 

ÉS 
INFORMÁCIÓKERESÉS 

 DIREKT ÉS INDIREKT 
TÁJÉKOZTATÁSI 
ESZKÖZÖKNEK MEGFELELŐ 
MÓDSZEREK 
ALKALMAZÁSA 

    

        
1.    
 

A médiatár direkt és indirekt 
tájékoztató apparátusa  

A katalógus és bibliográfia 
megkülönböztetése; 
Tények adatok gyűjtése, 
tájékozódás, referens kérdések 
megoldása, kézikönyvek 
használata olvasás közben, 
válogatás, jegyzetelés, kiemelés, 
bibliográfia összeállítása, 
kiselőadás, beszámoló tartása; 
témabibliográfia, ajánlójegyzék 
összeállítása iskolában tanult 
témakörökhöz; 
a betűrendes leíró katalógus 
használatának gyakorlása; 

 
Ismeri, és önállóan tudja 
használni a médiatár 
legfontosabb 
kézikönyveit (lexikon, 
enciklopédia, szótár, 
adattár). 

 
Iskolai feladatai, egyéni 
problémái megoldásához 
önállóan ki tudja 
választani a 
kézikönyvtár tájékoztató 
eszközeit. Meg tudja 
különböztetni a 
bibliográfiát és a 
katalógust. 
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   tartalom szerinti keresés 

gyakorlása a szakkatalógusban; 
közhasznú információs források 
használatának gyakorlása: 
keresés telefonkönyvben, 
menetrendben, szaknévsorban; 
tájékozódás az elektronikus sajtó 
közhasznú információs 
szolgáltatásaiban 

   Ismeri a bibliográfiák 
különböző típusait (álta-
lános, életrajzi, 
szaktárgyi, nemzeti) és 
tudja használni azokat a 
tájékozódásban. 
Önállóan tudja használni 
a betűrendes leíró és a 
szakkatalógust, valamint 
a közhasznú információs 
forrásokat. 

        
2. A televízió, a rádió, az 

újság, a múzeum, a levéltár 
információs lehetőségei, 
hasonlóságai, 
különbözőségei a könyvtári 
tájékoztató apparátussal 

 A televízió, a  rádió, az újság, a 
múzeum és a levéltár információs 
lehetőségeinek számbavétele, 
összehasonlítása a könyvtári 
tájékoztató apparátussal 

 Segítséggel használni 
tudja a televíziót, a 
rádiót, az újságot, mint 
információs forrásokat. 

 Használni tudja a 
televíziót, a rádiót, az 
újságot, a múzeumot és a 
levéltárat, mint 
információs forrásokat. 
Ismeri a televízió, a 
rádió, az újság, a 
múzeum, és a levéltár, 
valamint a könyvtári 
tájékoztatás 
hasonlóságait és 
különbségeit. 

        
IV. TANULMÁNYI 

PROBLÉMÁNAK 
MEGFELELŐ MÉDIUM 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
FELDOLGOZÁSA 

 TANULMÁNYI 
PROBLÉMÁNAK 
MEGFELELŐ MÉDIUM 
KIVÁLASZTÁSA ÉS FELDOL-
GOZÁSÁNAK TANULÁSA 

    

        
1. A multimédia, mint komplex 

adatforrás  
 A multimédia, mint komplex 

adatforrás tanulása 
 Érti a multimédia 

előnyeit, alkalmanként 
használja. 

 Mindennapi tanulási 
eszközként használja a 
multimédiás 
adatbázisokat, 
lexikonokat. 

        
2. Forráshasználat módja. A 

keresés lépései, 
forrásfeltárás. 

 Forráshasználat módjának, a 
keresés lépéseinek és a 
forrásfeltárás elmélyítése. 

 Önállóan tud keresni a 
javasolt források között, 
ezt tudja használni 
feladatai megoldásához. 

 Önállóan tud forrást 
választani és keresni 
benne, és ezt tudja 
használni további, 
mélyebb kereséshez és 
feladatai megoldásához. 

         
V. A SZELLEMI MUNKA 

TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 

 A SZELLEMI MUNKA 
TECHNIKÁJÁNAK 
TANULÁSA, AZ ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 
GYAKORLÁSA 

    TANU 
KUTA 
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1.    
 

Források felhasználása; 
szövegértelmezés; 
jegyzetelés, cédulázása 

 
Források választása a tájékoztató 
segédeszközök felhasználásával 
szaktárgyi feladatokhoz; 
különböző szövegtípusok, illetve 
nem szöveges könyvrészek 
értelmezésének gyakorlása; 
jegyzetelés, cédulázás 
gyakorlása; 
a szerzett ismereteit 
rendszerezése; 
szóbeli vagy írásos beszámoló 
készítése vázlat alapján 

 
Iskolai feladatai 
megoldásához 
dokumentumokból 
információkat tud 
szerezni, rögzíteni 
(jegyzet) és vázlat 
alapján azokról röviden 
beszámolni. Ha idéz,  a 
felhasznált forrást meg 
tudja nevezni. 

 
Önműveléshez, 
szaktárgyi kutató-, 
gyűjtőmunkához 
önállóan tudja használni 
a médiatár teljes 
eszköztárát.  
Feladataihoz önállóan 
tud forrásokat választani 
különböző tájékoztató 
segédeszközökből. 
A különböző 
szövegtípusokból 
tényeket, adatokat tud 
lejegyezni, szövegeket 
értelmezni, kiselőadást, 
beszámolót készíteni. 
A kiválasztott 
forrásokból önállóan tud 
ismereteket szerezni, 
rögzíteni jegyzeteléssel, 
cédulázással. 
Tudja az ismereteket 
rendszerezni, továbbá 
vázlat alapján szóban és 
írásban róluk be tud szá-
molni. 
A felhasznált forrásról 
irodalomjegyzéket tud 
készíteni.  
Eleget tud tenni a 
szellemi munka etikai 
követelményeinek 
(idézet, hivatkozások, 
forrásmegjelölés). 

        
2. Forrásértékű gyűjtemények, 

antológiák, szépirodalmi és 
ismeretközlő sorozatok, 
ajánlott és szabadon 
választott ifjúsági irodalom, 
ifjúsági és felnőtt 
szépirodalmi és 
szakfolyóiratok; 
a szaktudományok 
fontosabb kézikönyvei 
(lexikonok, enciklopédiák, 
szótárak, monográfiák, 
adattárak) 

 Forrásértékű gyűjtemények, 
antológiák, szépirodalmi és 
ismeretközlő sorozatok, ajánlott 
és szabadon választott ifjúsági 
irodalom, ifjúsági és felnőtt 
szépirodalmi és szakfolyóiratok 
felhasználásának gyakorlása; 
szaktárgyi ismeretszerzés a 
szaktudományok fontosabb 
kézikönyveiből; 
katalógus használatra épített 
témafigyelés, irodalomkutatás és 
bibliográfia-összeállítás 
gyakorlása 

 Kis segítséggel tudja 
használni a forrásértékű 
gyűjteményeket, 
antológiákat, 
szépirodalmi és 
ismeretközlő 
sorozatokat, és a 
szaktudományok 
fontosabb kézikönyveit. 

 Szaktárgyi kutató-, 
gyűjtőmunkához, 
önműveléshez fel tudja 
használni a forrásértékű 
gyűjteményeket, 
antológiákat, 
szépirodalmi és 
ismeretközlő 
sorozatokat, az ajánlott 
és szabadon választott 
ifjúsági irodalmat, 
ifjúsági és felnőtt 
szépirodalmi és 
szakfolyóiratokat, a 
szaktudományok 
fontosabb kézikönyveit. 

        
3. A tömegmédiumok és a 

különböző önművelési 
csatornák 

 A tömegmédiumok és a különböző 
önművelési csatornák 
használatának gyakorlása, az 
információk beépítése az önálló 
ismeretszerzésbe; 
ajánlott vagy szabadon választott 
(kedvenc) műsorok nézése, 
hallgatása, róluk szóló kritikák, 
elemzések figyelése, 
összegyűjtése; 
rádió, televízió programajánlók, 
műsorfüzetek tanulmányozása; 
tantárgyi témához kapcsolódó 
programajánlás késztése 

 Tájékozódni tud 
lakóhelye önművelési, 
szabadidő-eltöltési 
lehetőségeiről, figyeli a 
tömegkommunikációs 
csatornák műsorait, és 
igénybe tudja venni a 
különböző 
szolgáltatásokat. 

 Szaktárgyi kutató-, 
gyűjtőmunkához, 
önműveléshez a 
médiatári eszköztáron 
túl fel tudja használni a 
tömegtájékoztató 
eszközöket, csatornákat, 
továbbá a művelődési, 
művészeti, tudományos 
intézmények 
szolgáltatásait. Tudja 
alkalmazni a múzeumi, 
levéltári kutató- és 
gyűjtőmunkára 
vonatkozó ismereteket. 
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Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
I. KÖNYVTÁR TELJES ÁLLOMÁNYÁNAK ÖNÁLLÓ HASZNÁLATA A TANULÁSBAN ÉS A 

PIHENÉSBEN 
a) Tudjon pontosan és hibátlanul tájékozódni a médiatárban.  
b) Tudja kiválasztani, hogy szakmai, közhasznú vagy művelődési igényét melyik könyvtártípus tudja 

kielégíteni önállóan. 
c) Tudjon pontos leírást adni meglátogatott információtároló intézmény működéséről. 
d) Tudjon saját médiatárat tervezni. 
e) Rendszeresen vezessen önművelési naplót. 

 
II. KERESÉSI SZEMPONTOK KIFEJEZÉSE A KÖNYVTÁR KÓDRENDSZERÉVEL 

a) Tudja kiválasztani és feldolgozni a különböző dokumentumfajtákat a keresendő információ 
szempontjából. 

b) Tájékozódjon rendszeresen az időszaki kiadványok segítségével. 
c) Jól ismerje a különböző tudományágak kézikönyveit és tudja ezeket használni mindennapi keresési 

feladatai végzésekor. 
d) Tudjon pontos leírást adni szóban és írásban a számítógépes könyv- és újságszerkesztés menetéről. 
e) Figyelje rendszeresen a médiapiac ajánlásait. 

 
III. IRÁNYÍTOTT FORRÁS ÉS INFORMÁCIÓKERESÉS 

a) Feladatai megoldásához önállóan ki tudja választani a szükséges szakkönyveket. 
b) Hibátlanul képes megkülönbözetni a katalógust a bibliográfiától. 
c) Tudja önállóan használni a különböző tömegkommunikációs csatornákat 
d) Ki tudja választani az iskolán kívüli önművelődési lehetőségek közül az érdeklődésének leginkább 

megfelelőt. 
 

IV. TANULMÁNYI PROBLÉMÁNAK MEGFELELŐ MÉDIUM KIVÁLASZTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA 
a) Használja mindennapi tanulási eszközként a multimédiális adatbázisokat és lexikonokat. 
b) Tudjon önállóan forrást választani és keresni benne és ennek folytatásaként képes mélyebb keresési 

feladatok megfoldására is. 
 
V. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS 

a) Tudja önállóan használni a forrásértékű gyűjteményeket, antológiákat. 
b) Tudjon önállóan több forrás bevonásával jegyzetet, cédulát készíteni és a forrásokat hibátlanul 

megjelölni. 
c) Tudja szaktárgyi kutatómunkájához felhasználni a tömegtájékoztatási eszközöket és a művelődési, 

tudományos és művészeti intézmények szolgáltatásait. 
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☯
 
 
 
 

ÖNMŰVELÉS, KÖNYV- 
ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 

 
9–10. évfolyam 
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Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei 
között a 7–10. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tanterv és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és 
pedagógiája szerint dolgoznak. (Az itt közölt Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat  tanterv szerves folytatása 
az 7–8. évfolyam számára kidolgozott tantervnek.) 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☯ 
 

☯ 
 

☯ 
 

☯ 
 

  

 
☯ Más tantárgyak óraszámának keretében tanulható tananyag. 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanterv a Nemzeti alaptanterv Informatika műveltségterületre előírt 
követelményeket, továbbá a Tanulás és Információs és kommunikációs kultúra kiemelt fejlesztési feladatok 
követelményeinek teljesítését teszi lehetővé. (Ez utóbbiban fogalmazódott meg a könyvtárhasználat meghatározó 
szerepe az önálló ismeretszerzésben és a forrásalapú tanulásban.) Ezen kívül kapcsolódik az EU és kultúra és a 
Tudomány és kutatásmódszertan elnevezésű kereszttantervekhez is. A tanterv néhány eleme megtalálható a 
Magyar nyelv és irodalom 9–10. évfolyamának tanterveiben. A tanterv jól hasznosítható a szabadon tervezhető 
órakeret összeállításakor. Ezen kapcsolódási pontokat a részletes tantervben a táblázat jobb oldalán kiemelt 
rövidítések jelzik. 
A tanterv követelményei szinte valamennyi műveltségterület követelményei között is megtalálhatók. A tanterv 
magában foglal további követelményeket is. Nevezetesen a tömegkommunikációs csatornák és az iskolán kívüli 
különböző önművelési lehetőségek megalapozását szolgáló ismeretszerzési-tanulási tevékenységeket. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanterv alapvető stratégiai célkitűzése a hiteles információnyújtás és 
a többcsatornás ismeretszerzés, továbbá a különböző érzékelési csatornákon a tanulókhoz eljutó információk 
kezelésének és alkotó felhasználásának az elsajátítása. Azoknak az alapvető jártasságoknak és képességeknek a 
megalapozására törekszik, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat a különböző tanulási-önművelési technikák 
elsajátítására, valamint az iskolán kívüli és túli önálló ismeretszerzésre és permanens önművelésre. A tanterv 
tananyaga három „támpillérre” épül:  könyv- és könyvtárhasználatra,  tömegkommunikációs csatornák 
ismeretére és használatára, valamint  művelődési,  művészeti és tudományos intézmények szolgáltatásainak  
igénybevételére. A tanterv nagyrészt spirálisan, kisebb mértékben lineárisan építkezik. Az egyes évfolyamokon 
– bővülő tartalommal – az alábbi tananyagok szerepelnek:  könyvtárhasználat, önművelés, 

 dokumentumismeret,  könyvtári tájékoztató eszközök ismerete és használata,  a szellemi munka 
technikája. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv hatékony alkalmazásához szükséges személyi feltételek közül kiemelten fontos a korszerű 
ismeretekkel rendelkező könyvtárostanár, aki szervezi, irányítja, összefogja a médiatári eszköztárra épülő 
önművelési tevékenységet. A követelményrendszer tantárgyközi jellegéből adódóan feltételezi a szaktanárok 
könyvtár-informatikai, médiaismereti alapműveltségét is. Az ismeretanyag elsajátítása általában nem külön 
órakeretben történik (természetesen így is lehet), hanem az egyes tantárgyak órakeretében. Nagyon fontos 
leszögezni, hogy a könyvtárhasználati követelmények elsajátítása, a tanulási önművelési kultúra megalapozása 
csak korszerű, hatékonyan funkcionáló iskolai könyvtárban (médiatárban) lehetséges, melynek főbb jellemzői: 

 korszerű személyi, tárgyi, működési feltételek;  magas színvonalú állomány (hagyományos és modern 
dokumentumok, ismerethordozók),  korszerű médiatári eszközök, könyvtár-technológia;  számítógépes 
eszközpark (multimédia);  differenciált könyvtári szolgáltatás;  széleskörű tájékozódási lehetőség; 

 mindennapos könyvtári szolgáltatás (heti 22 óra nyitva tartás);  tömegkommunikációs eszközök könyvtári 
használatának biztosítása;  lehetőleg főállású iskolai könyvtáros működtetése. 
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Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanulásának céljai 

a 9–10. évfolyamon 
 
 
Könyvtárhasználói, önművelői szokások, magatartás 
 
Tanulják meg a tanulók igénybe venni az iskolai könyvtár és más könyvtárak alapvető szolgáltatásait. 
Tanuljanak meg információkat keresni nagyhírű (magyar, egyetemes) könyvtárakról. Ismerjék meg és tanulják 
meg használni a tömegkommunikációs csatornák adta információszerzés lehetőségeit. Szerezzenek 
információkat és tapasztalatokat művelődési, művészeti, tudományos intézményekről, tanulják meg igénybe 
venni szolgáltatásaikat. Tanuljanak meg tényeket, adatokat kiemelni, feljegyezni megadott információhordozók 
szöveges és képi közléseiből, tanulják meg a felhasznált forrás főbb adatait megnevezni. Váljanak képessé 
olvasmányaik, illetve egyéb dokumentumok rövid tartalmi ismertetésére. Váljanak képessé az elvégzett 
munkájuk értékelésére. Tanuljanak meg szabályosan idézni a felhasznált szövegekből. Tanuljanak meg 
információt keresni a médiatár direkt és indirekt tájékoztató apparátusából. Tanuljanak meg iskolai feladataikhoz 
információt keresni a tömegkommunikációs csatornákból, modern ismerethordozókból és az iskolán kívüli 
önművelési formákból. Tanuljanak meg a hagyományos audiovizuális és a modern ismerethordozókból tényeket, 
adatokat lejegyezni és kiemelni, a felhasznált forrás bibliográfiai adatait megnevezni. Váljanak képessé a 
különböző tömegkommunikációs eszközökből szerzett információik szelektálására és felhasználására. Sajátítsák 
el a teljes könyvtári eszközbázisra épített irodalomkutatás módszereit. Tanuljanak meg mindenféle 
ismerethordozóról (hagyományos, AV, modern) rövid tartalmi ismertetőt, ajánlást készíteni. Sajátítsák el a 
tömegmédiák és önművelési intézmények használatához szükséges különböző tanulási, önművelési technikákat. 
Ismerjék fel a többcsatornás ismeretszerzés nélkülözhetetlen szerepét és hasznát az egyén önművelésében. 
Szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat a médiapiac (könyv, tv, film, lemez, videó, reklám) különböző 
szolgáltatásairól. Értsék meg a reklám szerepét és lélektani hatását a kultúra piacán. Legyenek tisztában a 
tömegtájékoztatás manipulálási lehetőségeivel. Legyenek tisztában a médiafogyasztás káros hatásaival. Váljon 
igényükké a rendszeres iskolán kívüli önművelés, önképzés. 
 
 
Könyv-, könyvtár- és médiahasználat az iskolai feladatok és egyéni problémák megoldásában 
 
Sajátítsák el a teljes médiatári eszközbázisra épített önálló információszerzést. Sajátítsák el az iskolai és iskolán 
kívüli tanulási-önművelési formákra épülő szaktárgyi kutatómunka eszközeit és módszereit. Legyenek tisztában 
a különböző dokumentumtípusok és a tömegkommunikációs műfajok információs értékével. Legyenek képesek 
mindenféle médiaszöveg olvasására és felhasználására. Tanulják meg értékelni, rangsorolni, szelektálni a 
számukra szükséges információkat. Szerezzenek tapasztalatokat a legújabb technológiákon alapuló 
információhordozók használatában. Tanulják meg a tömegmédiumok, és az önművelés különböző csatornái 
útján szerzett információk kezelését, és alkotó felhasználását. Tegyenek szert megfelelő jártasságra az ún. kreatív 
médiaalkotások létrehozásában. Tudjanak eleget tenni a szellemi munka etikai követelményeinek. 
 
 
Információk, információhordozók keresése tájékoztató segédletekből 
 
Tanuljanak meg információkat keresni segédkönyvekből, gyűjteményekből, közhasznú információforrásokból. 
Tanuljanak meg szerző és cím szerint keresni a betűrendes leíró katalógusban, tanulják meg a szakkatalógus 
használatát. Használják a tankönyvek és segédkönyvek irodalomajánlásait. Legyenek tájékozottak az egyes 
tudományágak alapvető direkt és indirekt tájékoztató eszközeiben. Tanuljanak meg tájékozódni az írott és 
elektronikus sajtóban, a kiadói katalógusokban, könyv- és AV- újdonságlistákban. 
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A könyvtár és egyéb médiumok gyakorlati hasznának felismerése 
 
Tanulják meg feladataikat a témakör és a probléma jellegének megfelelően könyvtártípushoz, tájékoztató 
segédletekhez és dokumentumfajtákhoz kötni. Tapasztalataikon keresztül ismerjék fel és méltányolják a 
könyvtár gyakorlati hasznát. Tapasztalják meg, hogy a könyvtárak részét alkotják egy átfogó információs 
rendszernek, és ennek intézményeivel sokoldalú kapcsolatban állnak. Ismerjék meg a különböző 
könyvtártípusokat és a könyvtári rendszerből eredő használói előnyöket. Ismerjék meg a könyvtári 
adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját. Értsék meg és lássák be, 
hogy a tömegmédiumok ismerete és használata az önművelési kultúra fontos eleme és az igényes szabadidő-
eltöltés része. Ismerjék meg lakóhelyük vagy annak környéke iskolán kívüli önművelési lehetőségeit. Látogassák 
rendszeresen lakóhelyük (régiójuk) művelődési-, művészeti-, tudományos intézményeit, szerezzenek 
tapasztalatokat szolgáltatásaikról. Lássák be és méltányolják, hogy a megfelelő szintű médiaműveltség és a 
művelődési, művészeti, tudományos intézmények szolgáltatásai kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás 
kereteit, és nagyfokú válogatási szabadságot biztosítanak az egyén számára. 
 
 
Dokumentum- és médiatári ismeretek beépítése az iskolában tanult tantárgyak műveltséganyagába 
 
Ismerjék és rendszeresen használják az KÉK tanterv egyes tevékenységeihez tartozó fontosabb 
alapdokumentumokat és modern ismerethordozókat (lexikonokat, enciklopédiákat, szótárakat, adattárakat, 
kronológiákat, atlaszokat, zsebkönyveket, tanácsadókat, kézikönyveket, gyakorlókönyveket, tesztkönyveket, 
AV- eszközöket, filmeket, diákat, hangkazettákat, szoftvereket stb.). Szerezzenek tájékozottságot az egyes 
kultúrkörökbe tartozó fontosabb antológiákról, szemelvény-, és forrásgyűjteményekről, szépirodalmi-, és 
szaktárgyi sorozatokról. 
 
Gyűjtsenek adatokat, tényeket, szerezzenek ismereteket megadott iskolai feladatokhoz a médiatár hagyományos 
és modern ismerethordozóinak felhasználásával. Ismerjék és tanulmányozzák rendszeresen az egyes 
műveltségterületek ismeretanyagához tartozó fontosabb újságokat (napilapokat, magazinokat) és folyóiratokat. 
Kísérjék figyelemmel az írott és az elektronikus médiában az iskolában megismert témakörökhöz kapcsolódó 
írásokat, műsorokat (cikkeket, tanulmányokat, kritikákat, filmeket stb.). Tanuljanak meg tájékozódni a könyv-, 
és médiapiac újdonságairól a tömegkommunikációs csatornák, valamint személyes tapasztalat útján 
(antikváriumokban, könyvesboltokban, videotékákban). 
 
 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
9–10. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tényanyaggyűjtés, megfigyelés 
(pl. állományrészek, 
megkülönböztető jelzések, 
dokumentumok megfigyelése) 
megadott szempontok alapján 
 In vivo tanulás: a különböző 

közművelődési intézmények 
programjainak látogatása, 
önművelési lehetőségek 
feltárása 
 
 
 
 

 Önálló alkotás készítése (pl. 
könyvajánlás, műsorajánlás 
tantárgyi témakörhöz 
kapcsolódva) 
 Beszámolók a közművelődési 

intézmények programjairól 
szóban, írásban 
 A különböző könyvtári 

dokumentumok megkeresése, 
használata 
 Tájékozódás a 

dokumentumokban 
 
 

 Tanári írásbeli szöveges 
értékelés 
 Tanári szóbeli értékelés 

megerősítő, szabályozó, 
korrigáló funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Saját tanulói teljesítmény 

értékelése, önértékelése 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Különböző típusú 
dokumentumok 
összehasonlítása, 
tanulmányozása, följegyzések 
készítése a megfigyelt 
adatokról, azok csoportos 
megbeszélése 
 Gyűjtőmunka (pl. 

dokumentumcikkek gyűjtése, 
képek illusztrációk gyűjtése 
régi/új írásokról, eszközökről, 
könyvekről stb.) 
 Vázlatkészítés 
 Önálló ismeretszerzés 

antológiákból, gyűjteményekből 
tanórai témához 
 Hagyományos és modern 

dokumentumokban, 
információhordozókban való 
adatkeresés szempontok alapján 
 A forrásokra történő precíz 

hivatkozások gyakorlása 
 Önállóan, illetve 

csoportmunkában produktum 
létrehozása (pl. könyvajánlás, 
műsorajánlás tantárgyi 
témakörhöz kapcsolódva) 
 Bibliográfiakészítés gyakorlása 
 Szó szerinti és tartalmi idézés 

mások szellemi produktumából 
– etikai követelmények 
alkalmazásának gyakorlása 

 Közös alkotás létrehozása pl. 
megadott témára 
dokumentumok összegyűjtése 
 Kiselőadások tartása különböző 

forrásokból történő felkészülés 
alapján 
 Önművelési napló vezetése 
 Feljegyzések készítése 

tanulmányi kirándulásokon 
 Önművelési terv készítése 
 Tesztek (alapvizsga, helyi 

vizsga) 

 OKTV-n való részvétel (az 
elkészített tanulmányok 
írásakor a szellemi munka 
technikájának felhasználni 
tudása 

 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám Cím 

9–10.  Homor Tivadar – Mészáros Antal: Az információ és az ember. Segédkönyv az ismeretszerzés 
elsajátításához 12–18 éves tanulók részére. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 222 p. (átdolgozandó!!!) 

  Homor Tivadar – Mészáros Antal: Az információ és az ember. Feladatgyűjtemény az ismeretszerzés 
gyakorlásához 12–18 éves tanulók részére. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 62 p. (átdolgozandó!!!) 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanulási céljai 

a 9. évfolyamon 
 
Ismerjék meg a különböző típusú könyvtárak, információs központok szolgáltatásait, tapasztalják meg a 
könyvtári rendszer felhasználói előnyeit. Tegyenek szert tapasztalatra arról, hogy a könyvtárak részét alkotják 
egy átfogó információs rendszernek és egymással sokoldalú kapcsolatban állnak.  A többcsatornás önálló 
ismeretszerzés révén váljanak permanens önművelésre képessé. Tanulják meg a különböző dokumentumok 
közül a problémáik megoldásához megfelelőt kiválasztani és tájékoztató apparátusát használni. Legyenek 
tisztában a különböző dokumentumtípusok és tömegkommunikációs műfajok információs értékével. Szaktárgyi 
kutató és gyűjtő munkáikhoz tanulják meg használni a könyvtár direkt és indirekt tájékoztató eszközeit. 
Szerezzenek jártasságot a könyvtári számítógépes adatbázis és a számítógépes hálózat információinak 
használatában. Az önművelés különböző csatornái útján szerzett ismereteiket tanulják meg szaktárgyi 
műveltségükbe integrálni. Tanulják meg feladataikat – a témakör jellegének megfelelően – könyvtártípushoz, 
tájékoztató eszközhöz és dokumentumfajtához kötni. Váljanak képessé az összegyűjtött források értékelésére, 
rangsorolására, és tanulják meg kiválasztani közülük a számukra legmegfelelőbbet. Tanuljanak meg eleget tenni 
a szellemi munka etikai normáinak. Ismerjék fel, hogy milyen meghatározó szerepe van a mindennapi életben a 
tömegmédiának és az önművelésnek. Szerezzenek tapasztalatokat a médiapiac szolgáltatásairól. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. KÖNYVTÁRI 

INFORMÁCIÓS 
RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSAINAK 
FELHASZNÁLÁSA A 
TANULÁSBAN 

 KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS 
RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSAINAK 
FELHASZNÁLÁSÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
1. Az iskolai könyvtár 

állományrészei, raktári 
rendje, tájékoztató eszközei 

 A szükséges információhordozó 
vagy tájékoztató eszköz kiválasztá-
sa és használata a tantárgyi 
tanulás, önművelés során: 
a médiatár direkt és indirekt 
tájékoztató apparátusának és a 
számítógépes adatbázisának 
használata 

 Önállóan tud 
tájékozódni és el tud 
igazodni a médiatárban. 
Igénybe tudja venni a 
médiatár számára 
szükséges szol-
gáltatásait. Ismeri 
lakóhelye közkönyvtárát 
és a könyvtár fontosabb 
szolgáltatásait. 

 Önképzéshez, 
forrásalapú tanuláshoz, 
igénybe tudja venni az 
iskolai könyvtár 
(médiatár) valamennyi 
szolgáltatását. Képes a 
médiatári eszköztárra 
épülő önálló 
információszerzésre. 

        
2. Közművelődési, 

tudományos, szakkönyvtárak 
szolgáltatásai;  
régi alapítású muzeális 
könyvtár 

 Tájékozódás közművelődési, 
tudományos, szakkönyvtárak 
szolgáltatásairól; 
önálló ismeretszerzés 
könyvtárlátogatás, és 
könyvtárhasználat keretében; 
régi alapítású muzeális könyvtár 
megtekintése 

 Tudja, hogy egyéni 
problémáinak 
megoldásához az iskolai 
könyvtáron kívül milyen 
más könyvtártípushoz 
fordulhat. 

 Szaktárgyi 
kutatómunkához igénybe 
tudja venni tudományos 
és szakkönyvtárak 
speciális szolgáltatásait. 

TANU 
KUTA 
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3. A tömegkommunikációs 

csatornák nyújtotta 
információszerzési 
lehetőségek 

 Tájékozódás, információszerzés a 
tömegkommunikációs csatornák 
révén; 
az információk szelektálása, 
beépítése a tantárgyi tanulásba; 
televízió, rádió, sajtó kritikák, 
elemzések figyelemmel kísérése 

 Fel tudja használni a 
tömegkommunikációs 
csatornák nyújtotta 
információszerzési 
lehetőségeket. 

 Önállóan, az 
információkat 
szelektálva tudja 
használni a 
tömegkommunikációs 
csatornák nyújtotta 
információszerzési 
lehetőségeket. 

INKO 
 

 
4. A művelődési, művészeti, 

tudományos intézmények 
szolgáltatásai 

 A múzeumi, levéltári kutató-, 
gyűjtőmunka módszereinek 
gyakorlása; 
közreműködés iskolarádió, 
iskolaújság, filmklub vagy 
videószakkör programjának 
elkészítésében (szerkesztésében) 

 Figyelemmel tudja 
kísérni a művelődési, 
művészeti, tudományos 
intézmények 
szolgáltatásait. 

 Rendszeresen 
figyelemmel kíséri a 
művelődési, művészeti, 
tudományos 
intézmények 
szolgáltatásait. Az 
önművelési csatornák 
útján szerzett 
információkat fel tudja 
használni a tantárgyi 
tanulás során. Részt vesz 
az iskolarádió, 
iskolaújság, filmklub 
vagy videószakkör 
programjának 
elkészítésében. 

        
5. Önművelési programterv  Önművelési programterv 

készítése 
 Meg tudja tervezni egy 

hónapra önművelési 
programját. 

 Rendszeresen 
megtervezi önművelési 
programját. 

TANU 

        
II. INFORMÁCIÓS 

SZÜKSÉGLETEK 
FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSE 

 INFORMÁCIÓS 
SZÜKSÉGLETEK 
FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSÉNEK 
ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ 
NYELVEK SEGÍTSÉGÉVEL 

    

        
1. A korszerű 

információhordozók (AV- 
dokumentumok, CD-
lemezek, multimédia stb.) 
fejlődéstörténete 

 A modern információhordozók 
fejlődéstörténetének számbavétele 
önálló ismeretszerzés keretében 

 Öt-hat igaz kijelentést 
tud mondani, írni a 
modern 
információhordozók 
fejlődéstörténetéről. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanultak alapján a 
modern 
információhordozók 
fejlődéstörténetéről. 

        
2. Kézikönyvek, összefoglalók, 

forrás- és szemelvény-
gyűjtemények 

 Kézikönyvek, összefoglalók, 
forrás- és szemelvény-
gyűjtemények használatának 
gyakorlása 

 A médiatári eszköztárból 
önállóan ki tudja 
választani a számára 
szükséges 
kézikönyveket, 
összefoglalókat, forrás- 
és szemelvénygyűjtemé-
nyeket. 

 A médiatári eszköztárból 
önállóan ki tudja 
választani a számára 
szükséges 
kézikönyveket, 
összefoglalókat, forrás- 
és szemelvénygyűjtemé-
nyeket. Ezeket fel tudja 
használni mind a 
tantárgyi tanulás, mind 
pedig az önművelés 
során. 

        
3. Közhasznú 

információforrások 
 Közhasznú információforrások 

használatának gyakorlása 
 Ismeri és önállóan tudja 

használni a tanult 
közhasznú 
információforrásokat. 

 Ismeri és önállóan tudja 
használni a tanult 
közhasznú 
információforrásokat. 

        
4. Tömegkommunikációs 

csatornák 
 Műsorfigyelés, – válogatás, 

sajtóolvasás; 
beszámoló készítése a látott-
hallott műsorokról, illetve az 
olvasottakról; 
a kritikaírás gyakorlása 

 Iskolai 
feladatmegoldáshoz, 
szaktárgyi kutató-, 
gyűjtőmunkához, 
önműveléshez tudja 
önállóan kiválasztani a 
tömegkommunikációs 
csatornák nyújtotta 
információs 
lehetőségeket. 

 Érdeklődési körének 
megfelelő népszerű 
tudományos- és 
szakfolyóiratokban 
tájékozódni tud és képes 
belőlük önállóan 
ismereteket szerezni 
iskolai témakörökhöz. 
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5.    
 

Az önművelés különböző 
csatornái  

Érdeklődési körhöz, választott 
pályához kapcsolódó 
információszerzés közművelődési, 
művészeti, tudományos 
intézményekből 

 
Iskolai kutató-, 
gyűjtőmunkához 
segítséggel igénybe 
tudja venni a múzeumi, 
levéltári 
információszerzési 
forrásokat. 

 
Iskolai kutató-, 
gyűjtőmunkához 
önállóan tudja használni 
a múzeumi, levéltári 
információszerzési 
forrásokat. Jártas a 
többcsatornás 
ismeretszerzés 
különböző formáiban. 
Képes az önművelés 
különböző csatornáinak 
igényes 
megválasztására. 

 
III. PROBLÉMA 

MEGOLDÁSÁHOZ 
MEGFELELŐ ESZKÖZ 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
HASZNÁLATA 

 PROBLÉMA 
MEGOLDÁSÁHOZ 
MEGFELELŐ ESZKÖZ 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

     

        
1. A médiatár teljes tájékoztató 

apparátusa 
Modern 
információhordozók 
ismerete és használata (AV, 
CD, számítógépes 
programok, levelezés) 
információszerzés és 
felhasználás 

 A médiatár teljes tájékoztató 
apparátusáról eddig megszerzett 
ismeretek további bővítése, a 
tájékoztató apparátus 
használatának gyakorlása 
(konkrét feladatok alapján) 

 Ismeri és használni tudja 
a médiatár legfontosabb 
kézikönyveit, 
katalógusait és 
egyszerűbb 
bibliográfiáit. Ismeri és 
használni tudja a 
mindennapi életvitelhez 
szükséges és 
nélkülözhetetlen 
közhasznú 
információforrásokat. 
Használni tudja a 
könyvtári számítógépes 
adatbázist. 

 Ismeri és használni tudja 
a médiatár direkt 
tájékoztató apparátusát 
(lexikonok, 
enciklopédiák, szótárak, 
adattárak, monográfiák). 
Szaktárgyi 
ismeretszerzéshez 
önállóan tudja használni 
az egyes tudományágak 
alapvető forrásait 
(hagyományos, 
elektronikus) direkt és 
indirekt tájékoztató 
eszközeit. Szaktárgyi 
témakörökhöz 
kapcsolódó 
irodalomkutatáshoz, 
tájékozódáshoz ismeri és 
használni tudja a 
különböző típusú 
bibliográfiákat 
(általános, szak, 
életrajzi, repertórium). 
Ismeri és használni tudja 
a könyvtár katalógusait, 
számítógépes adatbázist 
és a közhasznú 
információs forrásokat. 

TANU 
 

        
2. A könyv- és médiapiac 

tájékoztatói; 
a művelődési, művészeti és 
tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló 
információk 

 Televízió, rádió, sajtó 
reklámjainak, ajánlásainak, 
figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, 
művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 

 Alkalmanként 
tájékozódik a könyv- és 
médiapiac újdonságairól, 
a művelődési, művészeti 
és tudományos 
intézmények 
szolgáltatásairól. 

 Tájékozott a könyv- és 
médiapiac, valamint a 
művelődési, művészeti 
és tudományos 
intézmények 
szolgáltatásaiban. 

        
IV. DOKUMENTUMOK 

TARTALMI 
HITELESSÉGÉNEK ÉS 
ESZTÉTIKAI 
ÉRTÉKÉNEK 
MEGÍTÉLÉSE 

 DOKUMENTUMOK 
TARTALMI 
HITELESSÉGÉNEK ÉS 
ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK 
MEGÍTÉLÉSE ELSAJÁTÍTÁSA
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1. A begyűjtött információk 

szelektálása különböző 
nézőpontból 

 A begyűjtött információk 
szelektálásának megtanulása 
tudományos, esztétikai, az adott 
feladathoz való felhasználhatóság 
szempontjából 

 Érti a tudományos 
nézőpontból történő 
válogatás menetét 
Ki tudja választani 
használhatóság 
szempontjából a 
legmegfelelőbb 
dokumentumokat 

 Önállóan alkot 
véleményt tudományos 
közlemény 
színvonaláról.  
Véleményt tud alkotni 
szóban és írásban a 
kiválogatott információk 
használhatóságáról. 

        
2. A szerzőség és mások által 

készített dokumentumok 
felhasználása 

 A más alkotó által készített 
dokumentum, dokumentumrészlet 
vagy más alkotás 
felhasználásának módozatainak 
rögzítése 

 Érti a más szerző 
anyagainak 
felhasználásának etikai 
és törvényi kérdéseit.  
Tud idézni és 
hivatkozni. 

 Ismeri a szerzői 
jogvédelemre vonatkozó 
jogszabályokat, be is 
tartja azokat  
Tud pontosan idézni és 
hivatkozni. 

EU 

 
V. A SZELLEMI MUNKA 

TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 

 A SZELLEMI MUNKA 
TECHNIKÁJÁNAK 
TANULÁSA, AZ ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 
GYAKORLÁSA 

    

        
1.    KUTA 
 

A médiatár teljes eszköztára 
az önálló ismeretszerzés 
szolgálatában 

 
Dokumentumok kiválasztása; 
a kiválasztott forrásokból tények, 
adatok gyűjtése; 
az összegyűjtött információk 
értékelése, szelektálása; 
jegyzetkészítés, beszámoló 
összeállítása a megszerzett 
információkról; 
irodalomjegyzék készítése a 
felhasznált forrásokról; 
adatkeresés, irodalomkutatás, 
témafigyelés, referens kérdések, 
feladatok megoldásának 
gyakorlása a médiatár teljes 
eszköztárának igénybevételével; 
iskolai  feladatokhoz, szaktárgyi 
témákhoz irodalomajánlás, 
bibliográfia készítése; 
 recenziók, kritikák, ajánlások 
olvasása szakfolyóiratokból; 
olvasónapló készítése; 
pontos hivatkozás a felhasznált 
forrásokra 

 
Önműveléshez, iskolai 
feladatai megoldásához 
különböző forrásokból 
(könyv, folyóirat, újság, 
AV, multimédia) 
ismereteket tud szerezni, 
rögzíteni és az 
eredményről 
beszámolni. A 
felhasznált forrást meg 
tudja nevezni. Eleget tud 
tenni a szellemi munka 
etikai követelményeinek 
(felhasznált forrásokra 
hivatkozás, 
irodalomjegyzék, 
idézet). 

 
Önképzéshez, szaktárgyi 
kutatómunkához önállóan 
fel tudja használni a 
médiatár teljes eszköztárát
(dokumentumok, 
kézikönyvek, 
bibliográfiák, 
katalógusok, 
adatbázisok). Képes 
különböző 
szövegtípusokból 
tájékozódni (tények, 
adatok, ismeretek), 
forrás kiválasztásra, 
ismeretek rögzítésére 
(jegyzetelés, cédulázás), 
megadott témakörhöz 
kiselőadás, tanulmány, 
ajánlójegyzék 
(bibliográfia), 
forrás(ok)ról 
irodalomjegyzéket tud 
készteni., ismereteket 
tud rendszerezni, 
szelektálni, a szerzett 
ismeretekről be tud 
számolni (szóban és 
írásban),  

        
2. A tömegkommunikációs 

csatornák és az iskolán 
kívüli önművelési formák 
útján szerzett információk 

 A többcsatornás ismeretszerzés 
útján szerzett információk elem-
zése, rendszerezése, felhasználása;
televízió-, rádióműsorok, 
programok figyelése; 
publicisztikai szövegek olvasása és 
írása (riport, elemzés, kritika); 
irodalomkutatás, forráselemzés, 
anyaggyűjtés múzeumi, levéltári 
eszköztár felhasználásával; 
iskolarádió, iskolaújság, 
programjának összeállítása 
(szerkesztése) 

 Tájékozódni tud 
lakóhelye önművelési, 
szabadidő-eltöltési 
lehetőségeiről és 
igénybe tudja venni a 
különböző 
szolgáltatásokat. 
Ismeretei bővítéséhez fel 
tudja használni a 
tömegkommunikációs 
csatornák útján nyert 
információkat. Igényes 
válogatásra törekszik. 

 Képes a többcsatornás 
információszerzésre és a 
folyamatos önképzésre. 
Önállóan tudja végezni 
az alábbi 
tevékenységeket: 
tömegkommunikációs 
csatornák útján szerzett 
ismeretek kiválasztása, 
elemzése, rendszerezése, 
felhasználása; 
publicisztikai szövegek 
olvasása, elemzése, 
írása; médiapiac 
szolgáltatásainak 
igénybevétele; 
irodalomkutatás, 
gyűjtőmunka, 
forráselemzés múzeumi, 
levéltári eszköztár 
felhasználásával; 
iskolarádió, iskolaújság, 
programjának 
összeállítása. 
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Év végi követelmények 

 
9. évfolyam 

 
I. KÖNYVTÁR INFORMÁCIÓS RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA A 

TANULÁSBAN 
 

a) Tudjon pontosan és hibátlanul tájékozódni a médiatárban.  
b) Tudja kiválasztani, hogy szakmai, közhasznú vagy művelődési igényét melyik könyvtártípus tudja 

kielégíteni önállóan. 
c) Tudjon pontos leírást adni meglátogatott információtároló intézmény működéséről. 
d) Tudjon saját médiatárat tervezni. 
e) Rendszeresen vezessen önművelési naplót. 

 
 

II. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS KIFEJEZÉSE 
 

a) Tudjon pontos leírást adni a modern információhordozók fejlődéstörténetéről. 
b) Tudja kiválasztani a médiatárból a szükséges szakkönyveket és más publikációkat az egyéni feladatok 

megoldásához. 
c) Tudjon önállóan tájékozódni és ismereteket szerezni érdeklődési körének megfelelő népszerű 

tudományos- és szakfolyóiratokban. 
d) Tudjon önállóan használni a múzeumi, levéltári információszerzési forrásokat. 

 
 

III. PROBLÉMAMEGOLDÁSHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 

a) Tudja önállóan használni a médiatár direkt tájékoztatási apparátusát. 
b) Igénybe tudja venni szaktárgyi kutatómunkához tudományos és szakkönyvtárak speciális 

szolgáltatásait. 
c) Legyen tájékozott a könyv- és médiapiacról. 
 
 

IV. DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
 

a) Önállóan tudjon véleményt alkotni tudományos közlemények színvonaláról. 
b) Ismerje a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályokat és be is tartja azokat. 
c) Tudjon pontosan idézni és hivatkozni. 

 
 
V. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS 
 

a) Tudja önállóan használni a megfelelő könyvtár állományát. 
b) Legyen képes a többcsatornás információszerzésre és a folyamatos önképzésre. 
c) Tudja szaktárgyi kutatómunkájához felhasználni a tömegtájékoztatási eszközöket és a művelődési, 

tudományos és művészeti intézmények szolgáltatásait. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
 

Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat tanulási céljai 
a 10. évfolyamon 

 
Ismerjék meg a különböző típusú könyvtárak, információs központok szolgáltatásait, tapasztalják meg a 
könyvtári rendszer felhasználói előnyeit. Tegyenek szert tapasztalatra arról, hogy a könyvtárak részét alkotják 
egy átfogó információs rendszernek és egymással sokoldalú kapcsolatban állnak.  A többcsatornás önálló 
ismeretszerzés révén váljanak permanens önművelésre képessé. Tanulják meg a különböző dokumentumok 
közül a problémáik megoldásához megfelelőt kiválasztani és tájékoztató apparátusát használni. Legyenek 
tisztában a különböző dokumentumtípusok és tömegkommunikációs műfajok információs értékével. Szaktárgyi 
kutató és gyűjtő munkáikhoz tanulják meg használni a könyvtár direkt és indirekt tájékoztató eszközeit. 
Szerezzenek jártasságot a könyvtári számítógépes adatbázis és a számítógépes hálózat információinak 
használatában. Az önművelés különböző csatornái útján szerzett ismereteiket tanulják meg szaktárgyi 
műveltségükbe integrálni. Tanulják meg feladataikat – a témakör jellegének megfelelően – könyvtártípushoz, 
tájékoztató eszközhöz és dokumentumfajtához kötni. Váljanak képessé az összegyűjtött források értékelésére, 
rangsorolására, és tanulják meg kiválasztani közülük a számukra legmegfelelőbbet. Tanuljanak meg eleget tenni 
a szellemi munka etikai normáinak. Ismerjék fel, hogy milyen meghatározó szerepe van a mindennapi életben a 
tömegmédiának és az önművelésnek. Váljanak szelektív médiafogyasztóvá. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. KÖNYVTÁRI 

INFORMÁCIÓS 
RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSAINAK 
FELHASZNÁLÁSA A 
TANULÁSBAN 

 KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS 
RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSAINAK 
FELHASZNÁLÁSÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
1. A teljes médiatári eszköztár  A teljes médiatári eszköztárra 

épülő önálló információszerzés 
gyakorlása 

 Képes a könyvtár önálló, 
értő használatára. 
Tájékozódni tud az 
iskolai könyvtárban és a 
település 
közkönyvtárában. Az 
iskolaválasztást 
követően képes a 
választott (szak) képző 
intézmény könyvtárának 
igénybevételére. 

 Tanulmányaihoz, egyéni 
problémái 
megoldásához, 
szabadidő-eltöltéshez 
igénybe tudja venni az 
iskolai könyvtáron kívül 
más könyvtár(ak) 
szolgáltatásait is. Képes 
a teljes médiatári 
eszköztárra épülő önálló 
információszerzésre. 

KUTA 
INKO 

        
2. A többcsatornás 

ismeretszerzés lehetőségei 
(színház, mozi, tv, rádió, 
művelődési otthon, 
múzeum, levéltár) 

 A többcsatornás ismeretszerzés 
lehetőségeinek felhasználása a 
tantárgyi tanulásban és az 
önművelődésben: műsorok, 
programok figyelése, 
tájékozódás; szolgáltatások 
igénybevétele; múzeumi, 
levéltári, kutató-, gyűjtőmunka 
végzése 

 A többcsatornás 
ismeretszerzés 
lehetőségeit fel tudja 
használni a tantárgyi 
tanulásban és az 
önművelődésben. 

 A többcsatornás 
ismeretszerzés 
lehetőségeit 
rendszeresen 
felhasználja a tantárgyi 
tanulásban és az 
önművelődésben. 

TANU 
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II. INFORMÁCIÓS 

SZÜKSÉGLETEK 
FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSÉNEK 
ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ 
NYELVEK 
SEGÍTSÉGÉVEL 

 INFORMÁCIÓS 
SZÜKSÉGLETEK 
FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSE 

    

 
1. Hagyományos és modern 

ismerethordozók 
 A hagyományos és modern 

ismerethordozók 
felhasználásának gyakorlása a 
szaktárgyi ismeretszerzésben és 
az iskolán kívüli önképzésben 

 Feladatmegoldáshoz ki 
tudja választani a 
megfelelő 
ismerethordozót (könyv, 
folyóirat, lemez, 
hangkazetta, videó) és 
tud belőle információt 
meríteni. 

 Képes különböző 
dokumentumtípusok 
együttes és célirányos 
használatára. Tudja, 
hogy a dokumentumok 
értékét nem elsősorban 
technikai újszerűségük, 
hanem az 
információszerzésben 
betöltött szerepük 
határozza meg. 

        
2. Tömegkommunikációs és 

önművelési csatornák 
 Tömegkommunikációs és 

önművelési csatornák 
használatának gyakorlása 

 Iskolai feladataihoz, 
szabadidő-eltöltéshez 
igénybe tudja venni a 
számára szükséges 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. 

 Iskolai feladataihoz, 
önműveléshez ki tudja 
választani a számára 
szükséges 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. 
Képes a megszerzett 
információk kritikai 
kezelésére. 

        
III. PROBLÉMA 

MEGOLDÁSÁHOZ 
MEGFELELŐ ESZKÖZ 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
HASZNÁLATA 

 PROBLÉMA 
MEGOLDÁSÁHOZ 
MEGFELELŐ ESZKÖZ 
KIVÁLASZTÁSA ÉS 
HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    

        
1. A teljes médiatári 

információbázis 
Modern 
információhordozók 
ismerete és használata 
(multimédia, számítógépes 
programok). Internet 
(kereső programok, 
levelezés) 
információszerzés és 
-felhasználás 

 A teljes médiatári 
információbázis használatának 
gyakorlása 

 Önállóan tudja használni 
a legfontosabb 
kézikönyveket (szótár, 
lexikon, enciklopédia, 
adattár, egyszerűbb 
bibliográfia). 
Önműveléshez, 
feladatmegoldáshoz 
tudja használni a 
könyvtár katalógusait és 
a számítógépes 
adatbázist. 

 Meg tudja különböztetni 
a könyvtári 
segédeszközöket 
(kézikönyvek, 
bibliográfiák, 
katalógusok, 
adatbázisok) tartalmuk, 
terjedelmük, gyűjtési 
időhatáraik és 
feldolgozási színvonaluk 
alapján. Önállóan tud 
belőlük információt 
meríteni. Önállóan tud 
tartalom szerint 
tájékozódni és anyagot 
gyűjteni. Használni tudja 
a médiatári 
számítógépes adattárolás 
és információátvitel 
formáit és technikáit. 

KUTA 

        
2. A könyv- és médiapiac 

tájékoztatói; 
a művelődési, művészeti és 
tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló 
információk 

 Televízió, rádió, sajtó 
reklámjainak, ajánlásainak, 
figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, 
művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 

 Alkalmanként 
tájékozódik a könyv- és 
médiapiac újdonságairól, 
a művelődési, művészeti 
és tudományos 
intézmények 
szolgáltatásairól. 

 Tájékozott a könyv- és 
médiapiac, valamint a 
művelődési, művészeti 
és tudományos 
intézmények 
szolgáltatásaiban. 
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IV: DOKUMENTUMOK 

TARTALMI 
HITELESSÉGÉNEK ÉS 
ESZTÉTIKAI 
ÉRTÉKÉNEK 
MEGÍTÉLÉSE 

 DOKUMENTUMOK 
TARTALMI 
HITELESSÉGÉNEK ÉS 
ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK 
MEGÍTÉLÉSE ELSAJÁTÍTÁSA

    

        
1. A világhálóról begyűjtött 

információk szelektálása 
különböző nézőpontból 

 A világhálóról begyűjtött 
információk szelektálásának az 
adott feladathoz való 
felhasználhatóság szempontjából 
Az etikai és ízlésbeli kérdések 
megvilágítása 

 Érti a világhálóról 
begyűjtött információk 
szelektálásának 
szükségességét 
Ki tudja választani az 
ízlésromboló módon 
káros anyagokat 

 Tud már a világhálón 
való keresés közben 
szelektálni, az etikai és 
jó ízlés szempontjait 
szem előtt tartani 

INKO 

 
2. Világhálón elhelyezett 

különböző dokumentumok 
felhasználásának szerzői 
jogi kérdései 

 Világhálón elhelyezett különböző 
dokumentumok felhasználásának 
szerzői jogi kérdéseinek 
megtanulása 

 Érti a szabad és 
korlátozott 
felhasználhatóság 
közötti különbségeket. 

 Tudja a világhálón 
elhelyezett anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályi 
vonatkozásokat és 
alkalmazza azokat. 

EU 
TANU 

        
V. A SZELLEMI MUNKA 

TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 

 A SZELLEMI MUNKA 
TECHNIKÁJÁNAK 
TANULÁSA, AZ ÖNÁLLÓ 
ISMERETSZERZÉS 
GYAKORLÁSA 

     

        
1. A teljes médiatári 

információbázis 
felhasználása 

 A teljes médiatári 
információbázis felhasználásával 
kiselőadás, beszámoló, 
tanulmány, ajánló bibliográfia 
készítése megadott szaktárgyi 
témakörökhöz; 
önálló ismeretszerzés több forrás 
felhasználásával, jegyzetelés, 
cédulázás gyakorlása 

 Iskolai feladataihoz és a 
mindennapi életben 
felmerülő problémáihoz 
ki tudja választani és 
feltudja használni a 
szükséges könyvtári 
információhordozókat és 
munkája eredményéről 
be tud számolni. 
A felhasznált 
forrás(ok)ról 
irodalomjegyzéket tud 
készíteni. 
Önműveléshez, 
szabadidő-eltöltéshez 
igénybe tudja venni a 
lakóhelye önművelési 
lehetőségeit és a 
tömegkommunikációs 
csatornákat. 

 Ismeri a könyvtári 
információbázisra épülő 
irodalomkutatás, 
anyaggyűjtés, 
adatkeresés, 
témafigyelés, 
bibliográfia összeállítás 
módszereit és eszközeit. 
Ismeri a könyvtári 
adatbázisokból, 
számítógépes 
hálózatokból való 
információszerzés 
lehetőségeit 
(irodalomkutatás, 
bibliográfia összeállítás, 
témafigyelés). 

TANU 
INKO 

        
2. Forrásalapú tanulás, 

szaktárgyi kutató-, 
gyűjtőmunka médiatári 
eszköztárra építve 

 Konkrét feladatok alapján 
adatkeresés, jegyzetelés, 
irodalomkutatás, témafigyelés, 
továbbá számítógépes adatbázis- 
használat gyakorlása; 
a különböző tanulási technikák 
(forrásalapú tanulás) gyakorlása: 
a figyelem, a bevésés, a felidézés 
fontosságának belátása; 
a könyv- és sajtóolvasás 
gyakorlása: publicisztikai 
szövegek olvasása (riport, interjú 
előadás) 
diagnosztikus tanulás 
(önértékelés) gyakorlása 

 A tantárgyi tanuláshoz 
és önműveléshez fel 
tudja használni a 
médiatár eszköztárát. 

 Képes a teljes médiatári 
eszköztár 
felhasználására az önálló 
ismeretszerzés és a 
forrásalapú tanulás 
során. 

        



 
 
 
 
3798 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
3. Az információkezelés és  

- feldolgozás fázisai, 
technikái, módszerei és 
etikai szabályai 

 Az információkezelés és  
- feldolgozás fázisainak 
(anyaggyűjtés, 
információfeldolgozás,  
- rendszerezés, közlés, értékelés), 
technikáinak (irodalomjegyzék 
készítése, jegyzetelés, cédulázás, 
vázlat készítése), módszereinek és 
etikai szabályainak gyakorlása 

 Kis segítséggel tudja 
kezelni az 
információkat, be tudja 
tartani az 
információkezelés etikai 
szabályait. 

 Ismeri és alkalmazni 
tudja az 
információkezelés és  
-feldolgozás fázisait 
(anyaggyűjtés, 
feldolgozás, 
rendszerezés, közlés, 
értékelés), technikáit 
(irodalomjegyzék, 
vázlat, jegyzet 
készítése), módszereit és 
etikai szabályait. 

KUTA 
TANU 

        
4. Tömegmédiumok, 

önművelési csatornák 
használata 

 Riport, interjú, kritika, elemzés 
írása, készítése szabadon 
választott műsorról, programról; 
múzeumi, levéltári, kutató-, 
gyűjtőmunka gyakorlása 
szaktárgyi keretek között; 
tanulmány, dolgozat készítése, 
írásos és tárgyi források alapján 

 Önműveléshez, 
szórakozáshoz, 
szabadidő-eltöltéshez 
igénybe tudja venni a 
különböző 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat 

 Képes eligazodni, 
önállóan tájékozódni a 
tömegmédiumokban. 
Önműveléshez, 
szórakozáshoz, 
szabadidő-eltöltéshez 
igénybe tudja venni a 
különböző 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat 
és képes az igényes 
válogatásra. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 
I. KÖNYVTÁR INFORMÁCIÓS RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA A 

TANULÁSBAN 
a) Tudjon pontosan és hibátlanul tájékozódni az iskola médiatárban és más információs tárházakban.  
b) Tudja rendszeresen felhasználni munkája során a többcsatornás információszerzést. 
c) Tudjon saját médiatárat tervezni. 
d) Rendszeresen vezessen önművelési naplót. 

 
II. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS KIFEJEZÉSE 

a) Legyen képes különböző dokumentumfajták együttes és célirányos használatára. 
b) Legyen képes a megszerzett információk kritikai kezelésére. 
c) Tudjon önállóan tájékozódni és ismereteket szerezni érdeklődési körének megfelelő médiákban. 
d) Tudjon önállóan használni a múzeumi, levéltári stb. információszerzési forrásokat. 

 
III. PROBLÉMAMEGOLDÁSHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 

a) Tudja a különbségeket a különböző könyvtári segédeszközök között. 
b) Legyen tájékozott a könyv- és médiapiacról.  
c) Ismerje a legfrissebb tudományos kiadványokat. 
 

IV. DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
a) Tudjon már a világhálón való keresés közben szelektálni az etika és a jó ízlés szempontjai szerint. 
b) tudja a világhálón elhelyezett anyagokkal kapcsolatos jogszabályi vonatkozásokat és tudja alkalmazni 

azokat. 
c) Tudjon pontosan idézni és hivatkozni. 

 
V. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS 
 

a) Tudja alkalmazni az információkezelés és -feldolgozás fázisait. 
b) Legyen képes önállóan tájékozódni a tömegmédiumokban. 
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INFORMATIKA 
 

7–10. évfolyam 
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A Számítástechnika tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között az 7–12. évfolyam 
számára kimunkált, a NAT-hoz igazított és a Kerettantervvel összevetett részletes tanterv. A tantervet és 
taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző 
program és pedagógiája szerint dolgoznak. (Az itt közölt Számítástechnika tanterv szerves folytatása a 
9–10. évfolyam számára kidolgozott tanterv, illetve a szabadon választható 11–12. évfolyam számára 
kidolgozott Informatika tanterv.) 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

(b) 

 
1 

(b) 

 
2 

(b) 

 
2 

(b) 

☺ 
3 

(b) 

☺ 
3 

(b) 
 
b = Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Informatika tanterve az Informatika műveltségi területre terjed ki.  A tanterv a műveltségi részterületen 
teljes mértékben lefedi a NAT2 követelményeit. A tanterv a NAT2 műveltségi területek oktatásának közös 
követelményei közül a Kommunikációs kultúra fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Tanulás 
közös követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv számítástechnika/informatika szakos pedagógus tanulássegítését feltételezi. A tantervet kivitelezéséhez 
számítógépes szaktanteremre van szükség (lehetőleg hálózatba szervezve), valamint legális szoftverekre és a 
legalapvetőbb tanári és tanulói szakirodalomra (folyóiratokra és szakkönyvekre egyaránt). A tanulócsoport 
bontására csak akkor van szükség, amennyiben legalább két tanulóra nem jut egy számítógép. 
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Az Informatika tanulásának céljai a 7–12. évfolyamon 
 
A tanulókat fel kell készíteni a számítógépekkel való napi kapcsolattartásra, a mindennapi életben való 
alkalmazására. Ismerkedjenek meg a tanulók az információszerzés, -tárolása, -feldolgozás és -továbbítás 
eszközeivel és azok alkalmazásának lehetőségeivel. Tudatosodjék bennük az információ emberiség fejlődésében 
betöltött szerepe. Értsék a közvetlen és közvetett kommunikáció lényeget, legyenek tájékozottak az Internet 
szerepéről az egyén és a társadalom életében. Ismerjék meg a programok használatának jogi és etikai alapjait. 
Legyenek tudatában a túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának. 
Ismerkedjenek meg a számítástechnika alapfogalmaival. Értsék és tudják használni az informatikai eszközök 
alkalmazásakor használatos kifejezéseket és rövidítéseket (magyar és angol nyelvűeket is). Tanulják meg 
iskolájuk számítógépes rendszerének működését és működtetését. Ismerkedjenek meg az iskolai számítógépes 
rendszertől eltérő rendszerek működésével. Ismerkedjenek meg az algoritmizálás, a számítógéppel segített 
problémamegoldás, a szöveg-, táblázat- és ábraszerkesztés műveleteivel. Ismerje meg a Multimédiális  
dokumentumok készítésének menetét. Ismereteket szerezzenek az információs társadalom kialakulásáról. 
Tájékozottak legyenek az információs technológia legújabb fejlesztéseiről és azok eszközökben megtestesült 
eredményeiről.  
 
A tanulókat fel kell készíteni a számítógépekkel való napi magas színtű kapcsolattartásra, a mindennapi életben, 
a tanulás és az önművelés során való alkalmazására. Ismerkedjenek meg a tanulók az információszerzés, -- 
tárolása,, – feldolgozás és – továbbítás eszközeivel és azok alkalmazásának lehetőségeivel. Tudatosodjék 
bennük az információ emberiség fejlődésében betöltött szerepe. Értsék a közvetlen és közvetett kommunikáció 
lényeget, legyenek tájékozottak az Internet szerepéről az egyén és a társadalom életében. Ismerjék meg a 
programok használatának jogi és etikai alapjait. Legyenek tudatában a túlzott informatikai eszközhasználat 
egészségkárosító, személyiségromboló hatásának. Ismerkedjenek meg a számítástechnika alapfogalmaival. 
Értsék és tudják használni az informatikai eszközök alkalmazásakor használatos kifejezéseket és rövidítéseket 
(magyar és angol nyelvűeket is). Tanulják meg iskolájuk számítógépes rendszerének működését és 
működtetését. Ismerkedjenek meg az iskolai számítógépes rendszertől eltérő rendszerek működésével. 
Ismerkedjenek meg az algoritmizálás, a számítógéppel segített problémamegoldás, a szöveg-, táblázat- és 
ábraszerkesztés műveleteivel. Ismerje meg a Multimédiális  dokumentumok készítésének menetét. Ismereteket 
szerezzenek az információs társadalom kialakulásáról. Tájékozottak legyenek az információs technológia 
legújabb fejlesztéseiről és azok eszközökben megtestesült eredményeiről. Fejlődjön ki bennük az igény a 
számítógépes produktum esztétikus formájának kialakítására. Fontos megismertetni őket a világháló adta 
lehetőségekkel és állandóan tájékoztatni őket az infotechnológia fejlődéséről és állandó önálló tájékozódásra kell 
őket serkenteni. Készítsen önállóan Multimédiális  dokumentumokat. Friss ismereteik legyenek az információs 
társadalomról. Tájékozottak legyenek az információs technológia legújabb fejlesztéseiről és azok eszközökben 
megtestesült eredményeiről. 
 
A KÉK informatika tantárgya a 11–12. évfolyamok vonatkozásában célul tűzi a tevékenységek széles körének 
alkalmazásával az érettségi vizsga követelményeinek való megfelelés elérését minden tanuló esetében. Erősíti a 
pozitív értékek és viszonyulások továbbfejlődését. Következetesen segíti helyes énképük és önértékelésük 
fejlődését. Az informatika komplex tevékenységi rendszere biztosítja a hátrányok enyhítését és a tehetségesek 
fejlesztését. Tevékenységi rendszerünk a minőség jegyében érvényesíti a kommunikációs, a teljesítményre 
törekvés, az alkotásra való felkészülést, a tolerancia, a humanizáció, az empátia, az innovációra való felkészülés, 
reális világkép és széles körű általános műveltség eszményeit. Tantárgy-specifikus célok: 

a) Az információ szerzésére, tárolására, földolgozására és továbbítására szolgáló korszerű átviteli és 
feldolgozó hardver és szoftver eszközök (telex, video, számítógép, számítógépes hálózat stb., és programjai) 
alkalmazásának tanulása, megszerzett ismeretek rendszerezése. 

b) Az információs rendszerek összefüggéseinek rendszerezése és továbbfejlesztése. 
c) Az informatikai eszközbázis kezelése és alkalmazása során kiemelt fontosságot kap a képi (rajzos, 

grafikonos), a szöveges és a digitalizált információ átvitelének, feldolgozásának és felhasználásának 
rendszerezése. 

d) Számítástechnika az informatikában blokk keretében a grafikus lehetőségek, a szövegszerkesztés, az 
adatbázisok kezelése, a kommunikáció képessége, a szakértői rendszerek, a számítógépes irányítástechnika, a 
robotika, a táblázatkezelő és egy magas szintű programnyelv alapjainak rendszerezése. 

A tevékenységi rendszer tanulása során a folyamatban résztvevő tanulók képességfejlesztése a logikus 
gondolkodásra nevelés, az  algoritmus-összeállító képesség, a feladatok  kódolása, az információs nyitottság és 
érzékenység valamint a problémamegoldó képesség rendszerezése. 
Az informatika tantárgy keretében tanult információtároló, továbbító és feldolgozó rendszerek kezelésének 
rendszerezésével, a szakmai kommunikáció és a tanulói alkotási tevékenység erősítésével a fejlesztési szakasz 
végére legyenek képesek érettségi vizsga (szoftver üzemeltető OKJ vizsga) követelményeinek megfelelni. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 7–10. évfolyamon 
 

7–8. évfolyam 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A kezelőszervek (billentyűzet, 
egér) használatának gyakorlása 
 Háttértárak kezelésének 

gyakorlása 
 Perifériák kezelésének 

(nyomtató, scanner) gyakorlása 
 Algoritmusok értelmezése 
 Algoritmusok megfogalmazása 
 Algoritmusok leírása 

folyamatábrával 
 Algoritmus leírása algoritmus-

leíró nyelven 
 Algoritmusok kódolása 
 Szimulációs programok 

készítése 
 Jelek, jelrendszerek felismerése 
 Jelek kódolásának, 

dekódolásának végrehajtása 
 Az operációs rendszer 

használatának gyakorlása 
 Oktatóprogramok 

használatának gyakorlása 
 A gép vírusfertőzésének 

ellenőrzése 
 Állományok tömörítése, 

kicsomagolása 
 Egyszerű rajzok készítése 

rajzolóprogrammal 
 Adott formátumú szöveg 

begépelése, formázása 
 Dokumentum készítése minta 

alapján 
 Dokumentum készítése egyéni 

tervezéssel 
 Táblázat készítése minta után 
 Táblázat készítése egyéni 

tervezéssel 
 Adatbázis elemzése 
 Elektronikus levelek küldése, 

fogadása 
 Adott hely felkeresése az 

Interneten 
 Hasznos oldalak felkeresése, 

információ megkeresése 
 A web önálló használata 
 Adott információ megkeresése 
 Csevegés különböző 

csatornákon 

 Az informatika elméleti 
kérdéseiből (közlés 
folyamatábrája, 
mértékegységek, történet stb.) 
 Logikai függvények, 

számrendszerek 
 Algoritmusok értelmezése 
 Algoritmusok készítése 
 Számítástechnikai eszközök 

működése 
 Szoftverek csoportosítása 
 Az informatika elméleti 

kérdéseiből (közlés 
folyamatábrája, 
mértékegységek, történet stb.) 
 Logikai függvények, 

számrendszerek 
számábrázolások, kódok 
 Algoritmusok értelmezése 
 Algoritmusok készítése 
 Számítástechnikai eszközök 

működése 
 Szoftverek csoportosítása 
 A tanulók munkájának 

megfigyelése 
 A kész produktum (szöveg, 

rajz, táblázat, adatbázis, 
bemutató, program) ellenőrzése 

 Tanulói önértékelés 
 Diáktárs értékelése 
 Tanári értékelés: formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó 
 Tanári értékelés: szummatív: 

témazáró, félévzáró és 
tanévzáró dolgozat 
 Diagnosztikus mérés (tesztek) 
 Versenyeken való indítás: 

iskolai, városi, regionális és 
országos 
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9–10. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Program installálása a 
számítógépre 
 Elektronikus levelek küldése, 

fogadása 
 Elektronikus levelek rendezése 
 Algoritmus leírása 

algoritmusleíró nyelven 
 Algoritmusok kódolása 
 Programok tesztelése 
 Hibakeresés programokban 
 Adott formátumú szöveg 

begépelése, formázása 
 Dokumentum készítése minta 

alapján 
 Dokumentum készítése egyéni 

tervezéssel 
 Adott táblázat beírása, 

formázása 
 Táblázat készítése minta 

alapján 
 Táblázat készítése egyéni 

tervezéssel 
 Adatbázis készítése megadott 

szempontok alapján 
 Adatbázis tervezése 
 Adatbázisok létrehozása 

önállóan 
 Adatbázisok szűrése 
 Keresés adatbázisokban 
 Prezentáció készítése tanári 

utasítások alapján 
 Bemutató tervezése, készítése 
 A böngészőprogram használata 
 Könyvjelzők beállítása, 

rendszerezése 
 Hírcsoportok olvasása 
 Feliratkozás, levelezőlistákra, 

leiratkozás levelezőlistákról 

 Az informatika elméleti 
kérdései (közlés 
folyamatábrája, 
mértékegységek, történet stb.) 
 Logikai függvények, 

számrendszerek 
számábrázolások, kódok 
 Algoritmusok értelmezése 
 Algoritmusok készítése 
 Számítástechnikai eszközök 

működtetése 
 Szoftverek csoportosítása 
 A tanulók munkájának 

megfigyelése 
 A kész produktum (szöveg, 

rajz, táblázat, adatbázis, 
bemutató, program) ellenőrzése 

 Tanulói önértékelés 
 Diáktárs értékelése 
 Tanári értékelés: formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó 
 Tanári értékelés: szummatív: 

témazáró, félévzáró és 
tanévzáró dolgozat 
 Diagnosztikus mérés (tesztek) 
 Versenyeken való indítás: 

iskolai, városi, regionális, 
országos 

 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7–12.  Nógrádi László: PC-Suli I–II. 
7–12.  ECDL Vizsgapéldatár 
9–12. 81482 Reményi Zoltán – Siegler Gábor – Szalayné Tahy Zsuzsanna: Érettségire 

felkészítő feladatgyűjtemény 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7–8. évfolyam 

 
Az Informatika tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
Ismerkedjenek meg a tanulók az információszerzés, -tárolása, -feldolgozás és -továbbítás eszközeivel és azok 
alkalmazásának lehetőségeivel. Tudatosodjék bennük az információ emberiség fejlődésében betöltött szerepe. 
Értsék a közvetlen és közvetett kommunikáció lényeget, legyenek tájékozottak az internet szerepéről az egyén és 
a társadalom életében. Ismerjék meg a programok használatának jogi és etikai alapjait. Legyenek tudatában a 
túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának. Ismerkedjenek meg a 
számítástechnika alapfogalmaival. Tanulják meg iskolájuk operációs rendszerének működését és működtetését. 
Ismerkedjenek meg az algoritmizálás, a számítógéppel segített problémamegoldás, a szöveg- és ábraszerkesztés 
alapvető műveleteivel.  
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. INFORMATIKAI 

ESZKÖZÖK 
HASZNÁLATA 

 INFORMATIKAI ESZKÖZÖK 
HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
1. Különböző informatikai 

környezetek 
 Tájékozódás különböző 

informatikai környezetekben 
    

        
1.1. Számítógépes szaktanterem, 

iskolai könyvtár 
informatikai környezete 

 Az informatikai technológia 
különböző felhasználási 
területének megismerése. 
Hasonlóságok és különbségek 
megismerése 

 Ismeri az informatikai 
technológia különböző 
felhasználási területeit.  

 Érti, és ismertetni tudja 
az informatikai 
technológia különböző 
felhasználási területei 
közötti eltéréseket.  

        
1.2. A túlzott eszközhasználat 

veszélyei, ergonómiai 
szempontok 

 A túlzott informatikai 
eszközhasználat (TV, videó, 
számítógép) veszélyei szellemi és 
testi értelemben. Ergonómiai 
szempontok megismerése az 
informatikai munkakörnyezet 
kialakításában 

 Fel tud sorolni néhányat 
az informatikai eszközök 
káros hatásai közül. 

 Ismeri a nem 
megfelelően használt 
eszközök által az ember 
életében okozott károkat. 
Tudja, hogy milyen 
mértékben alakították, 
alakítják át ezek az 
eszközök az emberi 
életet. 

        
2. számítógép és perifériáinak 

kezelése 
 számítógép és perifériáinak 

kezelésének felhasználói színtű 
elsajátítása 

    

        
2.1. számítógép adatbeviteli 

részegységei 
 számítógép adatbeviteli 

részegységeinek használata 
 Tudja használni a 

számítógép adatbeviteli 
részegységeit.  

 Önállóan használja a 
számítógép adatbeviteli 
részegységeit.  

        
2.2. Számítógép kimeneti 

perifériái 
 Számítógép kimeneti 

perifériáinak használata 
 Tudja, mi a nyomtató 

funkciója. Kis 
segítséggel el tudja 
végezni a nyomtatás 
műveletét. 

 Önállóan vezérli a 
hálózati nyomtatót 

        
3. Az operációs rendszer és 

segédprogramok 
alapszolgáltatásai 

 Az operációs rendszer és 
segédprogramok 
alapszolgáltatásainak 
megismerése 
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3.1. Az operációs rendszer 

fogalma és szerepe  
 Ismerkedés az operációs rendszer 

fogalmával és szerepével  
 Ismeri az operációs 

rendszer fogalom 
jelentését és érti, annak 
szerepét 

  Felismeri az operációs 
rendszer fő csoportjait, 
és ki tudja fejteni 
szerepét és működésének 
alapelveit. 

        
3.2. A grafikus alapú operációs 

rendszerek. A Windows 
operációs rendszer alapjai 

 Ismerkedés a grafikus alapú 
operációs rendszerekkel. 
Ismerkedés a Windows operációs 
rendszer alapjaival. 

 Érti, a grafikus alapú 
operációs rendszer 
fogalmát. Ismeri a 
Windows operációs 
rendszer új változatát. 

 Felismeri a Windows 
operációs rendszer 
különböző változatait. 

        
3.3. Operációs rendszerek 

segédprogramjainak 
fogalma, fajtái  

 Ismerkedés az operációs 
rendszerek segédprogramjainak 
fogalmával, fajtáival  

 Ismeri a segédprogram 
fogalmát, fel tudja 
sorolni fajtáit 

 Érti, a segédprogram 
fogalmát, fel tudja 
sorolni fajtáit  

        
3.4. Fájlkezelő program  Egy fájlkezelő program 

megismerése és használata 
 Tud alapműveleteket 

(fájl másolás, törlés, 
átnevezés) végezni egy 
általa ismert fájlkezelő 
programmal. 

 Műveleteket tud végezni 
egy általa ismert 
fájlkezelő programmal. 

        
3.5. Víruskereső program  Két víruskereső program 

használatának megismerése 
 Segítséggel tudja 

használni a két 
víruskereső programot 

 Használ két víruskereső 
programot 

        
4. Az informatikai eszközök 

működési elvei 
 Az informatikai eszközök 

működési elveinek bemutatása és 
használata  

    

        
4.1. A számítógép és 

részegységei 
 A számítógép és részegységeinek 

megismerése 
 Fel tudja sorolni a 

számítógép 
részegységeit. 

 Ismeri a számítógép 
részegységeit és azok 
szerepét, feladatát.. 

        
4.2. A cserélhető és fix 

adattárolók (merevlemez, 
floppy, CD-lemez stb.) 

 A cserélhető és fix adattárolók 
megfigyelése, jellemzőik 
számbavétele; használatuk. 
 

 Meg tudja különböztetni 
egymástól a floppyt, a 
CD-lemezt és a 
merevlemezt. 

 Tudja, mi a floppy, a 
hard disk, a CD és más 
adathordozók funkciója.  

        
II. INFORMATIKA-

ALKALMAZÓI 
ISMERETEK  

 INFORMATIKA-
ALKALMAZÓI ISMERETEK 
TANULÁSA 

    

        
1. A gyakorlati életben 

használt legfontosabb írásos 
formátumok gépi 
megvalósítása, külön 
hangsúllyal a lényeget 
tükröző esztétikus külalak 
kialakítására  

 A gyakorlati életben használt 
legfontosabb írásos formátumok 
gépi megvalósításának 
megismerése. A lényeget tükröző 
esztétikus külalak kialakítása 
fontosságának tudatosítása. 

    

        
1.1. Szöveg-, táblázat- és 

ábraszerkesztés 
 Szöveg dokumentum, táblázat és 

ábra (rajz) készítése, formázása.  
A vágólap használata. 
Egyszerűbb ábrák szerkesztése. 
A táblázat részei, szerkesztése. 
Képek, rajzok bevitele a 
dokumentumba. 
Alapvető formázási műveletek 
A szép külalak kialakításának 
eszközei, módjai 

 Ismeri a dokumentum 
fontosabb egységeit, és a 
rájuk vonatkozó 
formázásokat, ezek 
közül a 
legfontosabbakat, 
(betűtípus, betű méret, 
bekezdések igazítása) 
önállóan el tudja végezni 
Egyszerűbb vonalas 
ábrát képes rajzolni, el 
tud menteni, ki tud 
nyomtatni. 
Használja a vágólapot 

 Önállóan meg tud 
szerkeszteni egy többféle 
formázást tartalmazó 
szöveget.  
Képes a szövegben 
objektumokat elhelyezni.
Ismeri, és tudja 
használni a 
tabulátorokat. 
Elfogadható színtű 
áttekinthető 
dokumentumot tud 
készíteni. 
Biztonsággal tudja 
használni az 
ábraszerkesztés 
műveleteit. 
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1.2. Multimédiális 
dokumentumok készítése 

 Multimédiális dokumentumok 
készítésének megismerése és 
gyakorlása 

 Tudja azt, hogy milyen 
összetevőkből állhat 
össze egy a multimédiás 
dokumentum (szöveg, 
rajz, zene, fénykép, 
animáció, film) és 
milyen módszerekkel és 
programokkal 
készíthetünk belőlük 
Multimédiális 
dokumentumot. 

 A szövegszerkesztéssel 
kapcsolatban tanultak és 
a multimédia készítés 
megismerése alapján 
képes rövidebb 
Multimédiális 
dokumentum 
összeállítására. 
 

        
1.3. Elektronikus faliújságok, 

kirakati bemutatók 
 Elektronikus faliújságok, kirakati 

bemutatók készítése 
 Segítséggel képes 

kiválasztani a megfelelő 
szoftvert és egyszerűbb 
elektronikus faliújságot 
és kirakati bemutatót 
szerkeszteni. 

 Önállóan képes 
kiválasztani a megfelelő 
szoftvert és egyszerűbb 
elektronikus faliújságot 
és kirakati bemutatót 
szerkeszteni. 

        
1.4. A feladatmegoldásához 

szükséges alkalmazói 
környezet kiválasztása. 
Szoftverismeret. 
Szoftverhasználat jogi 
kérdései. 

 Megfelelő célszoftver 
kiválasztásának módjai  

 Fel tud idézni két-három 
közismert számítógépes 
programot. 
Tisztában van a 
programok illegális 
másolásának 
terjesztésének 
büntetőjogi 
következményeivel. 

 Felismer és meg tud 
nevezni legalább öt 
számítógépes programot. 
Eligazodik a 
szoftverválasztékban, ki 
tudja választani a 
legmegfelelőbb eszközt. 
Ismeri a szoftverek hasz-
nálhatóságának 
legfontosabb szabályait, 
meg tud nevezni, 
szabadon használható, és 
kereskedelmi 
szoftvereket. 

        
2. Adatbázisok, adattáblák.   Adatbázisok, adattáblák. 

alkalmazása. Keresés az 
adatbázisban. 

    

        
2.1. Információk szemléltetése, 

értelmezése, vizsgálata és az 
azokat segítő módszerek 

 Információk szemléltetése, 
értelmezése, vizsgálata és az 
azokat segítő módszerek 
megismerése. 

 Meg tud nevezni két 
módszert ill. eszközt az 
információk 
szemléltetésére. 

 Önállóan használ az 
információk 
szemléltetésére, 
értelmezésére 
kifejlesztett két eszközt 

        
2.2. Adatok csoportosítása, 

értelmezése, grafikus 
ábrázolása 

 Adatok csoportosításának, 
értelmezésének, grafikus 
ábrázolásának megismerése. 
Műveletek táblázatokkal, 
grafikonszerkesztés. 

 Alapműveleteket végez 
táblázatkezelő 
programmal. Segítséggel 
kezeli a 
grafikonszerkesztő 
programot. 

 Egyszerűbb képletek 
segítségével számol 
táblázatkezelő 
programmal. Önállóan 
készít különböző 
grafikonokat és ismerteti 
azokat. 

        
2.3. Az adatbázisokból történő 

információszerzés 
módozatai. 

 Az adatbázisokból történő 
információszerzés módozatainak 
megismerése. 

 Érti, az adatbázis 
fogalmát. Előre 
megbeszélt keresőkérdés 
alapján keres különböző 
adatbázisokban. 

 Keres különböző 
adatbázisokban. 

        
2.4. A megszerzett információk 

szelektálása, csoportosítása, 
feldolgozása 

 Megismerése annak, hogy a 
begyűjtött információhalmazból 
hogyan lesznek megfelelő és 
használható adatok. 

 Előre megadott 
szempontok szerint szét 
tudja válogatni az 
információkat, és képes 
kiszelektálni az adott 
esetben fölösleges 
információt. 

 Önállóan képes az 
információk minőségi 
szelektálására és a 
szükséges adatok helyes 
csoportosítására. 
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2.5. 
 

Keresőprogramokkal történő 
keresés az interneten 

 Internetes keresőprogramok 
megismerése és használata 

 Ismer két 
keresőprogramot (egy 
magyar és egy angol 
nyelvűt). 

 Fennakadás nélkül 
használ két 
keresőprogramot (egy 
magyar és egy angol 
nyelvűt). 

 
III. INFOTECHNOLÓGIA  INFOTECHNOLÓGIA 

HASZNÁLATA 
PROBLÉMAMEGOLDÁSRA 

    

        
1. Probléma megoldásához 

szükséges eszközök és 
módszerek 

 Probléma megoldásához 
szükséges eszközök és módszerek 
kiválasztásának menete 

 Segítséggel meg tudja 
állapítani, hogy valóban 
infotechnológiai 
eszközök és módszerek 
alkalmazásával  
oldható-e meg a 
felmerült probléma 
legcélszerűbben 

 Önállóan meg tudja 
állapítani, hogy valóban 
infotechnológiai 
eszközök és módszerek 
alkalmazásával  
oldható-e meg a 
felmerült probléma 
legcélszerűbben 

        
1.1. A probléma megoldásához 

leginkább megfelelő hardver 
és szoftver 

 A probléma megoldásához 
leginkább megfelelő hardver és 
szoftver kiválasztása 

 Segítséggel ki tudja 
választani a megfelelő 
hardverkonfigurációt és 
célszoftvert. 

 Önállóan ki tudja 
választani a megfelelő 
hardverkonfigurációt és 
célszoftvert. 

        
1.2. Tanulási feladatok végzése 

közben felmerült probléma  
 Tanulási feladatok végzése 

közben felmerült probléma 
megoldása infotechnológiai 
eszközökkel. 

 Segítséggel megtalálja a 
megfelelő eszközt és 
megoldja a a felmerült 
problémát. 

 Önállóan megtalálja a 
megfelelő eszközt és 
megoldja a a felmerült 
problémát. 

        
2. Algoritmizálás, 

adatmodellezés  
 Algoritmizálás, adatmodellezés 

megismerése 
    

        
2.1. Algoritmussal leírható 

feladatok 
 Algoritmussal leírható feladatok 

megismerése, keresése és 
vizsgálata: 
algoritmikus feladatok 
felismerése a mindennapi életben, 
a különféle tantárgyakban, ezek 
leírásának gyakorlása; 
feladat vagy probléma 
algoritmikus megfogalmazása és 
leírása folyamatábrával vagy 
szöveggel; 
a leírt algoritmus tesztelése 
(lejátszása), szükség esetén 
korrigálása 

 Ismeri az algoritmus 
fogalmát. 
Érti, és le tudja írni a 
vizsgált tantárgyak 
egyszerűbb 
algoritmusainak ábráit. 

 Érti, és fel tudja idézni 
algoritmus definícióját. 
A vizsgált 
algoritmusokat le tudja 
rajzolni és képes 
értelmezni. 
Le tudja írni és/vagy 
rajzolni egyszerűbb 
feladatok algoritmusát. 

        
2.2. Algoritmus kódolása  Egyszerű szekvenciát 

ismétlődéseket, elágazásokat 
tartalmazó algoritmusok 
értelmezése, kódolása 
Eljárások használata 
Adattípusok 

 Segítséggel képes 
egyszerű ismétlődéseket, 
elágazásokat tartalmazó 
algoritmusok 
értelmezésére, 
kódolására. Ismeri az 
eljárás fogalmát, fel tud 
sorolni néhány adattípust

 Önállóan képes egyszerű 
ismétlődéseket, 
elágazásokat tartalmazó 
algoritmusok 
értelmezésére, 
kódolására, eljárások 
használatával is. Ismeri, 
és használja az elemi és 
összetett adattípusokat. 

        
2.3. Adatok fajtái  Egyszerű és összetett (tömb, 

halmaz, rekord, lista, verem stb.) 
adat fogalma, megkülönböztetése, 
kezelése 

 Ismeri az adat fogalmát, 
fajtáit. 

 Biztosan használja az 
adat fogalmát, ismeri 
fajtáit. 

        
2.4. Egyszerű vizuális fejlesztő 

rendszer 
 Ismerkedés egyszerű vizuális 

fejlesztő rendszerrel. Alapvető 
műveletek, parancsok 

 Segítséggel el tud 
készíteni öt műveletet 
hibátlanul elvégző 
programot. 

 Önállóan el tud készíteni 
legalább öt műveletet 
hibátlanul elvégző 
programot. 
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3. Véletlen jelenségek 

modelljének megismerése 
 Véletlen események szimulálása és a 

szimuláció vizsgálata: 
dobókocka szimulációs programjának 
elkészítése és elemzése; 
lottóhúzások szimulációjának 
elemzése, a nyerési esély vizsgálata; 
gazdasági szimulációs program 
készítése a termék – iskolaújság – 
költségkalkulációjához és hozamának 
vizsgálatához 

 Jártas a tapasztalaton 
alapuló vizsgálatok, 
illetve a visszacsatolásos 
tevékenységek 
végzésében. 

 Egyszerű szimulációs 
programot képes a tanult 
programnyelvre kódolni. 

 
IV. INFOKOMMUNIKÁCIÓ  ISMERKEDÉS A 

KOMMUNIKÁCIÓ 
KÜLÖNBÖZŐ FORMÁIVAL  

    

        
1. Az interneten, mint 

kommunikációs és 
adatcserélő hely. 
 

 Információ szerzés és információ 
elhelyezése az interneten 

 Ismeri az internet adta 
lehetőségeket. Önállóan 
szerez be információkat, 
és segítséggel 
információkat, helyez fel 
honlapra, levelezőlistára. 

 Biztonsággal kezeli az 
internet adta 
lehetőségeket. Önállóan 
szerez be információkat, 
és információkat, helyez 
fel honlapra, 
levelezőlistára. 

        
2. Mobilkommunikációs 

eszközök.  
Egyéni információk. 

 Mobilkommunikációs eszközök 
használata. 
Egyéni információk továbbítása 
mobilkommunikációs eszközökön. 

 Ismeri a mobiltelefon, a 
kézi számítógép és más 
mobilkommunikációs 
eszköz használatát, 
képes egyéni 
információs 
kommunikációt 
lefolytatni. 

 Használja a 
mobiltelefon, a kézi 
számítógép és más 
mobilkommunikációs 
eszköz használatát, 
képes egyéni 
információs 
kommunikációt 
lefolytatni. 

        
V. MÉDIAINFORMATIKA  HAGYOMÁNYOS ÉS 

ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK 
KAPCSOLATA 

    

        
1. Hagyományos médiumok 

számítógépes megfelelői 
 Hírlapok, folyóiratok online 

kiadásai. 
Az e-book fogalma 
Elektronikus könyvtárak 

 Ismer legalább három 
online periodikus 
kiadványt, annak 
felépítését. 
Segítséggel használja az 
e-book olvasót 
Eligazodik az 
elektronikus könyvtárak 
állományában 

 rendszeresen olvas 
legalább három online 
periodikus kiadványt. 
Használja az e-book 
olvasót 
Sikerrel keres az 
elektronikus könyvtárak 
állományában 

        
VI. AZ INFORMÁCIÓS 

TÁRSADALOM 
 AZ INFORMÁCIÓS 

TÁRSADALOM GYAKORLATA 
    

        
1. A szerzői jog  A szerzői jog fogalma. Szabad 

felhasználás értelmezése 
 Ismeri a szerzői jog 

alapfogalmait. Tudja mit 
jelent a szabad 
felhasználás, tud rá 
példákat mondani 

 Érti, a szerzői jog 
alapfogalmait. Érti,, 
hogy mit jelent a szabad 
felhasználás, tud rá 
különböző területről 
példákat mondani. 

        
2. Informatika biztonság  Informatika biztonság 

fontosságának megismerése 
 Érti, a biztonság 

fogalmát és felkészült a 
támadásokra.  

 Használja az 
informatikai biztonság 
kifejezést Ismeri a 
hatékony védekezési 
módokat a biztonság 
rombolói ellen. 
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3. Az informatika hatása az 

emberi kapcsolatokra 
 Az informatika fejlődésének 

pozitív és negatív hatásainak 
megismerése az emberi 
kapcsolatokra 

 Ismeri az informatika 
fejlődésének jó és rossz 
hatásait. Érti, a 
személyes kapcsolatok 
ápolásának 
szükségességét. 

 Érti az informatika 
fejlődésének jó és rossz 
hatásait. Igyekszik magát 
tudatosan óvni a rossz 
hatásoktól. Tisztában 
van a személyes 
kapcsolatok ápolásának 
szükségességével és 
törekszik ennek 
megvalósítására is. 

        
4. Viselkedési szabályok az 

infokommunikációs 
világban 

 A netikett fogalma. 
Hogyan viselkedjünk virtuális 
kapcsolattartáskor 

 Ismeri a netikett 
fogalmát. Tud felidézni 
helyzeteket, amikor a 
helyes viselkedési mód 
tisztázta a kellemetlen 
helyzetet.  

 Alkalmazza a netikett 
“előírásait”. Életszerű 
példákat tud mondani 
amikor a helyes 
viselkedési mód tisztázta 
a kellemetlen helyzetet. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

7–8. évfolyam 
 
a) Ismerje fel a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a társadalomban. 
b) A tanuló legyen képes a számítógép tanult perifériáit kezelni. Tudjon tájékozódni a számítógép 

könyvtárszerkezetében a helyi és a hálózati környezetben egyaránt.  
c) Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges programokat, ismerjen és tudjon használni 

legalább egy víruskereső, felismerő programot.  
d) Küldjön és fogadjon e-maileket. 
e) Legyen képes algoritmusok felismerésére (elágazás, ciklus). Készítsen (néhány utasításból álló) egyszerű 

algoritmusokat. 
f) Legyen képes többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában 

megjeleníteni. 
g) Tudja, milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz. Tudjon információt keresni a segédkönyvekben 

(szótár, lexikon, enciklopédia). Tudja, hogy az iskolai könyvtáron kívül használhatja a közművelődési 
könyvtárakat is. Tudja, hogy a tárgyszó, ill. szakjelzet a könyv tartalmát fejezi ki. Tudjon a szakjelzet 
alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő könyvet keresni. A katalógus segítségével tudjon keresési 
feladatokat megoldani. Ismerje hazánk nemzeti könyvtárát, az Országos Széchényi Könyvtárat. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9–10. évfolyam 

 
A Számítástechnika tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
A tanulók legyenek képesek az informatikai eszközök célszerű használatára. Ismerkedjenek meg az 
információszerzés, -tárolás, -feldolgozás és -továbbítás eszközeivel és azok alkalmazásának lehetőségeivel, 
legyenek tisztában ezen eszközök felhasználásának jogi etikai szabályaival. Szerezzenek tapasztalatokat a 
számítógép sokoldalú felhasználhatóságáról. Az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó 
feladatok megoldására a tanuló használjanak informatikai eszközöket. Biztonsággal tanulják meg használni 
iskolájuk operációs rendszerének működését és működtetését. Ismerkedjenek meg az algoritmizálás, a 
számítógéppel segített problémamegoldás, a szöveg- és ábraszerkesztés alapvető műveleteivel. Szerezzenek 
jártasságot a számítógépes telekommunikációban. Fejlődjön ki bennük az igény a számítógépes produktum 
esztétikus formájának kialakítására. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS   OPTIMÁLIS 

        
I. INFORMATIKA 

ESZKÖZÖK 
HASZNÁLATA 

 INFORMATIKA ESZKÖZÖK 
HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA  

    

        
1. Informatikai környezet   Informatikai környezet célnak 

megfelelő kialakításának 
elsajátítása 

 Érti, az informatikai 
környezet megfelelő 
kialakításának 
fontosságát 

 Önállóan tesz javaslatot 
az informatikai 
környezet megfelelő 
kialakítására  

        
2. Új hardvereszközök   Ismerkedés új hardvereszközökkel 

(scanner, pendriver stb.) 
 Önállóan tud dolgozni a 

scannerrel. Sikeresen 
végez adatátvitelt 
pendriverre és más külső 
adathordozó egységre  

 Ismeri naprakészen a 
megjelenő új 
eszközöket, le tudja írni 
mindegyiknek a 
jellemzőit, 
teljesítményét.  
Jól ismeri, és használni 
tudja az iskolájában 
megtalálható 
perifériákat. 

        
3. Operációs rendszer  Az operációs rendszer 

használatának tanulása 
    

        
3.1. Az operációs rendszer 

alapfunkciói és 
segédfunkciói 

 Programok installálásának 
megtanulása mintakövetéssel; 
segédprogramok használatának 
gyakorlása (véletlen törlés 
visszaállítása, másolatok 
készítése lemezre, könyvtárakba, 
tömörítés, kicsomagolás, 
fájlkeresés, nyomtatás stb.) 
Ismétlő modul. 

 Jártas az operációs 
rendszer alapfunkcióinak 
használatában. Használja 
az operációs rendszer 
segédprogramjait. 

 Önállóan tudja a tanult 
programokat installálni. 
Biztonsággal használja 
az operációs rendszer 
segédprogramjait. 

        
4. Informatikai eszközök 

működése 
 Informatikai eszközök 

működésének megismerése és 
megértése. Más tantárgyak 
(fizika, matematika stb.) 
keretében tanult ismeretek 
bevonásával. 

 Érti, az informatika 
eszközök működésének 
alapjait. 

 Tudja az informatika 
eszközök működésének 
alapjait, Érti, a fizikai, 
elektronika stb. alapokat.
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5. A számítógép-használata 

összetett feladatok 
megoldására  

 Felkészítés a számítógép összetett 
feladatokra való használatára 

    

        
5.1. Hardver összetevők 

kiválasztása 
 Hardver összetevők 

kiválasztásának módjai. Feladat 
bonyolultsága és eszközkapacitás 
összefüggésének megértése. 
Minőségi hardver-részegysége 
megismerése. Perifériák 
kiválasztásának szempontjainak 
megismerése 

 Segítséggel elfogadható 
hardverkonfigurációt tud 
összeállítani 

  

        
5.2. Szoftverek kiválasztása   Szoftverek kiválasztásának 

módjai. A feladat bonyolultsága 
és a szoftver-kiválasztás 
összefüggései. Minőségi 
szoftverek, szoftvergyártók 
megismerése.  

 Segítséggel elfogadható 
szoftvercsomagot tud 
választani 

 Önállóan kifogástalanul 
funkcionáló 
szoftvercsomagot képes 
választani és választását 
érvekkel alátámasztva 
meg is tudja okolni. 

        
II. INFOTEHNOLÓGIA  INFOTEHNOLÓGIAI 

ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 
    

        
1. Dokumentumkészítés  Dokumentumkészítés tanulása     
        
1.1. Szöveget, táblázatot- és 

ábrát tartalmazó 
dokumentum szerkesztése  

 A szöveg, táblázat és 
ábraszerkesztés funkcióinak 
begyakorlása  
(oldalbeállítás, oldaltörés, csere, 
keresés, fejléc és lábléc jelölése, 
oldalszámozás, lábjegyzetelés, 
tárgymutató-készítés, 
tartalomjegyzék-összeállítás, 
szegélyezés, árnyékolás, 
betűméret, betűtípus kijelölése, 
helyesírás ellenőrzése, ábrák 
rajzolása, árnyékolása, tükrözése, 
forgatása, beillesztése a szövegbe 
stb.) 

 Ismeri a főbb szöveg-, 
táblázat és 
ábraszerkesztő 
funkciókat. Önállóan tud 
bevitt szövegben 
keresni, szavakat 
cserélni, a szöveg 
betűtípusát, betűméretét 
kijelölni, oldalszámozni, 
egyszerűbb táblázatot 
szerkeszteni, egyszerű 
vonalas ábrákat rajzolni 
és szövegbe illeszteni. 

 Ismeri, és önállóan tudja 
alkalmazni a használt 
szöveg-, táblázat- és 
ábraszerkesztő 
funkcióját.  
Szerkesztett szövegének 
el tudja készíteni a 
fejlécét, láblécét, 
oldalszámozását, 
tárgymutatóját és fel 
tudja építeni a 
tartalomjegyzékét is.  
Ellenőrizni tudja az 
elkészült dokumentum 
helyesírását  és a 
dokumentumot önállóan 
ki tudja nyomtatni. 

        
1.2. Különböző rendeltetésű 

dokumentumok 
szerkesztése. 

 Annak megértése, hogy 
különböző rendeltetésű 
dokumentumoknak a formai, 
szerkesztési megjelenítése 
mekkora fontossággal bír. 
Különböző rendeltetésű 
dokumentumok szerkesztésének 
megtanulása. Dokumentumok 
műfajai 

 Hiba nélkül el tudja 
készíteni az önéletrajzát, 
meg tud szerkeszteni egy 
rövid hivatalos levelet a 
megismert 
szövegszerkesztő 
program 
felhasználásával. 

 Hiba nélkül el tud 
készíteni egy több oldal 
terjedelmű szerkesztett, 
egyszerű ábrákkal 
illusztrált dokumentumot 
a megismert 
szövegszerkesztő 
felhasználásával. Képes 
ezt különböző 
rendeltetésűvé tenni 
formázási eszközökkel 
(dolgozat, hivatalos 
beadvány, magánlevél 
stb.) 

        
 
2. Multimédiális 

dokumentumok készítése 
 Multimédiális dokumentumok 

készítésének begyakorlása 
    

        
2.1. Animációra épült 

Multimédiális dokumentum 
 Animációra épült Multimédiális 

dokumentum készítése. Ábra, 
szöveg, mozgó- és állókép, audio 
anyag használata 

 Rövidebb, 10 elemes 
animációra épült 
Multimédiális 
dokumentumot elkészít 

 Összetett, a felsorolt 
fajták magabiztos 
használata egy hosszabb, 
váltakozó nagyságú 
elemekkel dolgozó 
animációra épült 
Multimédiális 
dokumentum 
elkészítésekor. 
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2.2. Kész Multimédiális 

dokumentum módosítása, 
továbbfejlesztése. 

 A Multimédiális dokumentum 
módosításának menetének 
megismerése. A továbbfejlesztés 
kérdései 

 Érti, a Multimédiális 
dokumentum 
módosításának menetét. 
Képes kisebb módosítások 
elvégzésére. 

 Önállóan módosítja 
illetve fejleszti tovább a 
Multimédiális 
dokumentumokat 

        
3. Interaktív elektronikus 

dokumentumok készítése 
 Más elektronikus dokumentumok 

készítése 
 Érti, a Multimédiális 

dokumentum 
módosításának menetét. 
Képes kisebb 
módosítások 
elvégzésére. 

 Önállóan módosítja 
illetve fejleszti tovább a 
Multimédiális 
dokumentumokat 

        
3.1. Prezentáció készítése  Bemutató készítés lépései 

Animációs beállítások 
Áttűnések 
Időzítés 
Akciógombok használata 

 Képes 3 diából álló 
bemutatót készíteni 

 Önállóan létre tud hozni 
egy prezentációt, amely 
különböző elemeket 
(hang, kép, szöveg) 
tartalmaz. 

        
4. Adatbázisok alkalmazása, 

keresés adatbázisban 
 Az adatbázis-kezelés elmélyítése, 

gyakorlati használattá tétele 
    

        
4.1. Az adatbázis-kezelő 

program 
 Az adatbázis-kezelésre vonatkozó 

információk elolvasása, 
feldolgozása; 

 Fel tudja idézni az 
adatbázis-kezelés 
alapvető fogalmait 
(rekord, mező, 
adattípusok, adatbázis). 
Segítséggel létre tud 
hozni egyszerűbb 
adatbázist a tanult 
felhasználói szoftver 
segítségével. 

 Ismeri, és fel tudja idézni 
az adatbázis-kezelés 
alapvető fogalmait 
(rekord, mező, 
adattípusok, adatbázis). 
Önállóan létre tud hozni 
egyszerűbb 
adatbázisokat a tanult 
felhasználói szoftver 
segítségével. 

        
4.2. Adatbázis-kezelő program 

gyakorlati használata 
 Az adatbázis-kezelő program 

használatának gyakorlása: 
adatbázis készítése; 
mezőszám, rekordszám 
beállítása; 
adatbázis létrehozása 
(megnevezése, adatbeviteli 
formátumok, adatok beírása, 
rekordok megjelenítése); 
közlekedés és kiválasztás 
gyakorlása az adatbázisban 

 Segítséggel létre tud 
hozni egyszerűbb 
adatbázist a tanult 
felhasználói szoftver 
segítségével. 

 Önállóan létre tud hozni 
egyszerűbb 
adatbázisokat a tanult 
felhasználói szoftver 
segítségével. 

        
4.3.    
 

Adatok keresése és 
lekérdezése az 
adatbázisban; 
adatbázis-karbantartás 

 
Az adatok keresésének (soros 
keresés, gyors keresés) és 
lekérdezésének, bővítésének és 
módosításának gyakorlása az 
adatbázisban; 
az adatbázis karbantartása 

 
Az alapvető lekérdezési 
funkciókat végre tudja 
hajtani a képernyőn és 
nyomtatásban. 
Megadott szempontok 
alapján le tudja kérdezni 
az adatbázist. 
Segítséggel bővíteni és 
módosítani tudja az 
adatbázist. 
Segítséggel el tudja 
végezni az adatbázis 
karbantartását. 

 
Adott szempontok 
alapján a szükséges 
adatokat ki tudja keresni 
és le tudja kérdezni az 
adatbázisból. 
Az adatbázist önállóan 
tudja bővíteni és 
módosítani. 
Ismeri, és alkalmazni 
tudja a soros és a gyors 
keresést. 
Az adatbázis adatait a 
megfelelő formában ki 
tudja nyomtatni. 
Önállóan el tudja 
végezni az adatbázis 
karbantartását. 

        
4.4. Térinformatikai ismeretek  Multimédiális 

térképgyűjtemények, 
útvonalkeresők használata 

 Segítséggel kezelni tudja 
a Multimédiális 
térképgyűjteményt és 
útvonalkereső funkcióját 
 

 Önállóan kezelni tudja a 
Multimédiális 
térképgyűjteményt és 
útvonalkereső funkcióját 
 

 
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   A HÁLÓZATI 

KOMMUNIKÁCIÓ 
TANULÁSA 
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1. Információcsere az 

interneten 
 Internetes információ-áromoltatás 

gyakorlati alkalmazása 
    

        
2. Hatékony információszerzés 

az interneten 
 Az interneten való hatékony 

információszerzés megtanulása 
 Elfogadható szinten és 

módon keres és talál 
használható 
információkat, az 
Interneten. 

 Magas szinten és módon 
keres és talál 
használható 
információkat, az 
Interneten. 

        
3. Információ elhelyezése az 

interneten 
 Az interneten való információ 

elhelyezésének megtanulása  
 Segítséggel a megfelelő 

formátumú információt 
tud elhelyezni az 
interneten 

 Önállóan megfelelő 
formátumú információt 
tud elhelyezni az 
interneten 

        
4. Információk küldése és 

fogadása  
 Információk küldésének és 

fogadásának begyakorlása 
    

        
4.1. Információk továbbítása 

iskolai hálózaton 
 Az iskolai hálózaton végezhető 

információtovábbítás módjainak 
tanulás  

 Érti, az iskolai hálózaton 
történő adatforgalom 
fogalmát, tud üzenetet, 
dokumentumot küldeni a 
hálózaton belül. 

 Használja az iskolai 
hálózatot üzenet és, 
dokumentumot 
küldésére. 

        
4.2. Internetes levelezés   Internetes levelezés a 

gyakorlatban 
 Önállóan végzi az e-mailok 

küldését, fogadását. Képes 
nyomtatni, menteni a 
levelezőprogramból  

 Megbízhatóan kezeli a 
levelezőprogramot. 
Képes kisebb hibák 
elhárítására. 

        
4.3. Mobil eszközök a 

kommunikációban 
 Kommunikálás mobiltelefonnal, 

kapcsolása a személyi 
számítógéphez, adatátvitel. 

 Ismeri a mobiltelefon 
lehetőségeit a 
kommunikáció 
lebonyolításában. 
Segítséggel képes a két 
eszköz 
összekapcsolására és 
működtetésére. 

 Használja a 
mobiltelefont mint 
önálló kommunikációs 
eszközt. Használja a 
mobiltelefont 
számítógéphez 
kapcsolva adatátvitelre 
és kommunikálásra. 

        
IV. MÉDIAINFORMATIKA  MÉDIAINFORMATIKAI 

ISMERETEK ELMÉLYÍTÉSE  
    

        
1. Hagyományostól eltérő 

médiumok 
 Hagyományostól eltérő 

médiumok használata 
 Ismeri, és fel tudja 

sorolni az informatikai 
eszközöket használó 
médiumokat 

 Használja az 
informatikai eszközöket 
alkalmazó médiumokat 

 
1.1 Online folyóiratok  Online folyóiratok használata a 

mindennapi életben 
 Elfogadható szinten és 

mennyiségben 
tájékozódik online 
folyóiratokból 

 Mindennapi tájékozódás 
részeként használja az 
online folyóiratokat 

        
1.2. Információs portálok az 

interneten 
 Információs portálok használata 

az interneten 
 Ismeri, és segítséggel 

használja az internetes 
információs portálokat 

 Eredményesen használja 
az internetes információs 
portálokat 

 
V. AZ INFORMÁCIÓS 

TÁRSADALOM 
 AZ INFORMÁCIÓS 

TÁRSADALOM 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Szerzői jogi kérdések  A szabadon felhasználható 

dokumentum, szoftver és azok 
gyakorlati alkalmazása 

 Érti, a szabadon 
felhasználható 
dokumentum és szoftver 
fogalmát. Szoftverek 
esetében Érti, a 
különbséget a kipróbálási 
és a szabad felhasználású 
program közti különbséget. 

 Biztonsággal használja a 
szabadon felhasználható 
dokumentum és szoftver 
fogalmát. Szoftver 
használatbavételekor 
önállóan tájékozódik a 
jogosultságról és a 
felhasználói feltételekről. 

        
2. Adatvédelem  Adatvédelmi alapfogalmak, 

hitelességvédelem, elektronikus 
aláírás 

 Ismeri az alapvető 
adatvédelmi technikákat. 

 Alkalmazza az 
adatvédelmi technikákat 
(jelszó, titkosítás stb.) 

        
3. Informatikai eszközök 

használatának hatása az 
emberiségre.  

 Ismerkedés az informatikai 
eszközök használatának 
hatásával az emberiségre. 

 Ismeri az informatikai 
eszközök használatának 
jó és árnyoldalait is. 

 Érti, az informatikai 
eszközök használatának 
jó és árnyoldalait is. 
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4. Infokommunikációs világ 

viselkedési és publikálási 
szabályai 

 Infokommunikációs világ 
viselkedési és publikálási 
szabályainak megismerése 
példákon keresztül 

 Ismeri az 
infokommunikációs 
világ viselkedési és 
publikálási szabályait és 
igyekszik azokat 
betartani 

 Érti az 
infokommunikációs 
világ viselkedési és 
publikálási szabályait és 
betartja azokat 

        
5. Élethosszig tartó tanulás és 

az informatikai eszközök 
 

 Élethosszig tartó tanulás 
megismerése és az informatikai 
eszközökhöz fűződő 
kapcsolatainak megértése   

 Ismeri az élethosszig 
tartó tanulás fogalmát. 
Vannak ismeretei az 
informatikai 
eszközökhöz fűződő 
kapcsolatairól. 

 Érti az élethosszig tartó 
tanulás fogalmát. Érti az 
informatikai 
eszközökhöz fűződő 
kapcsolatait 

        
6. Elektronikus eszközök a 

mindennapi életben. 
 

 A mindennapi életben 
használatos elektronikus eszközök 
használatának bemutatása 
 

 Ismeri a vásárláskor, 
pénzügyeink 
intézésekor, a tőzsdén, 
okmányirodában stb. 
használatos elektronikai 
eszközöket 

 Érti, és ismeri a 
vásárláskor, 
pénzügyeink 
intézésekor, a tőzsdén, 
okmányirodában stb. 
használatos elektronikai 
eszközök használatát és 
működését. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

9–10. évfolyam 
 

a) A tanuló tudjon állományműveleteket végezni a számítógépen. 
b) Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. 
c) Tudjon önállóan dokumentumot tervezni és szerkeszteni. 
d) Tudjon műveleteket táblázatban elvégezni és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. 
e) Tudja értelmezni az alapvető algoritmusok működését, és alkalmazza őket. 
f) Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. 
g) Legyen képes tájékozódni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 
h) Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. 
i) Ismerje a könyvtártípusokat. Legyen képes információkat keresni hagyományos és számítógépes 

forrásokból.  
j) Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. 
k) Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. 
l) Tudjon tájékozódni közhasznú információs forrásokban. 
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AZ 
 

ÉLETVITEL 
ÉS GYAKORLATI 

ISMERETEK 
 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 
TANTERVEI 
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Munka-, alkotás- és pályaismeret 7. vagy 8.  
Tárgyformálás és környezetkultúra 7–12. 
 
 
A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Munka-, alkotás és pálya-
ismeret  ☯     

Tárgyformálás és 
környezetkultúra 

1 
1 1 1 1 

 
b = Lehetőleg csoportbontással. 
 

 Az egyes tantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi tantervi ismertetők 
tartalmazzák. 
 
E részletes tantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi tantervhez készülnek 
pedagógiai segédletek Ezek az alábbiak: 
 
 tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
 feladatgyűjtemény, 
 időterv (tanmenet), 
 mérőlap és értékelési útmutató. 
 
 
A KÉK bármely tantárgyi tantervének, segédleteinek és taneszközeinek használatára továbbképzések keretében 
készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 
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☯
 
 
 
 

MUNKA-, ALKOTÁS- 
ÉS PÁLYAISMERET 

 
7. vagy 8. évfolyam 
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A Munka-, alkotás- és pályaismeret 7. vagy 8. évfolyam számára kimunkált tanterv a Képességfejlesztő és 
értékőrző program (KÉK)  része. A tanterv és taneszközeit azok az iskolák (pedagógusok)  használhatják, 
választhatják, akik  a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☯1 
 

☯ 
 

    

 
☯ A Munka-, alkotás- és pályaismeret tantárgy a Tárgyformálás és környezetkultúra tantárgy óráin kerül 
feldolgozásra. 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Munka-, alkotás- és pályaismeret tanterv a NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területe 
Pályaorientáció műveltségi részterületére terjed ki, továbbá érinti az Ember és társadalom műveltségi terület 
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek műveltségi részterület, valamint a Kerettanterv Ember- és 
társadalomismeret, etika tantárgyának egyes témáit. A tanterv a műveltségi részterület követelményeit és a 
Kerettanterv tantárgyi továbbhaladás feltételeit teljes mértékben lefedi. A NAT műveltségi területek oktatásának 
közös követelményei közül valamennyinek eleget tesz, kiemelten a Pályaorientáció, a Kommunikációs kultúra, 
az Európa és kultúra, a Tanulás, továbbá a Testi és lelki egészség, valamint a Hon- és népismeret fejlesztési 
lehetőségeinek. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Munka-, alkotás- és pályaismeret tanterv tanulása révén a tanulók tájékozottságot szerezhetnek arról, hogy 
mind a játék, mind pedig a munka alapja – a megismerésen és a környezethez való alkalmazkodáson túl – a  
cselekvés. A tanterv tisztázza  a tanulás és a munka egymásrautaltságát. A tanterv segít annak beláttatásában is, 
hogy az emberi alkotások elszakíthatatlanok a tanulástól, a játéktól, a munkától. Tisztázza, hogy az 
alkotáslehetőség valamennyi ember sajátja, tőle elidegeníthetetlen antropológiai jellemzője. Segít megérteni, 
hogy a jövő század társadalma nem csupán információs társadalom lesz, hanem egyben alkotó társadalom is. 
Emellett módot ad arra, hogy a tanulók megértsék, hogy a munkatevékenység elválaszthatatlanul összefügg az 
információcserével, a kommunikáció világával, és hogy az értékelés éppúgy része és feltétele a munka 
világának, mint a kommunikáció. A tanterv tanulása révén tudatosulhat a tanulókban az a tény, hogy a 
munkamegosztás, a különböző foglalkozások a munkacselekvés tárgyra irányultsága szerint különülnek el, 
illetve rendeződnek nagyobb csoportokba. A tanterv segíti  felismertetni a tanulókkal azt, hogy a munka 
kivitelezése elszakíthatatlan a munkát végző ember szükségletvilágától, motiváltságától, hogy specializálódott 
tudásféleségek és képességek birtoklása nélkül sikeres munkavégzés nem képzelhető el. A tanterv megismerteti 
a munkamegosztás történetét. A gazdaságtörténet, valamint a munkaszervezés történetének tanulmányozása 
lehetőséget nyújt a tanulóknak annak belátására, hogy a kézműves munkák biztosította alkotáslehetőség és 
felelősség posztmodern korunkban is követésre méltó lehet. Iskolatörténeti – kitüntetetten szakképzéstörténeti 
információk nyújtásával ismereteket szerezhetnek a tanulók arról is, hogy miként alakultak ki a mai, ún. 
professzionális szakmák. A tanterv tanulása lehetőséget nyújt arra is, hogy a tanulók megtanulják a FEOR 
kezelését, megismerjék a FEOR funkcióját. Mindemellett ismereteket szerezhetnek korunk 
foglalkoztatáspolitikai törekvéseiről is. A tanterv lehetővé teszi a tanulók számára pályatükrök, 
foglalkozásleírások  (ún. professziogramok) tanulmányozását. Végezetül a tanterv segít beláttatni azt is, hogy a 
különböző iskolafokokon tanult tantárgyak, illetve azok egyes  témái segíthetik őket pályaérdeklődésük és  
pályaorientációjuk alakításában. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tantervet pedagógus végzettséggel bárki taníthatja, aki fejlett kommunikációs kultúrával rendelkezik, s nyitott 
legyen a munkatudomány és a kreatológia eredményeire, tájékozott a munkajog és munkaügy területén. 
A szükséges pedagógus-kompetenciák továbbképzési, tanfolyami keretekben megszerezhetők. 

                                                           
1 A helyi tanterv készítői választhatnak, hogy a 7. vagy a 8. évfolyamon szerepeltetik-e a tantárgyat. 
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A Munka-, alkotás- és pályaismeret tanulásának céljai  

a 7. vagy 8. évfolyamon 
 
Szerezzenek tájékozottságot a tanulók arról, hogy mind a játék, mind pedig a munka alapja – a megismerésen és 
a környezethez való alkalmazkodáson túl – a cselekvés. Elemzéssel táruljon fel előttük, hogy a játék és a munka 
között az alapvető különbség az emberi lét szükségletvilágával, teleologikus jellegével, társas világával, valamint 
a játék és a munka eltérő következményeivel, jellegzetességeivel függ össze. Tisztázódjon számukra a tanulás és 
a munka egymásrautaltsága, a két tevékenység teleologikus jellege, továbbá az a tény, hogy mindenféle tanulás 
alapja és segítője valamilyen munkafajta sikeres végzésének, továbbá váljon egyértelművé számukra az is, hogy 
mindenfajta munkavégzés egyben tanulás is. Rendkívül fontos annak beláttatása, hogy az emberi alkotások 
elszakíthatatlanok a tanulástól, a játéktól, a munkától. Valamennyi alkotásféleség hátterében mindenkor 
kimutathatók a tanultság, a megmunkáltság, s olykor a játékosság elemei is. Tisztázódjon a tanulók számára, 
hogy az alkotáslehetőség valamennyi ember sajátja, tőle elidegeníthetetlen antropológiai jellemzője. 
Tudatosuljon bennük, hogy a jövő század társadalma nem csupán információs társadalom lesz, hanem egyben 
alkotó társadalom is lehet a szabadidő megnövekedése, az automatizáció és elektronizáció térhódítása 
következtében. Tisztázódjon számukra, hogy a munkatevékenység elválaszthatatlanul összefügg az 
információcserével, a kommunikáció világával. Emellett lássák be a tanulók, hogy az értékelés éppúgy része és 
feltétele a munka világának, mint a kommunikáció. 
 
Tudatosuljon a tanulókban, hogy a munkamegosztás, a különböző foglalkozások a munkacselekvés tárgyra 
irányultsága szerint különülnek el, illetve rendeződnek nagyobb csoportokba. A munka tárgyra irányulása 
mellett a munkaféleségeket, a munka repetitív, illetve kreatív jellege szerint is tanulják meg csoportosítani, 
továbbá aszerint is, hogy a munkának mi a szerepe a társadalmi folyamatok reprodukciójában, összefüggésben a 
természet és a társadalom kölcsönkapcsolataival, kölcsönhatásaival. Ismerjék fel a tanulók, hogy a munka 
kivitelezése elszakíthatatlan a munkát végző ember szükségletvilágától, motiváltságától. Lássák be, hogy 
specializálódott tudásféleségek és képességek birtoklása nélkül sikeres munkavégzés nem képzelhető el. 
Ismerjék fel, hogy az adott személy munkakudarcai szoros összefüggést mutatnak tudás- és képességhiányaival. 
 
Ismerjék meg a tanulók a munkamegosztás történetét. A hivatásszerűen folytatott  foglalkozások, a mesterségek 
történetének szemléje győzze meg a őket arról, hogy miként alakult  a munkát végző ember felelőssége, 
alkotáslehetősége a munkavégzés, illetve a munkaproduktumok létrehozása során a különböző történelmi 
korokban. A gazdaságtörténet, valamint a munkaszervezés történetének tanulmányozása révén táruljon föl a 
tanulók előtt a kézműves munkák biztosította alkotáslehetőség és felelősség azon mértéke, amely posztmodern 
korunkban is követésre méltó lehet valamennyiük számára. 
 
Iskolatörténeti – kitüntetetten szakképzés-történeti információk szerzésével győződjenek meg a tanulók arról, 
hogy miként alakultak ki a mai, ún. professzionális szakmák. Szerezzenek jártasságot a tanulók a FEOR 
kezelésében. Ismerjék fel a FEOR funkcióját a foglalkoztatáspolitika alakítása és foglalkoztatás-statisztikai 
adatok gyűjtése szempontjából. Személyes és családi tapasztalataik mellett szerezzenek felkészültséget korunk 
foglalkoztatáspolitikai törekvéseinek számbavételéhez, a foglalkoztatáspolitika kritikájához. Lássák be, hogy a 
munkaügyre és az ún. munkatudományokra vonatkozó tudás megismerése legszemélyesebb érdekük, hisz életük 
során többször kényszerülhetnek pályamódosításra, foglalkozásváltásra. 
 
Lássák be a tanulók, hogy a személyes pályaérdeklődés önmegvalósításuk, karrierjük megtervezéséhez, sikeres 
életvezetésükhöz nem elégséges.  Ismerjék fel, hogy a partikuláris pályaérdeklődés révén elkövetett 
pályaválasztási döntések sok ember életében konfliktushelyzethez, mentális károsodáshoz vezethetnek. 
Szerezzenek jártasságot pályatükrök, foglalkozás leírások (ún. professziogramok) tanulmányozásában avégett, 
hogy partikuláris pályaérdeklődésüket és pályaismeretüket korrigálni tudják. Személyesen győződjenek meg 
arról, hogy a pályaválasztással és a pályaalkalmasság megállapításával foglalkozó intézmények és szakemberek 
sokat segíthetnek életpályájuk, pálya- és munkaalkalmasságuk "kezelésében". Lássák be, hogy a különböző 
iskolafokokon tanult tantárgyaknak, illetve azok egyes témáinak szoros a kapcsolata a munkamegosztás 
történetével. Lássák be, hogy a különböző témák nemcsak saját pályaérdeklődésüket segíthetik és alapozhatják 
meg, hanem fogódzót adhatnak ahhoz is, hogy mások pályáját, munkateljesítményét empátiával, előítéletektől 
mentesen szemlélhessék. Győződjenek meg arról, hogy az általuk megszerzett vagy megszerezhető képességek 
mindegyikének szerepe lehet pályaválasztásukban, illetve az esetleg rájuk váró pályamódosításokban. 
 
Megjegyzés: A Munka-, alkotás- és pályaismeretet az adott intézmény választása és lehetőségei szerint 7. vagy 
8. osztályban javasoljuk bevezetni és tanítani, azaz egyéves tantárgynak tekintjük. Javasoljuk az osztályfőnöki 
óra időkeretének felhasználását a tantárgy tanítására a választott évfolyamon. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 7. vagy 8. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Játék- és munkaeszköz-leírások 
gyűjtése 
 Szakszövegek tanulmányozása 
 Jogi szövegek értelmezése 
 Álláshirdetések tipizálása 
 Munkahelylátogatások 
 Munkaügyi szervezetek 

működésének megfigyelése 
 A munka történetével 

kapcsolatos múzeumok 
látogatása 
 Professziogramok készítése 
 Interjú- és riportkészítés 

jellegzetes foglalkozást 
folytatókkal 
 Pályázatírás álláshirdetésekre 

válaszolva 
 Szakmai életrajzok 

tanulmányozása és készítése 
 Karriertervezés 
 Kommunikációs 

helyzetgyakorlatok munkaadó 
és munkát kereső szerepek 
gyakorlására 
 Munkaügyi viták megfigyelése, 

elemzése 

 Részvétel munka- és 
pályaalkalmassági 
vizsgálatokon 
 A tanult tantárgyak 

ismeretanyagának és 
képességrepertoárjának 
számbavétele különböző 
pályairányok szempontjából 
 Álláshirdetések tipizálása 
 Professziogramok készítése 
 Pályázatírás álláshirdetésekre 

válaszolva 
 Szakmai életrajzok készítése 

 Adott pályákra való érettség és 
alkalmasság mértékének 
megállapítása rangsorskálák 
segítségével 
 A személy életútjának és a 

karriervágyának egybevetése 
 

 
 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 

Évfolyam Cím 
FEOR 
Foglalkozási információk kézikönyve. /Szerkesztők: Ritoókné Ádám Magda – Radák Margit/ Bp., 1994 

 
7–8. 

Foglalkoztatás-statisztikák 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. vagy 8. évfolyam 

 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A MUNKA VILÁGÁNAK 

AZONOS ÉS 
MEGKÜLÖNBÖZTETŐ 
VONÁSAI AZ 
EMBERISÉG 
TÖRTÉNETE SORÁN 
KIALAKULT ÉS 
ÖNÁLLÓ JELLEGGEL 
RENDELKEZŐ 
TEVÉKENYSÉGEKKEL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

 ISMERETEK TANULÁSA, 
TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A MUNKA VILÁGÁNAK, 
VALAMINT AZ EMBERISÉG 
TÖRTÉNETE SORÁN 
KIALAKULT ÉS ÖNÁLLÓ 
JELLEGGEL RENDELKEZŐ 
TEVÉKENYSÉGEK  AZONOS 
ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ 
VONÁSAIRÓL 

    

        
1. Játék és munka  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a játék és a munka 
azonos és megkülönböztető 
vonásairól 

    

        
1.1. a játék és a munka azonos és 

megkülönböztető vonásai a 
különböző játékféleségekre 
(fantázia-, mimetikus, 
szerep- és szabályjátékokra) 
tekintettel 

 a játék és a munka azonos és 
megkülönböztető vonásainak 
összehasonlítása a különböző 
játékféleségekre tekintettel 

 Fel tud sorolni legalább 
tíz-tíz játék- és 
munkaféleséget. 

 Pontosan ismeri tetszés 
szerinti játék- és 
munkaféleség azonos és 
megkülönböztető 
vonásait. 

        
1.2. a játékszervezés,  mint a 

munkamegosztás egyik 
specifikus területe 
(szórakoztatóipar, 
játékgyártás, 
játékkereskedelem, 
szabadidős szolgáltatások, 
sport) 

 a játékszervezésnek, mint a 
munkamegosztás egyik 
specifikus területének 
számbavétele megfigyeléssel, 
élményszerzéssel, információk 
gyűjtésével, játéktevékenységet 
szabályozó leírások 
tanulmányozásával 

 Fel tudja sorolni a 
játékszervezés specifikus 
területeit. 

 Eligazodik a 
játéktevékenységek 
körébe tartozó 
jogszabályok és egyéb 
normatív jellegű leírások 
között. 

        
2. Tanulás és munka  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a tanulás és a munka 
azonos és megkülönböztető 
vonásairól 

    

        
2.1. a tanulás és a munka azonos 

és megkülönböztető vonásai 
a különböző 
tanulásféleségekre 
(kommunikációtanulásra, 
szociális tanulásra, kognitív 
tanulásra, munkatanulásra, 
mozgástanulásra) tekintettel  

 a tanulás és a munka azonos és 
megkülönböztető vonásainak 
összehasonlítása a különböző 
tanulásféleségekre tekintettel  

 A különböző 
tanulásféleségek 
mindegyikére öt-öt 
jellegzetes példát tud 
mondani. 

 A tanulás és a munka 
azonos és 
megkülönböztető 
vonásait tárgyszerűen le 
tudja írni a különböző 
tanulásféleségekre 
tekintettel. 

        
2.2. a tanulásszervezés,  mint a 

munkamegosztás egyik 
specifikus területe 
(óvodáztatás, iskoláztatás, 
közép- és felsőfokú 
szakképzés, sport)  

 a tanulásszervezésnek, mint a 
munkamegosztás egyik 
specifikus területének 
számbavétele megfigyeléssel, 
élményszerzéssel, az élmények 
reflektálásával, információk 
gyűjtésével, tanulási 
tevékenységet szabályozó 
leírások tanulmányozásával  

 Pontosan ismeri a 
hivatásszerűen végzett 
tanulásszervezéseket 
mint foglalkozásokat, 
foglalkozási ágakat. 

 Eligazodik a tanulási 
tevékenységekre 
jogszabályokban. 
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3. Alkotás és munka  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése az alkotás és a munka 
azonos és megkülönböztető 
vonásairól 

    

        
3.1. az alkotás és a munka 

azonos és megkülönböztető 
vonásai a különféle alkotási 
folyamatokra (kutatásra, 
fejlesztésre, komponálásra, 
konstruálásra stb.) és 
alkotási produktumokra 
(festményre, műszaki 
alkotásra, monográfiára, 
szonettre stb.) tekintettel  

 az alkotás és a munka azonos és 
megkülönböztető vonásainak 
összehasonlítása a különféle 
alkotási folyamatokra és alkotási 
produktumokra tekintettel  

 Fel tud sorolni legalább 
öt alkotási 
tevékenységet. Az 
alkotás során született 
produktumokat hozzá 
tudja rendelni egy-egy 
alkotási tevékenységhez, 
valamint foglalkozáshoz.

 Fel tud sorolni legalább 
tizenöt alkotási 
tevékenységet. Be tudja 
mutatni ezek 
jellegzetességeit. 

        
3.2. az alkotásszervezés, 

(kutatásszervezés, 
csoportos alkotás, 
produceri tevékenység, 
alkotásmenedzsment) mint a 
munkamegosztás egyik 
specifikus területe 

 az alkotásszervezésnek, mint a 
munkamegosztás egyik 
specifikus területének 
számbavétele megfigyeléssel, 
élményszerzéssel, információk 
gyűjtésével 

 Fel tud sorolni legalább 
három alkotásszervezési 
tevékenységet. 

 Ismeri a főbb 
alkotásszervezési 
tevékenységeket és 
pontos leírás tud adni 
róluk. 

        
4. Kommunikáció és munka  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a kommunikáció és a 
munka egymásrautaltságáról 

    

        
4.1. a kommunikáció és a munka 

egymásrautaltsága a 
munkafolyamatok 
szervezésében és a 
munkaszervezetek 
kialakításában 

 a kommunikáció és a munka 
egymásrautaltságának felismerése 
a munkafolyamatok 
szervezésében, a 
munkaszervezetek kialakításában 
informálódással, 
élményszerzéssel, gyakorlati 
jellegű feladatok megoldásával 

 A munkahelyeket leíró 
szervezeti és működési 
szabályzatok 
elemzésével a hivatalos 
(szabályozott) érintkezés 
műfajait /kérvény, 
előterjesztés, javaslat 
stb./képes felismerni és 
röviden jellemezni.  

 A hivatalos 
(szabályozott) érintkezés 
műfajait hibátlanul meg 
tudja valósítani 
munkaszerepekhez 
rendelten, szóban és 
írásban. 

        
4.2. a kommunikációs 

tevékenységek 
intézményesülése 
(televíziózás, rádiózás, 
újságírás, internet, távirati 
irodák), szakosodása 
(újságírás, multimédia,  
PR- tevékenység, 
marketingkommunikáció 
stb.) , mint a 
munkamegosztás 
modernkori terméke és 
történelmi előzményei 

 a kommunikációs tevékenységek 
intézményesülésének és 
szakosodásának, mint a 
munkamegosztás modernkori 
termékének és történelmi 
előzményeinek számbavétele 
megfigyeléssel, 
élményszerzéssel, információk 
gyűjtésével és gyakorlati jellegű 
feladatok megoldásával 

 Fel tud idézni öt-öt 
példát a kommunikációs 
tevékenységek 
intézményesülésére és 
szakosodásra, illetve 
ezek történelmi 
előzményeire. 

 Képes egy-egy 
kommunikációra 
szakosodott foglalkozást 
szakszerűen leírni. 

        
5. Értékelés és munka  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése az értékelésről, mint a 
munkatevékenységet kísérő, attól 
elválaszthatatlan tevékenységről 

    

        
5.1. az értékelés, mint a 

munkatevékenységet kísérő, 
attól elválaszthatatlan 
folyamat (normaállítás, 
szabályozás, visszacsatolás) 
szerveződése és 
szakosodása: ellenőrzés  
– ellenőrző szervezetek; 
elemzés – elemzésre 
specializálódott szervezetek 
/átvilágító testületek/; 
minőségvédelem, 
minőségbiztosítás, 
minőségellenőrzés  

 az értékelés, mint a 
munkatevékenységet kísérő, attól 
elválaszthatatlan folyamat 
szerveződésének és 
szakosodásának számbavétele 
megfigyeléssel, 
élményszerzéssel, az élmények 
reflektálásával, információk 
gyűjtésével, valamint az 
értékelési tevékenységet 
szabályozó leírások 
tanulmányozásával, illetve 
gyakorlati feladatok 
megoldásával 

 Legalább ötöt ismer az 
értékelésre 
(normaállításra) és a 
munkatevékenységek 
folyamatszabályozásaira 
szakosodott 
foglalkozások közül. 

 Pontos leírást tud 
készíteni az értékelésre 
(normaállításra) és a 
munkatevékenységek 
folyamatszabályozásaira 
szakosodott 
foglalkozásokról. 
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5.2. az értékelésre szakosodott 
szervezetek; vizsgáztatás – 
vizsgáztató szervezetek 

 az értékelésre szakosodott 
szervezetek tevékenységének 
megismerése tapasztalatok, 
információk gyűjtésével, 
valamint tevékenységüket 
szabályozó leírások (pl. alapító 
okirat, SZMSZ) 
tanulmányozásával 

 Fel tud sorolni legalább 
három értékelésre 
szakosodott szervezetet. 
Ismeri a címüket, 
emblémájukat is. 

 Pontosan körül tudja 
határolni az értékelésre 
szakosodott szervezetek 
funkcióit a szervezetek 
belső életét szabályozó 
dokumentumok (alapító 
okirat, SZMSZ) 
tanulmányozása révén. 

        
II. A MUNKA 

SPECIFIKUMAI 
CSELEKVÉSTANI ÉS 
ANTROPOLÓGIAI 
SZEMSZÖGBŐL 

 A MUNKA 
SPECIFIKUMAINAK 
CSELEKVÉSTANI ÉS 
ANTROPOLÓGIAI 
SZEMSZÖGŰ 
SZÁMBAVÉTELE 

    

        
1. A munka jellege, illetve a 

munka fajtái a 
munkacselekvés tárgyra 
irányulása szerint 

 Ismeretek tanulása, tapasztalatok 
szerzése a munka jellegéről, 
illetve a munka fajtáiról 

    

        
1.1. a termelő jellegű munkák 

jellegzetességei a 
munkatárgy, a 
kivitelezéshez szükséges 
munkaeszközök és 
munkaképességek 
szempontjából 

 a termelő jellegű munkák 
jellegzetességeinek számbavétele 
a munkatárgy, a kivitelezéshez 
szükséges munkaeszközök és 
munkaképességek szempontjából 

    

        
1.1.1. az agrár jellegű munkák  

(kertészet, állattenyésztés, 
növénytermesztés, 
állategészségügy, 
növényvédelem stb.) 

 agrár jellegű munkákra 
vonatkozó élmények szerzése, 
megfigyelések végzése, 
információk gyűjtése és 
rendszerezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább öt agrár jellegű 
munkát. 

 El tudja készíteni 
legalább öt agrár jellegű 
munka elkülönítő 
leírását. 

        
1.1.2. a bányászati jellegű munkák  bányászati jellegű munkákra 

vonatkozó élmények szerzése, 
megfigyelések végzése, 
információk gyűjtése és 
rendszerezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább öt bányászati 
jellegű munkát. 

 El tudja készíteni 
legalább öt bányászati 
jellegű munka elkülönítő 
leírását. 

        
1.1.3. a megmunkáló-átalakító 

típusú munkák (kohászat, 
öntészet, kovácsolás, 
ötvösség stb.) 

 megmunkáló-átalakító típusú 
munkákra vonatkozó élmények 
szerzése, megfigyelések végzése, 
információk gyűjtése és 
rendszerezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább öt 
megmunkáló-átalakító 
típusú munkát. 

 El tudja készíteni 
legalább öt 
megmunkáló-átalakító 
típusú munka elkülönítő 
leírását. 

        
1.2. az újat teremtő munkák, 

alkotások jellegzetességei a 
munkatárgy, a 
kivitelezéshez szükséges 
munkaeszközök és 
munkaképességek 
szempontjából 

 az újat teremtő munkák, 
alkotások jellegzetességeinek 
számbavétele a munkatárgy, a 
kivitelezéshez szükséges 
munkaeszközök és 
munkaképességek szempontjából 

    

        
1.2.1. a konstrukciós jellegű 

munkák (műszaki tervezés, 
épülettervezés, műszaki 
szerkesztés stb.) 

 konstrukciós jellegű munkákra 
vonatkozó élmények szerzése, 
megfigyelések végzése, 
információk gyűjtése és 
rendszerezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább három 
konstrukciós jellegű 
munkát. 

 El tudja készíteni 
legalább három 
konstrukciós jellegű 
munka elkülönítő 
leírását. 

        
1.2.2. a rekonstruktív jellegű 

munkák (restaurálás, 
régészet, műemlékvédelem 
stb.) 

 rekonstruktív jellegű munkákra 
vonatkozó élmények szerzése, 
megfigyelések végzése, 
információk gyűjtése és 
rendszerezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább három 
rekonstruktív jellegű 
munkát. 

 El tudja készíteni 
legalább három 
konstrukciós jellegű 
munka elkülönítő 
leírását. 

        
1.2.3. az újraértelmező, 

interpretáló jellegű munkák 
(szobrászat, filmkészítés-, 
rendezés, kritikaírás stb.) 

 újraértelmező, interpretáló jellegű 
munkákra vonatkozó élmények 
szerzése, megfigyelések végzése, 
információk gyűjtése és 
rendszerezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább öt 
újraértelmező, 
interpretáló jellegű 
munkát. 

 El tudja készíteni 
legalább öt 
újraértelmező, 
interpretáló jellegű 
munka elkülönítő 
leírását. 
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1.3. a szolgáltató jellegű munkák 
jellegzetességei a 
munkatárgy, a 
kivitelezéshez szükséges 
munkaeszközök és 
munkaképességek 
szempontjából 

 a szolgáltató jellegű munkák 
jellegzetességeinek számbavétele 
a munkatárgy, a kivitelezéshez 
szükséges munkaeszközök és 
munkaképességek szempontjából 

    

        
1.3.1. a mindennapi 

életszükségleteket kielégítő 
szolgáltatások (fodrászat, 
kozmetika, kiskereskedelem 
stb.) 

 a mindennapi életszükségleteket 
kielégítő szolgáltatásokra 
vonatkozó élmények szerzése, 
megfigyelések végzése, 
információk gyűjtése és 
rendszerezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább öt mindennapi 
életszükségleteket 
kielégítő szolgáltatást. 

 El tudja készíteni 
legalább öt mindennapi 
életszükségleteket 
kielégítő szolgáltatás 
leírását. 

        
1.3.2. az emberiség kultúráját 

közvetítő szolgáltatások 
(könyvtár, közművelődés, 
iskola, színház, mozi  stb.) 

 az emberiség kultúráját közvetítő 
szolgáltatásokra vonatkozó 
élmények szerzése, 
megfigyelések végzése, 
információk gyűjtése és 
rendszerezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább öt az emberiség 
kultúráját közvetítő 
szolgáltatást. 

 El tudja készíteni 
legalább öt az emberiség 
kultúráját közvetítő 
szolgáltatás leírását. 

        
1.3.3. az emberiség rekreációját, 

reprodukcióját, 
rehabilitációját megoldó 
szolgáltatások (turizmus, 
orvoslás, ápolás stb.) 

 az emberiség rekreációját, 
rehabilitációját megoldó 
szolgáltatásokra vonatkozó 
élmények szerzése, 
megfigyelések végzése, 
információk gyűjtése és 
rendszerezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább öt az emberiség 
rekreációját, 
reprodukcióját, 
rehabilitációját megoldó 
szolgáltatást. 

 El tudja készíteni 
legalább öt az emberiség 
rekreációját, 
reprodukcióját, 
rehabilitációját megoldó 
szolgáltatás leírását. 

        
2. A munka jellege a 

kivitelezéshez szükséges 
tudás és képességek, 
valamint a munkát végző 
ember szükséglete és 
motiváltsága szempontjából 

 Ismeretek tanulása, tapasztalatok 
szerzése a munka jellegéről a 
kivitelezéshez szükséges tudás és 
képességek, valamint a munkát 
végző ember szükséglete és 
motiváltsága szempontjából 

    

        
2.1. a legkülönbözőbb 

munkafajták tervezéséhez, 
megszervezéséhez, 
kivitelezéséhez és 
minősítéséhez szükséges 
tudásféleségek és 
képességek jellegzetes 
csoportjai 

 a legkülönbözőbb munkafajták 
tervezéséhez, megszervezéséhez, 
kivitelezéséhez és minősítéséhez 
szükséges tudásféleségek és 
képességek jellegzetes 
csoportjainak számbavétele 

    

        
2.1.1. a szubsztantív, a stratégiai 

és a normatív jellegű 
tudásféleségek 

 szubsztantív, stratégiai és 
normatív jellegű tudásféleségek 
számbavétele, 
megkülönböztetése, elhatárolása, 
rendezése, rendszerezése 

 A különböző 
tudásféleségekre 
legalább három eltérő 
példát tud idézni, illetve 
aktualizálni egy tetszés 
szerint megadott 
ismeretegyüttest 
bemutató szövegből 
kiemelve. 

 A különböző 
tudásféleségekre 
legalább tíz eltérő példát 
tud idézni, illetve 
aktualizálni egy tetszés 
szerint megadott 
ismeretegyüttest 
bemutató szövegből 
kiemelve. 

        
2.1.2. a tervezéshez, a 

szervezéshez, az 
elemzéshez, a realizálás- 
hoz , az  ellenőrzéshez és az 
értékeléshez, valamint a 
munkafeladathoz 
kapcsolódó motoros, 
kognitív, interaktív és 
kommunikációs képességek 

 a tervezéshez, a szervezéshez, az 
elemzéshez, a realizáláshoz, az 
értékelés-ellenőrzéshez, valamint 
a munkafeladatokhoz kapcsolódó 
motoros, kognitív, interaktív és 
kommunikációs képességek 
számbavétele, 
megkülönböztetése, elhatárolása, 
rendezése, rendszerezése 
élményszerzéssel, információk 
gyűjtésével 

 A négyféle 
képességcsoportból 
(motoros, kognitív, 
interaktív és 
kommunikációs 
képességek) két-két jól 
elkülöníthető képességet 
meg tud különböztetni 
szóbeli és írásos 
kommunikációs 
feladathelyzetekben. 

 A négyféle 
képességcsoportból 
(motoros, kognitív, 
interaktív és 
kommunikációs 
képességek) legalább 
hat-hat jól elkülöníthető 
képességet meg tud 
különböztetni szóbeli és 
írásos kommunikációs 
feladathelyzetekben. 
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2.1.3. a legkülönbözőbb 

munkafajták megújítására, 
tökéletesítésére és az 
újonnan keletkezett tudás 
terjedésére és terjesztésére 
szakosodott munkák 
(kutatások, felfedezések, 
innovációk) 

 a legkülönbözőbb munkafajták 
megújítására, tökéletesítésére és 
az újonnan keletkezett tudás 
terjedésére és terjesztésére 
szakosodott munkák 
számbavétele, 
megkülönböztetése, elhatárolása, 
rendezése, rendszerezése 
élményszerzéssel, információk 
gyűjtésével 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább öt, a 
legkülönbözőbb 
munkafajták 
megújítására, 
tökéletesítésére és az 
újonnan keletkezett 
tudás terjedésére és 
terjesztésére szakosodott 
munkát. 

 El tudja készíteni 
legalább öt, a 
legkülönbözőbb 
munkafajták 
megújítására, 
tökéletesítésére és az 
újonnan keletkezett 
tudás terjedésére és 
terjesztésére szakosodott 
munka leírását. 

 
2.2. a munka jellege a szükséglet 

és a motiváltság szerint 
 a munka jellegének megállapítása 

a szükséglet és a motiváltság 
szempontjából 

    

        
2.2.1. a repetitív jellegű, érdekből 

végzett munka (szerelés, 
takarítás, forgácsolás stb.) 

 repetitív jellegű, érdekből végzett 
munkák számbavétele, rájuk 
vonatkozó információk és 
élmények gyűjtése, rendezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
három-három repetitív 
jellegű, érdekből végzett 
munkát. 

 El tudja készíteni 
legalább öt repetitív 
jellegű, érdekből végzett 
munka leírását. 

        
2.2.2. az alkotó jellegű, 

önmegvalósítás jegyében 
végzett munka (színészet, 
újságírás, bábrendezés stb.) 

 alkotó jellegű, önmegvalósítás 
jegyében végzett munkák 
számbavétele, rájuk vonatkozó 
információk és élmények 
gyűjtése, rendezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
három-három alkotó 
jellegű, önmegvalósítás 
jegyében végzett 
munkát. 

 El tudja készíteni 
legalább öt alkotó 
jellegű, önmegvalósítás 
jegyében végzett munka 
leírását. 

        
2.2.3. a repetitív jellegű 

munkákban is újat adó, 
önmegvalósítási 
lehetőségeket biztosító 
termelési jellegű, illetve 
szolgáltatási jellegű munkák 
(termelési jellegűek: 
épületgépészet, karbantartás 
stb.; szolgáltatási jellegűek: 
fodrászat, tanítás, cirkusz 
stb.) 

 a repetitív jellegű munkákban is 
újat adó, önmegvalósítási 
lehetőséget biztosító munkák 
számbavétele, rájuk vonatkozó 
információk és élmények 
gyűjtése, rendezése 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
három-három, a repetitív 
jellegű munkákban is 
újat adó, 
önmegvalósítási 
lehetőségeket biztosító 
termelési jellegű, illetve 
szolgáltatási jellegű 
munkát. 

 El tudja készíteni 
legalább öt, a repetitív 
jellegű munkákban is 
újat adó, 
önmegvalósítási 
lehetőségeket biztosító 
termelési jellegű, illetve 
szolgáltatási jellegű 
munka leírását. 

        
III. A MUNKA, ILLETVE A 

MUNKAMEGOSZTÁS 
TÖRTÉNETE 

 A MUNKA, ILLETVE A 
MUNKAMEGOSZTÁS 
TÖRTÉNETÉNEK TANULÁSA 

    

        
1. A hivatásszerű munkák, 

foglalkozások alakulása a 
különböző történelmi 
korokban 

 Ismeretek tanulása a hivatásszerű 
munkák és foglalkozások 
különböző történelmi korok 
szerinti alakulásáról 

    

        
1.1. a politizálással, 

hatalomgyakorlással 
kapcsolatos hivatásszerű 
munkák, foglalkozások 
(kancellár, nádor, falusi bíró 
stb.) története 

 a politizálással, 
hatalomgyakorlással kapcsolatos 
hivatásszerű munkák, 
foglalkozások történetének 
tanulmányozása korabeli 
foglalkozás-leírások és egyéb, 
politizálással, 
hatalomgyakorlással kapcsolatos 
dokumentumok alapján 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni két-
két – a különböző 
történelmi korokban és 
esetleg napjainkban is 
még közismert – 
politizálással, 
hatalomgyakorlással 
kapcsolatos hivatásszerű 
munkát, foglalkozást. 

 El tudja készíteni 
legalább három – a 
különböző történelmi 
korokban és esetleg 
napjainkban is még 
közismert, politizálással, 
hatalomgyakorlással 
kapcsolatos hivatásszerű 
munka, foglalkozás 
leírását. 

        
1.2. a művészetekkel 

kapcsolatos hivatásszerű 
munkák, foglalkozások  
(vándorszínész, 
lapszerkesztő, udvari festő, 
udvari zenész  stb.) története 

 a művészetekkel kapcsolatos 
hivatásszerű munkák, 
foglalkozások történetének 
tanulmányozása korabeli 
foglalkozás-leírások és egyéb, 
művészetekkel kapcsolatos 
dokumentumok alapján 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni két-
két – a különböző 
történelmi korokban és 
esetleg napjainkban is 
még közismert – 
művészetekkel 
kapcsolatos hivatásszerű 
munkát, foglalkozást. 

 El tudja készíteni 
legalább három – a 
különböző történelmi 
korokban és esetleg 
napjainkban is még 
közismert, 
művészetekkel 
kapcsolatos hivatásszerű 
munka, foglalkozás 
leírását. 
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1.3. a katonáskodással 
kapcsolatos hivatásszerű 
munkák, foglalkozások 
(hadvezér, káplár, ludovikás 
tiszt stb.) története 

 a katonáskodással kapcsolatos 
hivatásszerű munkák, 
foglalkozások (hadvezér, káplár, 
ludovikás tiszt, stb.) történetének 
tanulmányozása korabeli 
foglalkozás-leírások és egyéb, 
katonáskodással kapcsolatos 
dokumentumok alapján 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni két-
két – a különböző 
történelmi korokban és 
esetleg napjainkban is 
még közismert – 
katonáskodással 
kapcsolatos hivatásszerű 
munkát, foglalkozást. 

 El tudja készíteni 
legalább három – a 
különböző történelmi 
korokban és esetleg 
napjainkban is még 
közismert, 
katonáskodással 
kapcsolatos hivatásszerű 
munka, foglalkozás 
leírását. 

 
1.4. a lelkészkedéssel, 

egyházszervezéssel 
kapcsolatos hivatásszerű 
munkák, foglalkozások 
(püspök, esperes, kanonok, 
káplán stb.) története 

 a lelkészkedéssel és az 
egyházszervezéssel kapcsolatos 
hivatásszerű munkák, 
foglalkozások történetének 
tanulmányozása korabeli 
foglalkozás-leírások és egyéb, 
lelkészkedéssel kapcsolatos 
dokumentumok alapján 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni két-
két – a különböző 
történelmi korokban és 
esetleg napjainkban is 
még közismert – 
lelkészkedéssel és az 
egyházszervezéssel 
kapcsolatos hivatásszerű 
munkát, foglalkozást. 

 El tudja készíteni 
legalább három – a 
különböző történelmi 
korokban és esetleg 
napjainkban is még 
közismert, 
lelkészkedéssel és az 
egyházszervezéssel 
kapcsolatos hivatásszerű 
munka, foglalkozás 
leírását. 

          
1.5. az ápolással, orvoslással 

kapcsolatos hivatásszerű 
munkák, foglalkozások 
(felcser, bába stb.) története 

 az ápolással, orvoslással 
kapcsolatos hivatásszerű munkák, 
foglalkozások történetének 
tanulmányozása korabeli 
foglalkozás-leírások és egyéb, 
ápolással, orvoslással kapcsolatos 
dokumentumok alapján 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni két-
két – a különböző 
történelmi korokban és 
esetleg napjainkban is 
még közismert – 
ápolással, orvoslással 
kapcsolatos hivatásszerű 
munkát, foglalkozást. 

 El tudja készíteni 
legalább három – a 
különböző történelmi 
korokban és esetleg 
napjainkban is még 
közismert, ápolással, 
orvoslással kapcsolatos 
hivatásszerű munka, 
foglalkozás leírását. 

        
1.6. a kultúraközvetítéssel, 

tanítással kapcsolatos 
hivatásszerű munkák, 
foglalkozások (preceptor, 
archivista stb.) története 

 a kultúraközvetítéssel, tanítással 
kapcsolatos hivatásszerű munkák, 
foglalkozások (preceptor, 
archivista, stb.) történetének 
tanulmányozása korabeli 
foglalkozás-leírások és egyéb, 
kultúraközvetítéssel, tanítással 
kapcsolatos dokumentumok 
alapján 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni két-
két – a különböző 
történelmi korokban és 
esetleg napjainkban is 
még közismert – 
kultúraközvetítéssel, 
tanítással kapcsolatos 
hivatásszerű munkát, 
foglalkozást. 

 El tudja készíteni 
legalább három – a 
különböző történelmi 
korokban és esetleg 
napjainkban is még 
közismert, 
kultúraközvetítéssel, 
tanítással kapcsolatos 
hivatásszerű munka, 
foglalkozás  leírását. 

        
1.7. az igazgatással, vezetéssel 

kapcsolatos hivatásszerű 
munkák, foglalkozások 
(főjegyző, ispán, kurátor, 
vincellér stb.) története 

 az igazgatással, vezetéssel 
kapcsolatos hivatásszerű munkák, 
foglalkozások történetének 
tanulmányozása korabeli 
foglalkozás-leírások és egyéb, 
igazgatással, vezetéssel 
kapcsolatos dokumentumok 
alapján 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni két-
két – a különböző 
történelmi korokban és 
esetleg napjainkban is 
még közismert – 
igazgatással, vezetéssel 
kapcsolatos hivatásszerű 
munkát, foglalkozást. 

 El tudja készíteni 
legalább három – a 
különböző történelmi 
korokban és esetleg 
napjainkban is még 
közismert, igazgatással, 
vezetéssel kapcsolatos 
hivatásszerű munka, 
foglalkozás leírását. 

        
2. A kézműves munkák, 

foglalkozások alakulása a 
különböző történelmi 
korokban 

 Ismeretek tanulása a kézműves 
munkák és foglalkozások 
különböző történelmi korok 
szerinti alakulásáról 

    

        
2.1. a repetitív jellegű kézműves 

munkák, foglalkozások 
(csapó, cserzővarga, drótos, 
hamuzsírfőző, mészáros 
stb.) története 

 a repetitív jellegű kézműves 
munkák, foglalkozások 
történetének tanulmányozása 
korabeli foglalkozás-leírások és 
egyéb, repetitív jellegű kézműves 
munkákkal, foglalkozásokkal 
kapcsolatos dokumentumok 
alapján 

 Fel tud sorolni és 
röviden tud jellemezni 
legalább tíz , a 
különböző történelmi 
korokból származó és 
esetleg még ma is 
művelt repetitív jellegű 
kézműves munkát, 
foglalkozást. 

 Fel tudja idézni legalább 
tíz – a különböző 
történelmi korokban és 
esetleg napjainkban is 
még közismert, repetitív 
jellegű kézműves 
munka, foglalkozás 
leírását. 
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2.2. a generatív jellegű 

kézműves munkák, 
foglalkozások 
(hegedűműves, csizmadia, 
szűcs, ékszerész stb.) 
története 

 a generatív jellegű kézműves 
munkák, foglalkozások 
történetének tanulmányozása 
korabeli foglalkozás-leírások és 
egyéb, generatív jellegű 
kézműves munkákkal, 
foglalkozásokkal kapcsolatos 
dokumentumok alapján 

 Fel tud sorolni, és 
röviden tud jellemezni 
legalább tíz, a különböző 
történelmi korokból 
származó és esetleg még 
ma is művelt generatív 
jellegű kézműves 
munkát, foglalkozást. 

 Fel tudja idézni legalább 
tíz – a különböző 
történelmi korokban és 
esetleg napjainkban is 
még közismert, 
generatív jellegű 
kézműves munka, 
foglalkozás leírását. 

 
IV. A MODERN KORSZAK 

(AZ INDUSZTRIÁLIS 
TÁRSADALMAK) 
MUNKAMEGOSZTÁSA 

 A MODERN KORSZAK  
(AZ INDUSZTRIÁLIS 
TÁRSADALMAK) 
MUNKAMEGOSZTÁSÁNAK 
TANULÁSA 

    

        
1. A foglalkozások 

rendszerének kialakulása a 
foglalkozás gyakorlásához 
szükséges iskolázás, illetve 
szakképzés létrejöttével 

 Ismeretek tanulása a 
foglalkozások rendszerének 
kialakulásáról, illetve a 
foglalkozás gyakorlásához 
szükséges iskolázás, illetve 
szakképzés létrejöttéről 

    

        
1.1. a professzionális szakmák  ismeretek tanulása a 

professzionális szakmákról 
    

        
1.1.1. a középfokú végzettséghez 

kötött szakmák 
(vasbetonszerelő, 
épületszobrász, 
elektroműszerész, 
repülőgépmotor-szerelő 
stb.) 

 középfokú végzettséghez kötött 
szakmákra vonatkozó 
információk összegyűjtése, 
rendezése, élmények, 
tapasztalatok szerzése, 
feldolgozása 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább húsz középfokú 
végzettséghez kötött 
szakmát. 

 El tudja készíteni 
legalább húsz-harminc 
középfokú végzettséghez 
kötött szakma leírását. 

          
1.1.2. a felsőfokú végzettséghez 

kötött szakmák (konduktor, 
állatorvos, statisztikus stb.) 

 felsőfokú végzettséghez kötött 
szakmákra vonatkozó 
információk összegyűjtése, 
rendezése, élmények, 
tapasztalatok szerzése, 
feldolgozása 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább tíz felsőfokú 
végzettséghez kötött 
szakmát. 

 El tudja készíteni 
legalább tíz-tizenöt 
felsőfokú végzettséghez 
kötött szakma leírását. 

        
1.2. a nem professzionális 

szakmák (portás, közterület-
felügyelő, halőr stb.) 

 nem professzionális szakmákra 
vonatkozó információk 
összegyűjtése, rendezése, 
élmények, tapasztalatok szerzése, 
feldolgozása 

 Fel tud sorolni és képes 
röviden jellemezni 
legalább tíz nem 
professzionális szakmát. 

 El tudja készíteni 
legalább tíz-tizenöt nem 
professzionális szakma 
leírását. 

        
2. A foglalkozások tipizálása, 

rendszerezése; a FEOR 
 A FEOR funkciójának megértése, 

kezelésének elsajátítása 
 Ismeri a FEOR 

főosztályait. 
 Biztonságosan el tud 

igazodni a FEOR 
rendszerében az egyes 
foglalkozások keresése 
során. 

        
3. A modern korszak 

foglalkoztatáspolitikájának 
tendenciái 

 Ismeretek tanulása, tapasztalatok 
szerzése  a modern korszak 
foglalkoztatáspolitikájának 
tendenciáiról 

    

        
3.1. a teljes foglalkoztatás 

tarthatatlansága 
összefüggésben a 
posztszocialista 
viszonyokkal: 
a privatizációval és a 
szakképzés-politika 
átalakulásával 

 a teljes foglalkoztatás 
tarthatatlanságának belátása, 
összefüggésben a posztszocialista 
viszonyokkal: a privatizációval és 
a szakképzés-politika 
átalakulásával 

 Felismeri és belátja a 
privatizáció és a 
szakképzés-politika 
összefüggéseit. Képes e 
tény mellett érvelni 
szóbeli kommunikációs 
élethelyzetekben. 

 Felismeri és belátja a 
privatizáció és a 
szakképzés-politika 
összefüggéseit. Képes e 
tény mellett érvelni 
szóbeli kommunikációs 
élethelyzetekben. 
Álláspontját 
publicisztikai jellegű 
műfajban is képes 
kifejteni. 
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3.2. a munkanélküliség 
jelenségvilága 
összefüggésben a humán 
szolgáltatás 
intézményrendszerével, a 
munkavállalási 
tanácsadással, a 
munkaerőpiac 
szerkezetével, működésével, 
valamint a helyettesítő 
pályacsoportok 
lehetőségeivel 

 a munkanélküliség 
jelenségvilágának feldolgozása, 
megértése, összefüggésben a 
humán szolgáltatás 
intézményrendszerével, a 
munkavállalási tanácsadással, a 
munkaerőpiac szerkezetével, 
működésével, valamint a 
helyettesítő pályacsoportok 
lehetőségeivel 

 Tájékozott a 
munkaerőpiac 
szerkezetéről, 
működéséről. Ismeri, és 
értelmezni tudja a 
munkaerőpiac által 
kibocsátott tájékoztató 
kiadványokat. 

 Valóságos és kreált 
élethelyzetekben képes 
tanácsot adni 
rászorulóknak a 
munkaerőpiac 
szerkezetéről, 
működéséről, a 
helyettesítő 
pályacsoportok, mint 
tanulási alkalmakról, 
átképzési lehetőségekről.

 
4. A foglalkoztatás, a 

munkamegosztás 
szervezése: a munkaügy, 
illetve a munkatudomány 
létrejötte 

 Ismeretek tanulása a 
munkaügyről és a 
munkatudományról 

    

        
4.1. a munkaügyi igazgatás 

rendszere (benne a 
munkaerőpiac 
intézményrendszere) 

 a munkaügyi igazgatás 
rendszerének (benne a 
munkaerőpiac 
intézményrendszerének) 
tanulmányozása, működéséről 
rendszeres információk gyűjtése, 
feldolgozása, aktualizálása egy-
egy család munkamegosztásban 
betöltött tényleges és lehetséges 
helyzetére vonatkoztatva 

 El tud igazodni az 
országos és a helyi 
munkaügyi igazgatás 
rendszerében. Ismeri a 
munkaügyi igazgatás 
legalapvetőbb 
nyomtatott információit. 

 Tájékoztatást tud adni 
valóságos és kreált 
élethelyzetekben a 
munkaügyi igazgatás 
rendszeréről és a 
rendszer működéséről. 

        
4.2. a munkajogi szabályozás és 

dokumentumai (a Munka 
Törvénykönyve, a 
közalkalmazotti és a 
köztisztviselői törvény) 

 a munkajogi szabályozás 
dokumentumainak (a Munka 
Törvénykönyve, a 
közalkalmazotti és a 
köztisztviselői törvény) 
munkaadói és munkavállalói 
nézőpontból történő értelmezése 

 Mind munkaadói, mind 
pedig munkavállalói 
nézőpontból tudja 
olvasni és 
tanulmányozni a 
munkajogi szabályozás 
alapdokumentumait. 

 Hitelt érdemlően tudja 
értelmezni valóságos és 
kreált élethelyzetekben – 
mind munkaadói, mind 
pedig munkavállalói 
nézőpontból – a 
munkajogi szabályozás 
alapdokumentumait. 

        
4.3. a munkamegosztás kutatása, 

valamint a munkatudomány 
(emberi erőforrás-
gazdálkodás, személyügyi 
menedzsment, 
munkakultúra, 
munkaesztétika, 
munkapszichológia, 
munkaélettan stb.) 
eredményeinek 

 a munkamegosztás kutatásának, 
illetve a munkatudomány (emberi 
erőforrás-gazdálkodás, 
személyügyi menedzsment, 
munkakultúra, munkaesztétika, 
munkapszichológia, 
munkaélettan stb.) 
eredményeinek figyelemmel 
kísérése munkatudományi és 
humánpolitikai szakirodalom 
figyelésével és 
tanulmányozásával 

 Tájékozott a munkaügy, 
illetve a személyügyi 
menedzsment 
irodalmában. Ismeri a 
témakörhöz tartozó 
szakfolyóiratokat. 

 Címleírást és recenziót 
tud készíteni a 
munkaügyi, illetve a 
személyügyi 
menedzsment néhány 
fontosabb témakörében 
született tanulmányról, 
monográfiáról. 

        
V. EGYÉN, ISKOLA, 

PÁLYAVÁLASZTÁS 
 ISMERETEK TANULÁSA, 

TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
AZ EGYÉN, ISKOLA, 
PÁLYAVÁLASZTÁS 
ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL 

    

        
1. A pályaérdeklődés  A személyes pályaérdeklődés 

feltárása, nyomon követése a 
személyes pályaérdeklődésre 
befolyást gyakorló szocializációs 
tényezők hatására tekintettel; a 
pályaérdeklődés bővítésével 
szembeni előítéletek 
felülvizsgálata 

 Képes beszámolni 
szóban és írásban saját 
pályaérdeklődésének 
alakulásáról, valamint a 
pályaérdeklődésében 
szerepet játszó és 
befolyásoló 
előítéletekről. 

 Képes feltárni 
pályaérdeklődésének és 
személyes életútjának 
alakulását önéletrajzban, 
pályázatban. 
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2. A pályatükrök 

(professziogramok, 
pszichogramok) és a 
pályaismeret 

 A mindennapi pályaismeret 
korrekciója pályatükrök 
rendszeres tanulmányozásával 

 Tisztában van saját 
pályaismeretének 
korlátaival, s tudja, hogy 
pályatükrök 
figyelésével, olvasásával 
pályaismerete 
korrigálható az egyéni 
lehetőségeire és a 
munkaerőpiac igényeire 
tekintettel. 

 Rendszeres 
tanulmányozója a 
pályatükröknek. Maga is 
képes árnyalt 
pályatükrök készítésére.  

 
3. A pályaválasztás és a 

pályaalkalmasság 
 Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a pályaválasztásról és a 
pályaalkalmasságról 

    

        
3.1. a pályaorientálás  a pályaorientálódás 

lehetőségeinek számbavétele az 
énkép (önismeret, önnevelés) 
tudatos reflexiójával, egyedi 
információgyűjtéssel, 
élményszerzéssel, pályák 
munkaerő-piaci helyzetének, 
valamint a közép- és felsőfokú 
szakképzés tendenciáinak 
figyelésével 

 Önismeretének tudatos 
alakításával kész 
információkat, 
élményeket gyűjteni a 
különböző 
foglalkozásokról, 
életpályákról avégett, 
hogy reálisan 
tervezhesse rövidebb és 
hosszabb távon a 
tanulmányait. 

 Az iskolában elért 
tanulási teljesítmény 
tudatos reflexiója, a 
különböző pályák 
munkaerő-piaci 
helyzetének, továbbá a 
közép- és felsőfokú 
szakképzés 
tendenciáinak 
ismeretében  képes 
korrigálni, felülvizsgálni 
pályaorientálódásának 
helyességét, mértékét 
és/vagy irrelevanciáját. 

        
3.2. a pályaalkalmasság 

kritériumai  foglalkozási 
csoportonként 

 a pályaalkalmassági kritériumok 
tanulmányozása foglalkozási 
csoportonként szakmai, 
munkaköri tájékoztatók, valamint 
a személyes pályaalkalmasságot 
kizáró okok jegyzékének  
tanulmányozásával 

 Pályaalkalmasságot 
kizáró okok jegyzékének 
tanulmányozásával 
képes valóságos vagy 
fiktív helyzetekben 
számba venni, hogy 
mely pályákra alkalmas 
vagy alkalmatlan. 

 Pályaalkalmasságot 
kizáró okok ismeretében 
képes tanácsot adni 
pályaválasztóknak. 

        
3.3. a pályaválasztási döntés  releváns énkép és énerő 

birtokában pályaválasztási 
döntési alternatívák 
megfogalmazása a lehetőségek és 
korlátok, illetve egy-egy 
pályaválasztási döntéssel 
összefüggő előnyök és hátrányok 
mérlegelésével, továbbá 
pályaválasztási dokumentumok 
tanulmányozásával 

 Ismeri a saját 
pályaválasztási 
döntéshez szükséges 
kívánalmakat és 
körülményeket. 
Mérlegelni tudja egy-
egy pálya előnyeit és 
hátrányait. 

 Pályaválasztási döntési 
alternatívák 
végiggondolására és 
megfogalmazására képes 
releváns énképe és 
énereje birtokában.  

        
4. A különböző életkorokban 

tanult tantárgyak szerepe a 
munkamegosztás, illetve a 
foglalkozások teljes 
rendszerének megértésében 

 A különböző életkorokban tanult 
tantárgyak ismeret- és 
tudásbázisának számbavétele a 
ténylegesen létező foglalkozások 
megalapozásában, valamint a 
személyes pályaérdeklődés és 
pályaorientálás befolyásolásában 

 Érdeklődést mutat a 
tekintetben, hogy az 
élete során tanult 
tantárgyak ismeret- és 
tudásbázisa miként 
kamatozódhat a 
különböző 
foglalkozásokban, 
miként játszhat abban 
alapozó, illetve orientáló 
szerepet. 

 Az egy-egy tantárgy 
körébe sorolt és 
feldolgozott témát képes 
egy-egy foglalkozás 
végzéséhez szükséges 
ismeret- és tudásháttérrel 
összefüggésbe hozni a 
relevancia, illetve a 
megkerülhetetlenség 
szempontjára tekintettel. 
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5. A pályamódosításhoz 

szükséges képességek köre 
 A személy adottságainak és 

képességeinek teljességre törekvő 
számbavétele és mérlegelése 
abból a szempontból, hogy milyen 
pályamódosításokra van esélye 
egy-egy konvertibilis 
képességcsoport (idegen nyelvű 
kommunikáció, számítógép-
kezelés, személyi percepció 
fejlettsége, egyedi döntési 
képesség, időgazdálkodás stb.) 
birtoklásával vagy annak 
nélkülözésével 

 Felkészült saját 
képességeinek, mint 
teljesítményeknek olyan 
fajta számbavételére, 
hogy tudja, mely 
képességcsoport jelent 
számára előnyt egy-egy 
– az élete során 
ténylegesen vagy 
esetlegesen – sorra 
kerülő pályamódosítás 
során. 

 Segíteni kész és segíteni 
tud tanulótársainak 
abban, hogy egyes 
képességcsoportok 
begyakorlásának, 
elsajátításának milyen 
szerepe lehet egy-egy 
pályaválasztási döntés, 
illetve pályamódosítás 
meghozatalában. 
Tisztában van azzal, 
hogy milyen hátrányokat 
jelent egy-egy 
képességcsoport 
kiművelésének 
elmulasztása. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

7–8. évfolyam 
 
a) Eligazodik a játéktevékenységek körébe tartozó jogszabályok és egyéb normatív jellegű leírások között. 
b) Eligazodik a tanulás tevékenységek körébe tartozó jogszabályokban. 
c) Fel tud sorolni legalább tizenöt alkotási tevékenységet. Be tudja mutatni ezek jellegzetességeit. 
d) A hivatalos (szabályozott) érintkezés műfajait hibátlanul meg tudja valósítani munkaszerepekhez 

rendelten, szóban és írásban. 
e) Pontosan körül tudja határolni az értékelésre szakosodott szervezetek funkcióit a szervezetek belső életét 

szabályozó dokumentumok (alapító okirat, SZMSZ) tanulmányozása révén. 
f) Biztonságosan el tud igazodni a FEOR rendszerében az egyes foglalkozások keresése során. 
g) Felismeri és belátja a privatizáció és a szakképzés-politika összefüggéseit. Képes e tény mellett érvelni 

szóbeli kommunikációs élethelyzetekben. Álláspontját publicisztikai jellegű műfajban is képes kifejteni. 
h) Képes feltárni pályaérdeklődésének és személyes életútjának alakulását önéletrajzban, pályázatban. 
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TÁRGYFORMÁLÁS 
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

 
7–8. évfolyam 
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A Tárgyformálás és környezetkultúra 7–8. osztályra kidolgozott KÉK kerettanterv az eddigi tantervfejlesztési 
munkálatainkból a Tárgyformálás és környezetkultúra tantárgy témaköreibe iktatta a korábbi tantárgyi 
tanterveink tárgyformálással is foglalkozó témái közül a Barkácsolás tantárgy, a Technika tantárgy, a 
Háztartástan tantárgy, a Környezet és vizuális kultúra tantárgy, valamint a Bábozás tantárgy releváns témaköreit. 
Ugyanakkor bővítette – a NAT 2003 törekvéseihez igazodva – az eredetiséget és az egyéni leleményt 
projektmunkában megvalósító újabb, a 7–8. osztályon végigvonuló témakörökkel. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Tárgyformálás és környezetkultúra tanterve a NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi 
területére terjed ki. A tanterv figyelembe veszi a NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területének 
leírásában közölt alapelveket, célokat és fejlesztési feladatokat. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A tantervi felfogásunk középpontjában a kreatológiai (alkotástani) nézőpont áll. A személyes és csoportos 
alkotásnak az a dimenziója, amely a tárgykonstruálást, a kézügyességet, az eredetiséget produktum 
létrehozásában, esetleg tárgyak rekonstruálásában szándékszik tetten érni. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv hatékony alkalmazásához szükséges személyi feltételek közül kiemelten fontos a projektismeretekkel 
rendelkező tanító, vagy technika tanár végzettségű szakember. A tantárgy sikeréhez hozzájárulhat egy olyan 
szakterem, amely a tárgyformálást, és a team-munka, illetve a projektmunka igényeit kielégíti, ám ennek 
hiányában osztálytermi keretek között is a kivitelezhető tanterv programja. 
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A Tárgyformálás és környezetkultúra tanulásának céljai 

a 7–8. évfolyamon 
 
A Tárgyformálás és környezetkultúra című, kötelezően választható tantárgy az Életvitel és gyakorlati ismeretek 
műveltségi terület egyik, a gyermekek kreativitását és önállóságát fejleszteni hivatott tantárgy. A tantárgy a 
tárgyformálás – iskolában kivitelezhető – lehetőségeit a környezettudatos magatartás fejlesztéskörének 
szemszögéből interpretálja. Alapvető törekvése és célja a tárgynak, hogy az iskolás fiatalok a gondozott, a 
megművelt és épített környezetben olyan felelős személyként „mozogjanak”, akik tudják, hogy a környezet – ez 
esetben a mikrokörnyezet – alakításában, életkoruktól függetlenül szerepük van, és szerepük lehet. Mégpedig 
azáltal van és lehet szerepük, hogy az őket körülvevő környezet tárgykultúrájának megítélésébe, értékelésébe 
olyan módon folyhatnak bele, hogy maguk is tárgyformáló emberré válnak. Mivel a tantárgy a Környezettan 
címen diszciplinarizálódott ismeretköröknek és az embernek mint alkotó embernek a helyzetére vonatkozó 
tudást és kreatív képességeket hivatott integrálni, a Tárgyformálás és környezetkultúra című tárgy művelésétől 
azt várhatjuk el, hogy minden egyes tanuló, aki tárgyformálással foglalatoskodik akár tanóra, akár szabadidős 
tevékenység, akár projektmunka, akár önként vállalt hobbitevékenység keretében a homo fáber és a homo 
esztétikusz, illetve a homo kreátor szerepeinek, lehetőségeinek, attitűdjeinek elsajátításával viszonyul önmagához 
mint problémamegoldó, és mint tárgyi konstruktumokat létrehozó emberhez, aki emellett a környezettudatos 
magatartást is a sajátjának tekinti, mintegy beépíti azt énképébe. A tárgyformálásra késztetést a tantárgy a 
gyermekek környezetalakító igényére és szükségletére építve gondolja kivitelezhetőnek, mégpedig oly módon, 
hogy a gyermekekben és a fiatalokban meglévő önkifejezési szükségletet tekinti célnak, és e távlati cél 
évfolyamokra történő lebontásától és konkrét megfogalmazásától várja, hogy a tárgyak tartalmának, funkcióinak 
és formáinak a figyelembevételével – iskolás korában éppúgy, mint háztartásban élő felnőttként, illetve 
munkahelyén munkavállalóként – alkalmassá válik a felelősséget is vállaló környezettudatos magatartás 
gyakorlására azáltal, hogy önmagát és környezetét összefüggésben szemléli azáltal, hogy mikrokörnyezetét 
egyszerre tekinti adottnak és alakíthatónak a jó ízlés, az igényesség, a célszerűség és a környezetesztétikum 
kívánalmai szerint. 
 
A Tárgyformálás és környezetkultúra témáit, illetve e témákhoz kapcsolódó tanulási feladatokat és iskolában 
kivitelezhető teljesítményeket részben az évszázados hagyományokra visszanyúló tárgyformáló magyarság 
praxisának konstruktív-reproduktív megismertetésével kíséreljük megoldatni. Emellett a tantárgy tematikájába 
építjük a vizuális művészetek olyan problémaköreit és témaköreit, amelyek a problémamegoldást, a tervezést, az 
elkészült mű kritikai, esztétikai értékelését, megmérettetését is jelenti. Legvégül pedig a tantárgy témáinak 
kialakításában építünk a hazai „gyakorlati oktatás”, illetve technikaoktatás keretei között didaktikai 
hagyományként élő olyan tárgyformáló és egyben konstruáló tevékenységekre, amelyek a környezet arculatát 
befolyásoló műszaki és agrártechnikai alkotások tervezésében, kivitelezésében, valamint a háztartások 
mindennapi gyakorlatában hasznosíthatók. Legvégül pedig olyan tevékenységköröket, illetve témaköröket 
szolgalmazunk a Tárgyformálás és környezetkultúra tantárgy keretei között, amely az emberi szükségleteket és 
igényeket kielégítő eredeti használati tárgyak és eszközök tervezésére és készítésére inspirálhatja a fiatalokat 
mind az iskolában, mind pedig felnőttkorban. E szerint a Tárgyformálás és környezetkultúra tárgy a következő 
tevékenység főosztályok, illetve mikromodulok köré csoportosítva épül fel: 

I. A magyar tárgyi néprajz hagyományrendszerében érvényesülő reproduktív és részben kreatív 
tárgyformáló tevékenységek; 

II. A vizuális és más művészeti ágak körében megvalósuló, kreatív tárgyformáló tevékenységek; 
III. A műszaki és agrotechnikai környezetalakítás világához kapcsolódó, a tervezéselmélet igényeit is 

figyelembe vevő tárgyformáló tevékenységek; 
IV. A mindennapi környezetben alkalmazható, emberi szükségletet és igényt kielégítő eredeti használati 

tárgyak és eszközök tervezése, készítése és értékelése. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 7–8. évfolyamon 
 
Technika 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Műszaki ábrák készítése különböző 
vetületek használatával 
 Metszetek, szelvényábrázolás 

mérés különböző eszközök 
segítségével (mérőszalag, tolómérő 
stb.) 
 Tárgyak tervezése, elkészítése 
 Folyamatábra elemzése, rajzolása 

papír-, fa-, fémek-, műanyagok 
gyártásának, feldolgozásának 
megismerése ábraelemzés, 
szövegfeldolgozás segítségével 
 Korrózióvédelmi eljárások 

megismerése 
 Festékek, faápoló anyagok 

felhasználásának megismerése a 
gyártmányismertető alapján 
 Anyagmegmunkálási módszerek 

gyakorlása 
 Szegecselés, menetfúrás, 

menetmetszés gyakorlása 
 Lágyforrasztás gyakorlása 
 Művelettervek készítése 
 Mechanizmusok működésének 

vizsgálata, modellezése 
 Épített szerelt modellek készítése 

kétütemű és a négyütemű Otto 
motor működésének megismerése 
modellek tanulmányozásával 
 Egyszerű áramkörök megismerése, 

tervezése, szerelése 
 Elektromos eszközök 

működésének megismerése 
(ábraelemzés) 
 Irányítási folyamatábra elemzése 
 Logikai kapuk tervezése, 

modellezése 
 Közlekedési-, elektrotechnikai 

eszközök történetének 
megismerése szövegolvasással, 
múzeumlátogatással 
 Közlekedési modellek készítése 
 Lakóház makettjének elkészítése 
 A technika történetének 

megismerése, ábrák, fényképek, 
ismeretterjesztő szövegek útján 
 A közlekedés ágazatainak 

megismerése szövegfeldolgozás, 
ábraelemzés segítségével 
 

 Szóbeli ellenőrzés 
 Írásbeli ellenőrzés 
 Mérés, szerkesztés pontosságának 

ellenőrzése 
 A tanulók munkájának 

megfigyelése 
 Kész produktum ellenőrzése 

 Tanulói értékelés 
 Produktumok rangsorolása 
 A kész produktum tanári értékelése 
 A munka pontosságának értékelése 
 Szóbeli és írásbeli feleletek tanári 

értékelése 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Menetrendek használatának 
gyakorlása 
 Közlekedési szabályok gyakorlása 

(konkrét feladatok megoldás) 
 Baleseti szituációk és 

magatartásformák elemzése 
 Elsősegélynyújtással kapcsolatos 

ismeretek gyakorlása 
 Kerékpár karbantartásának 

gyakorlása szét- és összeszereléssel 
 A kert fajtáinak megismerése 

szövegolvasás és kép- és 
ábraelemzés révén 
 Kert tervezése 
 Szaporítási módok gyakorlása 
 Oltás és szemzés gyakorlása 
 Dísznövény ápolása, gondozása 
 Növényvédelmi feladatok 

megismerése 
 Talajok vizsgálata 
 Talajelőkészítés végzése 
 Vetőmagok vizsgálata 
 Hajtató berendezések megismerése 

kép- és ábraelemzéssel 
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Háztartástan 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A higiénia fontosságáról 
előadás meghallgatása, 
filmnézés 
 Betegségmegelőzés alapvető 

feltételeinek számbavétele 
 Napirend-, hetirend-készítés  
 Az egészséges táplálkozási 

szokások megismerése 
ismeretterjesztő szöveg 
feldolgozása révén étrendek 
összeállítása 
 Ételkészítési eljárások 

megismerése, lehetőség szerint 
gyakorlása ételtárolási eljárások 
megismerése 
szövegfeldolgozással 
 Magyar és nemzetiségi ételek 

elkészítésének megtanulása 
 Konyhai berendezések 

prospektusainak gyűjtése 
 Terítés, tálalás, asztalbontás, 

mosogatás gyakorlása 
 Vendégfogadási szituációk 

felidézése szerepjátékok 
keretében 
 Munkamegosztás a családban 

régen és ma anyaggyűjtés 
 Naptárkészítés a háztartási 

munkák végzésének 
gyakoriságáról 
 Havi költségvetés készítése 

saját zsebpénz felhasználására 
 Pénzfelhasználás helyszínének 

megfigyelése, leírása 
 Példák gyűjtése a háztartási 

pazarlásra 
 Példagyűjtés a 

takarékoskodásra 
 Textilkészítési eljárások 

gyűjtése szakirodalomból 
 Textilfajták tulajdonságainak 

vizsgálata 
 Öltözékek karbantartásának 

gyakorlása 
 Varrás, hímzés 
 Történelmi és mai lakástípusok 

összehasonlítása 
 Saját lakás tervezése 

 

 A tanulók munkájának 
megfigyelése 
 Gyűjtőmunkák elvégzésének 

ellenőrzése 
 Szóbeli ellenőrzés 

 Önértékelés 
 Diáktársak értékelése 
 Produktumok rangsorolása 
 A kiadott gyűjtőmunkák 

értékelése 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Berendezési tervek készítése 
 Papír makettek készítése 
 Lakás és háztípusok elemzése 

tervrajzok, fotók alapján 
 A lakókörnyezet megfigyelése, 

leírása, rendezési terv készítése 
 
 Környezetvédelem 

fontosságának bizonyítása saját 
élmények felidézésével 
 A szelektív hulladéktárolás 

megismerése 
 Az iskolai megfigyelése, 

elemzése, rendezési terv 
készítése 
 Szobanövények megismerése, 

gondozása 
 Néhány kerti növény 

megismerése, lehetőség szerint 
gondozása 
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Környezet- és vizuális kultúra 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Ábrázolás minta után fény 
árnyék, színdinamika, elemzése 
 Fény árnyék megfigyelés 
 Bonyolult, összetett formák 

megfigyelése forma elemezése, 
formakötések és kapcsolatok 
 Mozgásfázisok megfigyelése, 

modellezése, fázisok 
ábrázolása, fázisok kapcsolása 
 Nagyítás és megfigyelése 

ábrázolása  
 Betűkollázs készítése, 

betűtípusok gyűjtése, a betűk 
adatainak megismertetése 
számítógépen 
 Levélpapír, boríték, embléma, 

névjegy, védjegy tervezése, 
ugyanezek megismertetése 
megfigyeléssel, gyűjtéssel 
 Dombormű szoborkészítés 

vázzal tapasztással, majd 
öntéssel 
 Szürke színskála, színderítés, 

modell utáni festés 
 Fekete-fehér fotók 

megfigyelése 
 Fénymásoló alternatív 

használata 
 Település modellezése, 

házmodellek, 
településszerkezetek 
modellezése 
 Tájépítészeti ismeretek közlése, 

megfigyeltetése 
 Építészeti alapismeretek, 

belsőépítészeti alapismeretek, 
közlése látogatással 
megfigyeltetéssel 
 Nyomatkészítés tetszőleges 

eljárással 
 Nyomatjátékok 
 Műelemzési alapgyakorlatok 

szóban 
 Iparművészeti alkotásokat 

bemutató képek gyűjtése, 
rendszerezése, tárgyak elemzése  
 Ismerkedés képzőművészek 

életrajzával 
 Szimmetria, aszimmetria 

elemzés 
 Absztrakciós folyamatok 

modellezése 
 Alkalmazott grafikai 

eljárásokkal ismerkedés 
 Plakátkészítés 

 Szóbeli elemzések 
meghallgatása 
 Szóbeli önelemzések 
 A tanuló résztevékenységeinek 

megfigyelése 
 A tanulók produktumainak 

kiállítása 
 Az egyes tanulók affinitásának 

megfigyelése 
 Az elkészült munkák elemzése 
 Megfigyelés tevékenységekben 
 Egyes tematikus egységek 

esetén, ha az egység 
objektivációi lehetővé teszik, 
mestermunkák készítése 
 Egyes tematikus egységek 

esetén, ha az egység 
objektivációi lehetővé teszik, 
írásos rajzos riportok készítése 
 Írásos beszámolók készítése 

 Tanulók résztevékenységeinek 
megfigyelése 
 Tanulói produktumok 

önértékelő elemzése szóban 
 Tanulói produktumok 

összehasonlítása több szempont 
alapján 
 Tanulói produktumok tanulói 

zsűrizése 
 Kiállítás rendezése tanulói 

produktumokból 
 Tablók könyvek riportok 

elemzése 
 Írásos munkák elemzése 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Fázisrajzok készítése, 
animációs lapok készítése, 
filmkészítés 
 Vetületi ábrázolás 
 Axonometrikus ábrázolás 
 Épületmodellek készítése 
 Tervrajz készítése épületről, 

tárgyról 
 Településtörténeti 

tanulmánykészítés 
 Tömegkommunikáció elemzése 
 Újságkészítés, híradó vagy 

rádióműsor készítése 
 Képregény-készítés 
 Műszaki rajz alapjainak 

elsajátítása különböző műszaki 
rajzok készítésével 

 



 
 
 
 
3840 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
Bábozás 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Bábkészítés, díszletkészítés, 
kellékkészítés minta alapján 
 Bábkészítés, díszletkészítés, 

kellékkészítés utánzással 
 Bábkészítés, díszletkészítés, 

kellékkészítés fantázia alapján 
 A báb mint sajátos színpadi 

eszköz díszítésének gyakorlása 
 Mozgásgyakorlatok: ritmikus 

mozgás, futás, ugrás zenére, 
versekre stb. 
 Különböző bábfajták tartásának, 

mozgatásának tanulása egyedül 
vagy társakkal 
 Különböző bábfajták tartásának, 

mozgatásának tanulása paraván 
mögött 
 Páros vagy csoportos 

rögtönzések a jelenetalakítás 
gyakorlása érdekében 
 A „bábos beszéd” tanulása: 

beszédgyakorlatok, helyesejtési 
gyakorlatok végzése 
 Díszlethasználat, 

kellékhasználat, és az előadás 
együttes létrehozásának 
tanulása társakkal, paraván 
mögött 
 Versek, dalok, mesék, irodalmi 

művek előadása egyedül 
különféle bábtípusokkal 
 Bábjáték előadása közönségnek 

csoportosan 
 A műelemzés tanulása az 

Irodalomtanulás, a Vizuális 
kultúra, az Ének-zene stb. 
tanulása során szerzett 
ismeretek és képességek 
alkalmazása révén 
 Bábszínház látogatás 
 Előadások elemzése, értékelése 

 Az egyes tanulók bábkészítő 
munkájának megfigyelése a 
pedagógus által 
 Az elkészült báb (kelék, díszlet) 

beválásának kipróbálása: 
bábozás során való alkalmazás 
révén 
 Egyes tanulók rövid 

produktumainak közös 
megtekintése 
 Közös produkciókban való 

bábozás megtekintése 
 Közönségnek szóló előadások 

szervezése 
 Beszédgyakorlatokon nyújtott 

teljesítmény megfigyelése 
 Memoriterek (versek, dalok, 

mesék, kötött irodalmi 
szövegek mindennapi 
szövegek) „felmondatása” 
 A bábjátékról tanultak 

elsajátításának ellenőrzése az 
egyes gyerekek bábelőadások 
elemzésébe való bevonása 
révén 
 Műelemzések meghallgatása 

vagy leíratása 
 Elemzések „megjelentetése” 

belső (iskolai) kiadványokban 

 A produktum társak által való 
értékelése szóban 
 A produktum pedagógus által 

való elemző értékelése szóban 
 Produktumok rangsorskálán 

való elhelyezése 
 Produktumok zsűriztetése 
 Produktumhoz 

követelményszint rendelése 
(„osztályozás”) 
 Szembesítés versenyeken való 

részvétel során a közönség 
tetszésnyilvánításával 

 
 

Taneszközök, tanítási segédletek 
 

Évfolyam Raktári  szám Cím 
7–8. ÉKP A látás világa. 7. 

 ÉKP A látás világa. 8. 

 NT-00741 Dr. Vas Miklós: Környezetünk technikája 7–8. osztály. Agrotechnika 

 NT-00738 Mosoni Árpád: Környezetünk technikája 7–8. osztály. Műszaki ábrázolás I. 

  Baló András: Két keréken közlekedve. (Kézirat) 

 
A projektmunkához a kutatások befejezése után összeálló könyv és tanítási program készül. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A MAGYAR TÁRGYI 

NÉPRAJZ 
HAGYOMÁNYRENDSZE
RÉBEN ÉRVÉNYESÜLŐ 
REPRODUKTÍV ÉS 
RÉSZBEN KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Tárgyi néprajz       HON 
        
1.1.  Fafaragás  A fafaragás eszközeinek, 

technikáinak tanulása bemutatás 
és mintakövetés alapján 

    

        
1.1.1. faragási technikák   a faragási technikák és gyakorlása 

mintakövetés alapján 
 Részt vesz a faragás 

gyakorlásában. 
 A faragást minta alapján 

önállóan tudja végezni. 
        
1.1.2. motívumelemzés  faragott tárgyak motívumainak 

elemzése és lerajzolása minta 
alapján, új minták tervezése 

 A motívumokat le tudja 
rajzolni. 

 Díszítményeit önállóan 
tudja tervezni, azok 
anyagszerűek, szépen 
kivitelezettek. 

        
1.1.3. faragott bot, falap, doboz  bot faragása egyszerű 

motívumokkal; 
falap vagy doboz faragása előre 
rajzolt egyszerű motívumokkal 

 Egyszerű faragott botot 
tud készíteni. 

 Tárgyait önállóan meg 
tudja tervezni és 
mintaszerűen kivitelezni. 

        
II: A VIZUÁLIS ÉS MÁS 

MŰVÉSZETI ÁGAK 
KÖRÉBEN 
MEGVALÓSULÓ, 
KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Vizuális művészet       
        
1.1. A vizuális kultúra nyelv- és 

eszközrendszere, 
megismerés, befogadás 

 A vizuális kultúra nyelv- és 
eszközrendszerének 
megismerése, befogadása 

    

        
1.1.1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A kétdimenziós (grafikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének 
megismerése, a megismert 
vizuális elemek, elemrelációk, 
anyagok és eszközök 
használatának gyakorlása 

    

        
1.1.1.1. felületgyűjtemény-

elemekből létrehozott 
fantáziakép 

 fantáziaképek készítése 
felületgyűjtemények elemeiből 
kollázzsal 

 Érdekes fantáziaképet 
tud készíteni 
felületgyűjtemény-
elemekből kollázzsal. 

 Esztétikus kinézetű, 
érdekes fantáziaképeket, 
képsorozatokat tud 
készíteni 
felületgyűjteménye 
elemeiből. 
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1.1.1.2. egy szín különböző 

tónusaival megfestett 
plasztikus forma 

 plasztikus forma megfestése egy 
szín különböző tónusaival 

 Egy szín különböző 
tónusainak 
felhasználásával 
egyszerű plasztikus 
formát tud festeni. 

 Egy szín különböző 
tónusainak 
felhasználásával kifejező 
plasztikus formákat tud 
festeni. 

        
1.1.1.3. üvegekről készített 

papírmetszet; pozitív és 
negatív formák, áthatások és 
formakapcsolatok 

 papírmetszet készítése üvegekről; 
a pozitív és negatív formák, az 
áthatások és a formakapcsolatok 
megfigyelése, elemzése, 
alkalmazása 

 Minta alapján 
papírmetszetet tud 
készíteni üvegformákról. 

 Önállóan képes több 
üvegforma pozitívjának 
és negatívjának 
felhasználásával érdekes 
papírmetszetet készíteni. 

        
1.1.1.4. a formák jellemző nézete; 

a Monge-féle vetületi 
ábrázolás;  
vetületek rekonstrukciója 

 a formák jellemző nézeteinek 
megfigyelése; a Monge-féle 
vetületi ábrázolás tanulása, 
gyakorlása; vetületek 
rekonstrukciójának elkészítése, a 
formák helyes arányviszonyainak 
megfigyelése, jellemzése, 
elemzése 

 Le tudja rajzolni 
szabályos térformák 
vetületeit. 

 Ismeri a Monge-féle 
vetületi ábrázolás 
szabályait. Szabályos 
testekről pontos vetületi 
rajzot tud készíteni és 
képes a vetületeket 
rekonstruálni rajzolással. 

        
1.1.2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv- 
és eszközrendszer 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének 
megismerése, a megismert 
vizuális elemek, elemrelációk, 
anyagok és eszközök 
használatának gyakorlása 

    

        
1.1.2.1. hurkapálcikából készített 

térhálók, térszerkezetek 
 térhálók készítése 

hurkapálcikából; a létrehozott 
térszerkezet tanulmányozása, 
lerajzolása 

 Egyszerű 
térszerkezeteket el tud 
készíteni 
hurkapálcikából. 

 Érdekes térszerkezeteket 
tud konstruálni 
hurkapálcákból. Ezeket 
rekonstruálni képes 
rajzolással. 

        
1.1.2.2. hengerelt agyagból 

előállított épületmakett 
 épületmakett készítése hengerelt 

agyagból 
 Egyszerű épület 

makettjét el tudja 
készíteni hengerelt 
agyagból. 

 Sokelemű épület 
makettjét el tudja 
készíteni hengerelt 
agyagból. 

        
1.1.2.3. érem, éremkészítés;  

pozitív és negatív forma; 
redukált tér 

 éremkészítés megadott témára: 
negatív vésése gipszlapba; 
agyagnyomat készítése; a 
redukált tér létrehozásának 
gyakorlása 

 Minta alapján egyszerű 
érmet tud készíteni 
gipszfaragással, agyagba 
nyomással. 

 Ismeri az éremkészítés 
módját. Önállóan tud 
készíteni érmét 
gipszfaragással, agyagba 
nyomással. 

        
1.1.3. A komplex vizuális 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A komplex vizuális közlések 
nyelv- és eszközrendszerének 
megismerése 

    

        
1.1.3.1. színpadkép; síkbeli és 

térbeli színes közlések 
 színpadkép tervezése és lehetőség 

szerint kivitelezése;  
a síkbeli és a térbeli színes 
közlések összefüggéseinek 
vizsgálata, tervvázlatok készítése, 
önálló kérdések megfogalmazása, 
a megfelelő megoldások 
kiválasztása, kivitelezése, az 
elvégzett munka értékelése 

 Le tudja rajzolni egy 
kedvelt meséje, sztorija 
díszleteit. 

 Tájékozott a színházi 
díszletkészítés 
mesterségében. Ötletes, 
a színről, formáról, 
térről, fényről és 
mozgásról eddig szerzett 
ismereteit mozgósító 
színpadkép-
tervvariációkat képes 
készíteni egy fiktív 
történethez. 

        
1.2. Vizuális kommunikáció  Vizuális kommunikáció tanulása     
        
1.2.1. A tömegkommunikáció 

sajtóban megjelenő üzenetei 
 A tömegkommunikáció sajtóban 

megjelenő üzeneteinek elemzése, 
tudatos, szelektív használatának 
gyakorlása 

    INKO
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1.2.1.1. az újságszerkesztés 

gyakorlata 
 az újságszerkesztés gyakorlatának 

megismerése képek, ábrák, 
szövegek olvasása, elemzése és 
lehetőség szerint szerkesztőségi 
látogatás révén 

 Fázisrajzok, fotók 
segítségével fel tudja 
idézni, hogy hogyan 
készül a napilap. 

 Tudja, hogy készül a 
napilap. 

        
1.2.1.2. iskolaújság, osztályújság, 

faliújság 
 osztály- vagy iskolai újság és 

faliújság tervezése, 
szerkesztésének gyakorlása 

 El tudja készíteni egy – 
közérdekű információkat 
tartalmazó – hírlevél 
arculattervét. 

 El tudja készíteni egy 
nyolcoldalas 
osztályújság makettjét, 
meg tudja tervezni a 
címoldal és a rovatok 
arculatát. 

        
1.3. Személyes vizuális közlés, 

kifejezés 
 Személyes vizuális közlés és 

kifejezés gyakorlása, kreativitás, 
alkotóképességek fejlesztése 

    

        
1.3.1. kötött, illetve szabadon 

választott témájú grafika 
 Az alkotótevékenység önálló 

előkészítése. Grafika készítése 
megadott vagy szabadon választott 
témára, szabadon választott 
technikával 

 Tud grafikát készíteni 
két-három technikával 
(ceruzával, filctollal, 
színes ceruzával) 
megadott vagy szabadon 
választott témákra. 

 Érdekes, esztétikus 
grafikát tud készíteni 
megadott vagy szabadon 
választott témára, 
szabadon választott 
technikával. 

        
1.3.2. a képregény  humoros képregény rajzolása az 

adott osztályban megtörtént 
eseményről az osztály- vagy az 
iskolaújság számára 

 Négy-hat képből álló 
képregény tud rajzolni 
megtörtént humoros 
eseményről. 

 Érdekes, kifejező és 
karikírozott eseményt 
képregénnyé tud 
formálni. 

        
2. Virágrendezés       
        
2.1. Ismeretek a 

virágrendezésről 
 Újabb ismeretek tanulása a 

virágrendezésről 
    

        
2.1.1. Virág a népművészetben  Virág a népművészetben     

        
2.1.1.1. népi virágdíszítések  gyűjtőmunka végzése néprajzi 

anyagokban arra vonatkozóan, 
hogy milyen alkalmakon, 
ünnepeken jelent meg a virág, a 
zöld ág, a gyümölcs, a termés a 
magyar parasztság körében 

 Fel tud sorolni olyan 
népművészeti tárgyakat, 
amelyeken megjelenik a 
virág, mint díszítő 
motívum. 

 Fel tud sorolni legalább 
4 olyan alkalmat, amikor 
a magyar parasztság 
körében (vagy 
népszokásban) megjelenik 
valamilyen növény, virág. 

 
2.1.1.2. Aratókoszorúk  képek gyűjtése vagy rajzok 

készítése különböző formájú 
aratókoszorúkról; 
egyszerű szalma csiga 
készítésének megtanulása; közösen 
egy egyszerűbb szalmakoszorú 
elkészítése 

 Segítséggel szalmacsigát 
tud készíteni. 

 Önállóan tud szalmacsigát 
készíteni. 

        
2.1.2. Szüreti díszítések  Ismeretek gyűjtése, milyen 

szokások kapcsolódtak a szürethez 
a parasztság körében; 
terv készítése hogyan és mivel 
díszítenének fel egy termek, 
melyben szüreti bált rendeznek; 
egy szüreti koszorú készítése 
szőlőlevélből, szőlő díszítéssel; 
szőlőfürtös girland elkészítése 

 Segítséggel el tud 
készíteni egy szőlőfürtös 
girlandot. 

 El tudja mondani, milyen 
szokások kapcsolódnak a 
szürethez. Önállóan tud 
tervet készíteni egy terem 
szüreti feldíszítésére. 
Önállóan el tud készíteni 
egy szőlőfürtös girlandot. 
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2.1.3. Terménykompozíciók  Kompozíciók tervének 

készítése mázas köcsögbe, 
vagy kaspóba különböző 
gabona kalászokból és 
szárazvirágokból; 
a legjobb terv elkészítése; 
kalász, kukoricacső, mák, 
fizálisz, alma, dió, stb. 
felhasználásával füzér 
készítése; 
a különböző anyagok 
drótozásának, rögzítésének 
gyakorlása 

 Segítséggel tervet tud 
készíteni füzérre 
különféle termények 
felhasználásával. 
Segítséggel el is tudja 
készíteni a füzért. 

 Tervet tud készíteni 
füzérre, különböző 
termények 
felhasználásával. 
Alkalmazni tudja a 
kontraszt és ritmus 
hatását. A terv alapján el 
tudja készíteni a füzért. A 
terméseket önállóan meg 
tudja drótozni. 

        
2.1.4. Esztétikai ismeretek  Esztétikai ismeretek felújítása 

és bővítése 
    

        
2.2. Friss virágok kötészete  Friss virágok kötészetének 

gyakorlása 
    

        
2.2.1. A különböző 

csokorkötészeti stílusok 
 Különböző stílusú csokrok 

kötése 
    

        
2.2.1.1. 3-5 szálas egyszerű csokor 

őszi virágokból 
 a virágszárak drótozásának 

gyakorlása; 
az őszi virágoknál tanultak 
gyakorlása; 
spiráltechnikával 3 és 5 
szálból zöld díszítéssel csokor 
kötése 

 3 szálból és zöldből 
spirális technikával 
csokrot tud kötni. 

 5 szálból és zöldből 
spirál technikával 
önállóan tud csokrot 
kötni. 

        
2.2.1.2. kerek csokor készítésének 

menete 
 kerek csokor kötése sok zöld 

díszítéssel 
 Egyféle kerek csokrot el 

tud készíteni. 
 Kétféle kerek csokrot el 

tud készíteni különböző 
virágokból. 

        
2.2.1.3. alkalmi (névnapi, 

születésnapi) csokor 
üvegházi virágokból 

 alkalmi nyújtott csokor 
készítése 3-5 szál üvegházi 
virág és kiegészítő zöld 
felhasználásával 

 Meg tud nevezni 2 
üvegházi virágot. 
Segítséggel 3 szálból és 
zöldből nyújtott csokrot 
tud kötni. 

 Meg tud nevezni 
legalább 6 üvegházi 
virágot. 5 szál üvegházi 
virágból és zöldből 
nyújtott csokrot tud 
kötni. Tud masnit is 
kötni hozzá. 

        
2.2.2. Tavaszi virágok elrendezése 

kosárba 
 Virágrendezés gyakorlása 

kosárba tulipánból és 
zöldekből 

 Segítséggel el tudja 
készíteni a tavaszi 
virágkompozíciót. 

 Önállóan el tudja 
készíteni a tavaszi 
virágkompozíciót. 

        
2.2.3. Frontális csokor tavaszi 

hagymás virágokból 
 Frontális csokor kötése 

tulipánból vagy nárciszból 
 Segítséggel frontális 

csokrot tud készíteni. 
 Frontális csokrot tud 

készíteni önállóan. 
        

2.2.4. Anyák napi kézi csokor 
összeállításának menete 

 Kis kerek csokor készítése 
nefelejcsből, gyöngyvirágból, 
gyöngyvirág levéllel 

 Kis kerek csokrot tud 
kötni nefelejcsből, 
gyöngyvirágból 
gyöngyvirág levéllel. 

 Kis kerek csokrot tud 
kötni nefelejcsből, 
gyöngyvirágból 
gyöngyviráglevéllel. 
Frontális csokrot tud 
kötni tulipánból és 
nárciszból. Kosárba 
kompozíciót tud 
készíteni tulipánból. 

        
2.3. Kegyeleti díszítés  Kegyeleti díszítések készítése     

        
2.3.1. Görög koszorú készítésének 

munkamenete 
 Különböző görög koszorúk 

készítésének gyakorlása 
    

        
2.3.1.1. moha koszorúalap 

letűzésének módja 
örökzöldekkel 

 a letűzéshez használatos v 
alakú drót készítésének 
gyakorlása; 
lucfenyőből vagy hamis 
ciprusból vagy bukszusból 
ágak vágása és a zöldek 
letűzésének gyakorlása 

 Le tud tűzni lucfenyővel 
egy moha koszorúalapot. 

 Le tud tűzni 
borostyánlevéllel egy 
moha koszorúalapot. 
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2.3.1.2. koszorú díszítés fenyővel és 

krizantémmal 
 moha koszorúalap letűzése 

selyem (vagy sima) fenyővel; 
díszítés készítése nagyfejű 
krizantémból 

 Le tudja tűzni sima 
fenyővel a moha 
koszorúalapot. 

 Le tud tűzni sima 
fenyővel moha 
koszorúalapot. A 
koszorúalapot önállóan 
tudja díszíteni 
krizantémmal. 

        
2.3.2. Egyszerű urnadísz  Kicsi mohakoszorú díszítése 

apró fejű krizantémmal, 
levelekkel 

 Segítséggel kis 
mohakoszorút tud 
készíteni. 

 Önállóan tud kis 
mohakoszorút készíteni. 

        
2.4. Adventi és karácsonyi 

díszítések 
 Adventi és karácsonyi 

díszítések készítése 
    

        
2.4.1. Adventi koszorú  Őszi, téli kirándulás 

alkalmával tobozok, termések 
gyűjtése, azok 
felhasználásával adventi 
koszorú készítése 

    

        
2.4.1.1. asztali adventi koszorú  adventi koszorú készítése 

mohaalapra úgy, hogy csak a 4 
gyertya körül van díszítve; 
rajzos tervek készítése a 
koszorú díszítésére; 
a tobozok, termések 
drótozásának gyakorlása; 
masni készítésének 
gyakorlása; 
a gyertyák előkészítésének 
(drótozásának) gyakorlása 

 A 4 gyertyát fel tudja 
erősíteni a koszorúalapra. 

 Moha alapra adventi 
koszorút tud készíteni. 

        
2.4.1.2. függesztett adventi koszorú  adventi koszorú készítése, 

melyet alulról is díszítenek; 
felfüggesztő szalag helyes és 
biztonságos megkötésének 
gyakorlása 

 Asztali adventi koszorút 
tud készíteni segítséggel. 

 Önállóan tud függesztett 
adventi koszorút 
készíteni. 

        
2.4.2. Karácsonyi díszítések  Karácsonyi díszítések 

gyakorlása 
    

        
2.4.2.1. karácsonyi asztaldíszek 

faalapra és tűzőhabba 
 karácsonyi dísz készítése 

asztalközépre; 
díszítés, tobozzal, 
termésekkel, gyertyával és 
szalaggal 

 Egyszerű gyertyatartót 
fel tud díszíteni. 

 Asztaldíszt tud készíteni 
önállóan. Egyszerű 
gyertyatartót fel tud 
díszíteni. 

        
2.4.2.2. karácsonyi gyertyatartó  egyszerű vonalú gyertyatartó 

díszítése apró fenyőágakból, 
szárazvirágokból kötött pici 
csokorral 

 Segítséggel karácsonyi 
gyertyatartót tud 
készíteni. 

 Karácsonyi gyertyatartót 
tud készíteni díszítéssel. 

        
2.5. Szárazvirágok kötészete  Szárazvirágokból 

összeállítások készítése 
    

        
2.5.1. Szárazvirág kompozíciók 

készítésének munkamenete 
florentin kosárba 

 Rajzos tervek készítése a 
kosár díszítésre; 
a kompozíció készítésekor a 
színtörvények felelevenítése; 
a kompozíció menetének és a 
kosár helyes arányának 
gyakorlása 

 Segítséggel el tudja 
készíteni a kosárdíszt. 

 Fel tudja sorolni, milyen 
törvényeket kell 
figyelembe venni a 
kompozíció készítésénél. 
A kosárdíszt önállóan el 
tudja készíteni. 

        
2.5.2. Fakéregre készülő falidísz  Nagyobb méretű fakéregre 

aszimmetrikus kompozíció 
készítése; 
egymás munkáinak elemzése 
formai törvények betartásának 
szem előtt tartásával 
(arányosság, harmónia, 
súlypont) 

 Segítséggel fakéregre 
kompozíciót tud 
készíteni. 

 Nagyméretű fakéregre 
kompozíciót tud 
készíteni. Saját 
kompozícióját elemezni 
tudja. 
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3. Bábozás       

 
3.1. Bábkészítés, bábtechnikák  Bábkészítés, bábtechnikák 

tanulása 
    

        
3.1.1. A főbb bábtípusok (síkbáb, 

botosbáb, kesztyűsbáb, 
marionett stb.) 

 A főbb bábtípusok áttekintése, 
rendszerezése, készítésük 
gyakorlása 

 Kis segítséggel el tudja 
készíteni a tanult 
bábtípusokat. 

 A főbb bábtípusok 
mindegyikét önállóan el 
tudja készíteni. Bábjai 
érdekesek, kifejezőek. 

        
3.1.2. Eredeti török Karagöz 

figura 
 Árnyjáték-készítés: 

az eredeti török 
árnyjátéktechnika, 
árnyszínpad megismerése; 
a Karagöz játékhoz hátulról 
mozgatott síkfigura elkészítése 
(egyszerű mechanikával); 
színes árnyképek, csoportos 
figurák készítése (színes fóliák 
felhasználásával); végtagok, 
törzs és fej – ízesülés szerinti 
– illesztése; jellegzetes 
(egyszerű) karaktermozgások 
kipróbálása az árnyfigurákon, 
– kísérletezés 

 El tud készíteni egy 
egyszerű árnyfigurát 
mozgatható végtagokkal. 

 Kifejező, eredeti, 
technikailag tökéletes 
árnyfigurákat tud 
tervezni és készíteni. 

        
III. MŰSZAKI, 

AGROTECHNIKAI ÉS A 
CSALÁDI KÖRNYEZET 
ÁTALAKÍTÁS 
VILÁGÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ, A 
TERVEZÉSELMÉLETI 
IGÉNYEIT IS 
FIGYELEMBE VEVŐ 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Technika       ÖNI 
        
1.1. Modellezés  A modellezés tanulása     
        
1.1.1. Tervezés  A tervezés alapjainak 

megismerése 
    

        
1.1.1.1. műszaki ábrázolás  a műszaki ábrázolás tanulása     
        
1.1.6. félkezes kézikalapács terve, 

műhelyrajza 
 a tanult ismeretek alapján a 

kalapács tervezése, 
műhelyrajz készítése 

 Segítséggel el tudja 
végezni a tervezést és a 
műhelyrajz készítést. 

 Önállóan elvégzi a 
rajzolvasási feladatokat. 

        
1.1.1.2. mérés, ellenőrzés  mérés, ellenőrzés gyakorlása     
        
1.1.1.3. folyamatábrák  folyamatábrák megismerése, 

elemzése, rajzolása 
    INKO

        
1.1.2. Épített, szerelt modellek  Épített, szerelt modellek 

készítése 
    

        
1.1.2.1. gépek szerkezete  gépek szerkezetének 

megismerése 
    

        
1.1.2.1.1. a forgó mozgás gépelemei 

(tengelyek, csapágyak); 
tengelykialakítási formák; 
a csapágyak fajtái (sikló, 
gördülő) 

 a tengelyfajták és szerelésük 
megismerése műszaki rajzok 
elemzésével; 
a különböző csapágyak és 
szerelésük megismerése 
szemléltetéssel 

 Felismeri a különböző 
tengely- és 
csapágyfajtákat. 

 Ismeri a tengely- és 
csapágyszerelés 
szabályait. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3847 

 
1.1.2.1.2. forgómozgást közvetítő 

szerkezetek (fordulatszám-
módosítók); 
szíjhajtás, lánchajtás, 
dörzshajtás, 
fogaskerékhajtás; 
az áttételre (módosításra) 
vonatkozó 
törvényszerűségek 
(fordulatszám, átmérő, 
fogszám viszonya az 
áttételhez); 
szerelési ismeretek 

 a szerkezetek főbb 
jellemzőinek és fajtáinak 
(fogaskerékfajták) 
megismerése műszaki 
ábrázolások, ábrák és 
modellkészítés segítségével 
(szerelőkészletből; 
működésük vizsgálata; 
a modellezések alapján áttétel 
számítása; 
szerelési ismeretek gyakorlása 
a modellkésztés során 

 Ismeri a fordulatszám-
módosító szerkezeteket. 
Modellezni tud egyszerű 
szerkezeteket. 
Áttételt tud számítani. 

 Műszaki rajzokról 
felismeri a forgómozgást 
közvetítő szerkezeteket. 
A szerelő készletből 
modellezni tud 
forgómozgást közvetítő 
szerkezeteket, és 
kombinálni tudja azokat. 

        
1.1.2.1.3. tengelykapcsoló funkciója 

működési elve és fajtái 
(merev, rugalmas, oldható); 
szerelési ismeretek 

 műszaki ábrázolások, ábrák 
elemzése; 
a különböző tengelykapcsolók 
modellezése a szerelőkészlet 
segítségéve; 
a szerelés gyakorlása a 
modellkészítés során 

 Felismeri a 
tengelykapcsoló-fajtákat. 
Tud egyszerű 
tengelykapcsolót (merev) 
modellezni. 

 Műszaki rajzról 
felismeri a különböző 
tengelykapcsoló fajtákat. 
A szerelőkészletből 
forgómozgást közvetítő 
szerkezetet tud építeni, a 
tengelykapcsolóval 
kombinálva. 

        
1.1.2.1.4. belső égésű Otto-motorok 

működése (kétütemű, 
négyütemű); 
a motorok fő szerkezeti 
részei (hengerfej és 
tartozékai, forgattyús ház, 
főtengely, hajtókar, 
dugattyú stb.) 

 a kétütemű és a négyütemű 
Otto-motor működésének és 
fő szerkezeti részeinek 
megismerése modellek, 
szemléltető eszközök 
tanulmányozásával és ábrák 
elemzésével 

 Ismeri a kétütemű és a 
négyütemű Otto-motor 
működésének 
különbözőségét. 
Felismeri és tudja a fő 
szerkezeti részeket. 

 Kiselőadást formájában 
ismertetni tudja a 
Wankel motor működési 
elvét és fő szerkezeti 
részeit. 

        
1.2. A kertgazdálkodás  A kertgazdálkodás tanulása     ÉLET
        
1.2.1. Kerti munkálatok  A kerti munkálatok 

megismerése 
    

        
1.2.1.1. tavaszi munkák  tavaszi munkák megismerése     
        
1.2.1.1.1. szaporítási módok  a dugványozás, a bujtás és a 

palántázás megismerése 
képelemzéssel, valamint 
gyakorlással 

 Ismeri a szaporítási 
módokat. 

 Alkalmazni tudja a 
szaporítási módokat. 

        
1.2.1.1.2. oltás, szemezés  az oltás és a szemezés 

műveletének megismerése 
ábraelemzéssel és gyakorlással

 Ismeri az oltás és a 
szemezés műveletét. 

 Az oltás és a szemezés 
műveletét el tudja 
végezni. 

        
1.2.1.1.3. az eredményes termesztés  az eredményes termesztési 

módok megtanulása 
szövegfeldolgozással és 
gyakorlással 

 Ismeri az eredményes 
termesztés műveleteit. 

 Alkalmazni tudja az 
eredményes természeti 
módokat. 

        
1.2.1.1.4. növényvédelem tavasszal  a növények életfeltételeinek 

vizsgálata; 
a tavaszi növényvédelmi 
munkák megismerése 

 Ismeri a legjelentősebb 
növényvédelmi 
munkákat. 

 A vizsgálatokat önállóan 
el tudja végezni. 

 
1.2.1.2. őszi munkák  őszi munkák megismerése     
        
1.2.1.2.1. növények (hüvelyesek, 

bogyótermésűek, 
kobakosok) betakarítása 

 a kerti növények betakarítási 
módjainak megismerése 
gyakorlással 

 Ismeri a főbb betakarítási 
módokat. 

 Alkalmazni tudja a 
megfelelő betakarítási 
műveleteket. 

        
1.2.1.2.2. növények tárolása  a tárolási módjainak 

megismerése 
szövegfeldolgozással 

 Ismeri a tárolási 
lehetőségeket. 

 Ismeri a különböző 
növények tárolásának 
módjait. 
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1.2.1.2.3. fás növények telepítése, 

gondozása 
 a telepítési módok és a csemete-

előkészítés műveletének 
megismerése, ábraelemzéssel 

 Ismeri a jelentősebb 
telepítési módokat és a 
csemete előkészítés 
műveletét. 

 A csemete-előkészítés 
műveletét el tudja 
végezni. 

        
1.2.1.2.4. növényvédelem ősszel  az őszi növényvédelmi munkák 

megismerése 
 Ismeri a főbb 

növényvédelmi 
munkálatokat. 

 Alkalmazni tudja az őszi 
növényvédelmi 
munkákat. 

        
2. Háztartástan        
        
2.1. A lakás és lakókörnyezet  Ismeretek tanulása a lakásról és 

a lakókörnyezetről 
    ÉLET

        
2.1.1. A lakókörnyezet 

megtervezése, berendezése 
 Jövendő saját lakások 

elképzelése; lakástervek és 
berendezés-variációk készítése 
rajzolással, papír makettek 
készítésével 

 Le tudja rajzolni 
elképzelt lakását. 

 El tudja készíteni 
elképzelt lakása papír 
makettjét. 

        
2.1.2. Lakás- és háztípusok; 

építési módok, eljárások; 
az egészséges lakás, 
lakóépület 

 A lakás- és háztípusokról, 
építési módokról, eljárásokról, 
valamint az egészséges lakásról 
és lakóépületről informáló 
szöveg feldolgozása; 
e témával foglalkozó 
ismeretterjesztő film 
részleteinek megtekintése, 
feldolgozása; 
lakás- és háztípusok elemzése 
fotók és tervrajzok alapján 

 Röviden képes 
ismertetni, mik egy 
egészséges lakás, 
lakóépület főbb 
jellemzői. 

 Be tudja mutatni a tanult 
lakás- és háztípusokat. 
Fel tud sorolni néhány 
építési módot, eljárást. 
Ismertetni tudja az 
egészséges lakás, 
lakóépület főbb 
kritériumait. 

        
2.1.3. A lakás, lakóépület 

üzemeltetése, karbantartása; 
a lakáshasználat 
energiaproblémái; 
a háztartási hulladék 
kezelése;  
a szelektív hulladéktárolás 

 A lakás, lakóépület 
üzemeltetésével, 
karbantartásával összefüggő 
munkanemek számbavétele 
szövegfeldolgozás, 
folyamatábrák elemzése és 
személyes élmények felidézése 
révén; 
egyszerű háztartási gépek 
kezelésének gyakorlása; 
a háztartási energia takarékos 
felhasználásáról szóló praktikus 
ismeretek összegyűjtése 
hetilapokból, magazinokból; 
a szelektív hulladéktárolás 
megismerése, fontosságának, 
hasznának bizonyítása 

 Fel tudja sorolni a lakás 
energiafogyasztóit.  Kis 
segítséggel kezelni tudja 
az egyszerű háztartási 
gépeket. 
Tudja, mit jelent a 
szelektív 
hulladékgyűjtés. 

 Fel tudja sorolni és 
röviden jellemezni képes 
a lakás, a lakóépület 
üzemeltetésével, 
karbantartásával 
összefüggő 
munkanemeket. 
Önállóan tudja kezelni 
az egyszerű háztartási 
gépeket. 

FOGY 
VÉD 
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IV.  A MINDENNAPI 

KÖRNYEZETBEN 
ALKALMAZHATÓ, 
EMBERI 
SZÜKSÉGLETET ÉS 
IGÉNYT KIELÉGÍTŐ, 
EREDETI HASZNÁLATI 
TÁRGYAK ÉS 
ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, 
KÉSZÍTÉSE ÉS 
ÉRTÉKELÉSE 

      

 
A Tárgyformálás és környezetkultúra IV. jelzetű tematikus tananyaga csak tanulási programot tartalmaz, a 
teljesítménykövetelményeket – mivel projektmunkával történik a tematikus tananyag feldolgozása –, 
altémánként és résztémánként nem adunk meg. Ez esetben tehát a kerettantervet alkalmazók ne keressék a 
minimális és az optimális teljesítményre utaló részletező leírásokat, javaslatainkat. Orientálásképpen 
azonban elmondjuk, a tanulók teljesítményét egyenként indokolt számba venni. Minimális teljesítménynek 
minden egyes konkrét, a IV.2. pont alatt jelzett projektre vonatkozóan az számít, ha az egyes tanuló a IV.2. 
pont alatt lévő feladatsorban és az egyes projektek kivitelezésében is érdeklődést, a részproblémák 
megoldásában találékonyságot mutat, de a projekt kivitelezése, a „kész mű” csak „körvonalaiban” felel meg 
az eszköz készítése során megfogalmazott gyakorlati problémának és a probléma kivitelezése sem tökéletes a 
problémában megfogalmazott funkcióhoz viszonyítva. Optimális a tanuló teljesítménye egy-egy projekt 
esetében, ha a probléma-felismeréstől a kész konstruktumig a tanuló közreműködését eredetiség, 
találékonyság és kitartás jellemzi. Az elkészült eszköz értékelésében pedig reflektív módon szerepel. 
 

1. Eredeti használati tárgyak 
készítése 

 A mikrokörnyezetet és az emberi 
szükségleteket kielégítő eredeti 
használati tárgyak tervezésének 
probléma- és tudásháttere 

    

 
1.1. A problémák felismerése 

és megnevezése 
 A felmerülő emberi 

szükségleteknek mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a felismerése, 
megnevezése, explicitté tétele 
szóban, írásban, rajzban egyénileg 
és/vagy csoportmunkát feltételező 
projektek keretében 

    TANÚ 
INKO 

        
1.1.1. A problémák 

megfogalmazása és 
specifikálása 

 Eredeti speciális igényeket 
tartalmazó problémák 
megfogalmazása (pl. a fogyatékos 
emberek igényei) 

    

        
1.1.1.1. Problémamegoldás 

korlátozott eszközökkel 
 Olyan problémát kell megoldani, 

amelyhez a felhasználható 
anyagok vagy eszközök 
korlátozottak (pl. áramellátás 
nélküli afrikai tanya) 

    

        
1.1.1.2.    MÁS 
 

Problémamegoldás eltérő 
kulturális háttérrel  

A megoldandó eredeti probléma a 
miénktől eltérő kulturális háttér 
keretében oldható meg. 

 
 

 
 

        
1.1.1.3. Problémamegoldás 

mintakövetés nélkül 
 Szokatlan egyedi szükséglet, 

amelynek technikai megoldásait 
az adott életkorú tanulók még nem 
ismerhetik, még nem tanulhatták 
meg 

    

        
1.1.1.4. Problémamegoldás 

különleges 
élethelyzetekben 

 Különleges élethelyzetek 
megoldásai (pl. 
katasztrófahelyzet, viktimológiai 
jellegű élethelyzet) 
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1.2. Eszközök megtervezése  A felmerülő emberi 
szükségleteknek mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a megoldására 
konstruálandó eszközök 
megtervezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében 

    

 
1.3. Az eszközök 

megtervezéséhez szükséges 
tudásháttér összegyűjtése 

 Az eredeti tárgyak és eszközök 
tervezéséhez szükséges 
(diszciplináris) háttértudás – 
dokumentumokban testet öltő – 
tudáselemeinek összegyűjtése, 
figyelemmel a megtervezendő, 
eredetiségre törekvő műre: 
eszközre vagy egyéb 
konstruktumra egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

 
1.4. Tárgyak és eszközök 

kivitelezése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

kivitelezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
1.5. Tárgyak és eszközök 

értékelése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

értékelése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
2. Konkrét projektek és 

megnevezésük 
 Tervezhető, konkrét projektek, 

illetve a gyakorlati probléma 
megoldására készítendő eredeti 
konstruktumok 

    

        
2.1. Árvízjelző  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A feladat és 
problémahelyzet kontextusa: 
Egy vak ember folyóparton 
lakik. Olyan berendezésre volna 
szüksége, mely számára jelzi, ha 
a folyó kiönteni készül, hogy 
időben el tudjon menekülni. 

    

 
2.2. Élményszerű kiállítás átélt 

élményekről 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa:  Osztálykirándulás 
alkalmával látott vagy más 
módon megismert tájegység 
vagy kultúra technikai 
eszközeiről, épületeiről, ruháiról, 
ételeiről, stb. modellkiállítás 
elkészítése és rendezése – 
lehetőleg interaktív, érdeklődést 
felkeltő tárgyakkal – hasonló 
korú vagy más korú 
gyerekeknek, felnőtteknek a 
szerzett élmények továbbadása 
céljából 

    

        
2.3. Oktatójáték gyerekeknek  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Olyan 
játék/taneszköz készítése, 
mellyel a kisiskolások könnyen, 
önállóan vagy csoportokban 
élményszerűen sajátíthatnak el 
valamilyen ismeretet vagy 
készséget pl. olvasás-betűk, 
számolás, közlekedési szabályok 
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2.4. Brosúra a turistáknak  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: A helybe érkező 
turistáknak a helyi 
nevezetességeket bemutató, 
érdeklődést felkeltő, útmutató, 
eligazító brosúra készítése. 

    TANU 
INKO 

 
2.5. Gyors autómodell   A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az autók néha sokat 
fogyasztanak a légellenállásuk és 
a gördülési ellenállásuk miatt. 
Hogyan lehetne ezt csökkenteni? 
Verseny arról, hogy ki tudja adott 
anyagokból az adott lejtőn lökés 
nélkül a legmesszebbre guruló 
autómodellt elkészíteni 

    

        
2.6. Vitorlázórepülő-modell  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A vitorlázó 
repülőknek fontos, hogy sokáig a 
levegőben maradjanak. Hogyan 
oldható ez meg? Verseny arról, 
hogy ki tudja adott anyagokból az 
adott magasságból elengedve 
legtovább levegőben maradó 
repülőmodellt elkészíteni 

    

        
2.7. Magas, földrengésbiztos 

torony 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Sokan elpusztulnak 
földrengésekben. Az épületek 
szilárdsága nemcsak az anyagtól, 
hanem a szerkezettől is függ. 
Hogyan lehet magas tornyokat – 
például az Eiffel-tornyot – 
viszonylag kevés anyagból 
felépíteni úgy, hogy szilárdak 
maradnak? Verseny arról, hogy ki 
tud állva maradó legmagasabb 
tornyot felépíteni adott számú 
hurkapálcából szimulált 
"földrengés" fennforgása esetén 

    

        
2.8. Híd a helyi patak felett  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: egy turistaösvényen 
át kell gázolni a vízen, s ez esős 
időszakban kellemetlen lehet, 
mert elázik a cipőnk. Tervezzünk 
és készítsünk valódi hidat 
farönkökből és kötélből 

    

        
2.9. Kút a sivatagban  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Egy afrikai törzs 
nagyon mélyről kell, hogy a vizet 
kiemelje a kútból. Áramellátás 
nincs. A szél viszont erős és 
állandó, talán felhasználásával 
segíthetnénk rajtuk. Tervezz és 
készíts olyan szélenergiát 
felhasználó kutat, mely kiemeli a 
kútból a vizet 
 

    

        
2.10. Térképtartó sífutóknak és 

hegymászóknak 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Sífutás/hegymászás 
közben gyakran kellene megnézni 
a térképet, azonban sokszor a 
sífutó/hegymászó egyik keze sem 
szabad. Hogyan lehetne olyan 
eszközt készíteni, mely lehetővé 
teszi a kéz használata nélkül is 
megnézni a térképet, ráadásul 
úgy, hogy az esőben ne is ázzon 
el? 
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2.11. Érintésvédelmi eszköz  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Kisgyermekek a 
földön mászkálva papírvágó 
ollóval könnyen elvághatnak 
földön fekvő elektromos 
vezetéket, s ez áramütéshez 
vezethet. Hogyan lehetne ezt 
megakadályozni? Tervezz és 
készíts alkalmas eszközt erre 

    

        
2.12. Fagyasztott készétel  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A helyi önkiszolgáló 
boltban gyakran nem tudják 
idővel eladni a fagyasztott 
készételeket, s a szavatossági idő 
lejártával azt ki kell dobni, ami 
veszteséget okoz. Fel kell tárni, 
milyen fagyasztott élelmiszert 
vennének meg a vevők szívesen, 
és készítsd el a legígéretesebbnek 
tartottat, hőtartó, esztétikus 
csomagolással együtt 

    

        
2.13. Étel az osztálybulin  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Gyakran gondot 
okoz, hogy az osztálybulin 
felkínált ételféleségekhez tányér, 
villa kellene, de ez a szűkös hely 
miatt nehézkes lehet. 
Közvéleménykutatást kell 
végezni, s meg kell tervezni, s el 
kell készíteni olyan „egy falat” 
ételeket, melyek ízletesek, 
újszerűek és egészségesek is, és 
amelyekhez nem kell evőeszköz 
sem 

    

        
2.14. Pénztárca szelektív 

érmekiválasztásra 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A boltban gyakran 
gondot okoz és feltartja a sort, ha 
valaki apróval fizet, és a 
pénztárcájában ömlesztett érmék 
között keresgéli a megfelelőket. 
Feladat: olyan pénztárca 
tervezése és készítése, amely, 
mely szelektíven tárolja a 
különböző érméket, és a lehető 
legkönnyebben engedi, hogy 
mindegyikből annyit vegyünk 
kezünkbe, amennyit csak 
akarunk, és egyszerűen engedi az 
érmék visszahelyezését is 

    

        
2.15. Esőerdő az iskolában  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az esőerdők a Föld 
fontos ökológiai és oxigén-
utánpótlási bázisai. Egy kiállítás, 
mely látvány- és 
hangeffektusokkal érzékeltetné, 
szimulálná az ott őshonos 
természet világát, és segítene 
abban, hogy az emberek 
rájöjjenek, mennyit veszítene az 
emberiség az esőerdők 
kipusztulásával. Feladat: egy 
valószerű mű-esőerdő készítése 
közösen egy teremben mű-
állatokkal 

    VÉD 
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2.16. Szobanövény-

öntözőrendszer 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Gyakran megesik, 
hogy hetekig nem vagyunk 
otthon, s egyes szobanövények 
nem tudnak ennyit kibírni 
vízpótlás nélkül. Megoldási 
módok tervezése és kivitelezése 
szobanövények öntözéséhez 
rendszeres vízpótlásuk biztosítása 
érdekében 

    

        
2.17. Macska-elűző  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A szomszéd macskái 
gyakran bemásznak a kertbe, és 
odapiszkítanak. Mivel lehetne 
őket elriasztani attól, hogy ezt 
megtegyék anélkül, hogy kárt 
tennénk bennük? Feladat: olyan 
automatikus szerkezet készítése, 
amely erre képes lehet 

    

        
2.18. Mini olvasólámpa vonaton 

történő utazáshoz 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A vonatokon gyakran 
elégtelen a világítás az 
olvasáshoz, s ez rontja a szemet. 
Elemmel működő kis hordozható 
lámpa biztosíthatná a megfelelő 
fényt, amennyiben a megfelelő 
rögzítésről és fényirányításról 
gondoskodunk. Feladat mini 
olvasólámpa tervezése és 
készítése 

    

        
2.19. Újszerű hangszerek  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Ünnepélyeken a 
monotóniát a zeneszámok 
gyakran megtörik, a hallgatóságot 
fölélénkítik. Hangot sokféleképp 
lehet kelteni. Csoportokban 
készítsetek újszerű hangzású 
hangszereket, írjatok és játsszatok 
el egy, az alkalomhoz illő 
zeneszámot vele. Feladat: új 
hangzású hangszerek készítése, 
az új hangszeren eljátszható 
zeneszámok írása és eljátszása 
alkalmi közönség számára 

    

        
2.20. Vízifűrész  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Egy erdőben nagy 
vízhozamú patak csobog. Az 
erdésznek nincsen áramforrása, 
és az erdőben védett fajok 
vannak, így a zajos 
benzinmotoros fűrészt nem lehet 
használni. A kézifűrésszel 
egyedül nem boldogul. A víz 
energiájának felhasználásával 
kellene olyan fűrészgépet 
készíteni, mely a baltával 
kivágott fát tüzelőnek felaprítja. 
Feladat: vízi fűrész-modell 
tervezése és elkészítése 
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Év végi követelmények 

 
7. évfolyam 

 
I. Tárgyi néprajz 
 

a) A faragást minta alapján önállóan tudja végezni. 
b) Díszítményeit önállóan tudja tervezni, azok anyagszerűek, szépen kivitelezettek. 
c) Tárgyait önállóan meg tudja tervezni és mintaszerűen kivitelezni. 

 
 
II. Vizuális művészetek 
 

a) Önállóan képes több üvegforma pozitívjának és negatívjának felhasználásával érdekes papírmetszetet 
készíteni. 

b) Ismeri a Monge-féle vetületi ábrázolás szabályait. Szabályos testekről pontos vetületi rajzot tud készíteni 
és képes a vetületeket rekonstruálni rajzolással. 

c) Sokelemű épület makettjét el tudja készíteni hengerelt agyagból. 
d) Ismeri az éremkészítés módját. Önállóan tud készíteni érmét gipszfaragással, agyagba nyomással. 
e) Tájékozott a színházi díszletkészítés mesterségében. Ötletes, a színről, formáról, térről, fényről és 

mozgásról eddig szerzett ismereteit mozgósító színpadképterv-variációkat képes készíteni egy fiktív 
történethez. 

f) El tudja készíteni egy nyolcoldalas osztályújság makettjét, meg tudja tervezni a címoldal és a rovatok 
arculatát. 

g) Érdekes, esztétikus grafikát tud készíteni megadott vagy szabadon választott témára, szabadon választott 
technikával. 

h) Érdekes, kifejező és karikírozott eseményt képregénnyé tud formálni. 
i) 5 szálból és zöldből spirál technikával önállóan tud csokrot kötni. 
j) Kétféle kerek csokrot el tud készíteni különböző virágokból. 
k) Meg tud nevezni legalább 6 üvegházi virágot, 5 szál üvegházi virágból és zöldből nyújtott csokrot tud 

kötni. Tud masnit is kötni hozzá. 
l) Önállóan el tudja készíteni a tavaszi virágkompozíciót. 
m) Önállóan tud függesztett adventi koszorút készíteni. 
n) Fel tudja sorolni, milyen törvényeket kell figyelembe venni a kompozíció készítésénél. A kosárdíszt 

önállóan el tudja készíteni. 
o) A főbb bábtípusok mindegyikét önállóan el tudja készíteni. Bábjai érdekesek, kifejezőek. 
p) Kifejező, eredeti, technikailag tökéletes árnyfigurákat tud tervezni és készíteni. 

 
 
III. Műszaki tárgyformálás 
 

a) Alkalmazni tudja a szaporítási módokat. 
b) Alkalmazni tudja az eredményes termesztési módokat. 
c) Alkalmazni tudja a megfelelő betakarítási módokat. 
d) Alkalmazni tudja az őszi növényvédelmi munkákat. 
e) El tudja készíteni elképzelt lakása papír makettjét. 
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IV. A mindennapi környezetben alkalmazható, emberi szükségletet és igényt kielégítő eredeti használati 
tárgyak és eszközök tervezése, készítése és értékelése 
 
Ennek a mikromodulnak a megvalósítása (a NAT kívánalmainak és a kerettanterv szemléletmódjának 
megfelelően) alkotó projektekben történik. A tanulók korrekt és fejlődésük szempontjából világos, értelmes, 
jelentéssel bíró év végi értékeléséhez a projektekhez egy közös, azok konkrét tartalmától független, azokon 
átívelő értékelési szempontrendszer került kialakításra, melyre való hivatkozással adjuk meg az évenkénti 
követelményrendszert. Ez egy 5 tevékenységformából és azokon belül 22 tevékenységdimenzióból álló 
taxonómián alapszik, melyet a 8. évfolyam végén teszünk közzé. Ennek tevékenységformáira és azok 
dimenzióinak szintjeiből kiszámolható tevékenységformánkénti pontszámokra hivatkozunk az év végi 
követelmények megfogalmazásakor. 
 
A 7. évfolyamon év végi teljesítménykövetelmény, hogy a tanulók az egyes tevékenységformákon belül, 
valamint a tevékenységformák összehangolásához az alábbi pontszámokat érjék el: 
 
Tervezés: .............................................................. 12 pont 
Megvalósítás: ....................................................... 3 pont 
Feltárás:................................................................ 20 pont 
Célzott információgyűjtés: ................................... 7 pont 
Együttműködés: ................................................... 6 pont (nem egyéni projektekre) 
Tevékenységformák összehangolása: .................. 20 pont nem egyéni projektekre, 12 pont egyéni projektekre 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

8. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A MAGYAR TÁRGYI 

NÉPRAJZ 
HAGYOMÁNYREND- 
SZERÉBEN 
ÉRVÉNYESÜLŐ 
REPRODUKTÍV ÉS 
RÉSZBEN KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Tárgyi néprajz       HON 
        
1.1.1. a csont- és szarutárgyakon 

megjelenő motívumok 
 a csont- és szarutárgyakon 

megjelenő motívumok elemzése és 
lerajzolása ábrák és díszített 
tárgyak megfigyelése alapján;  
csont vagy szarudarabok díszítése 
karcolással mintakövetés alapján 

 Egyszerű motívumot le tud 
rajzolni. Részt vesz a 
tárgydíszítésben. 

 Díszítményeket önállóan 
le tudja rajzolni  és újakat 
is tud tervezni. A 
díszítmények karcolását 
önállóan el tudja végezni. 

        
1.2.1. ételkészítési eljárások   ételkészítési eljárások gyakorlása 

folyamatleírások alapján 
 Egyszerű ételeket tud 

készíteni. 
 Ünnepi ebédet tud 

készíteni önállóan. 
        

1.3.1. gyógyhatású teák  gyógyhatású teák készítési 
eljárásainak tanulása szakleírások 
és mintakövetés alapján 

 Fel tud sorolni legalább két 
gyógyhatású teát. 

 Önállóan el tudja 
készíteni a kívánt teát. 

        
II. A VIZUÁLIS ÉS MÁS 

MŰVÉSZETI ÁGAK 
KÖRÉBEN 
MEGVALÓSULÓ 
KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Vizuális művészet       
        
1.1. A vizuális kultúra nyelv- és 

eszközrendszere, 
megismerés, befogadás 

 A vizuális kultúra nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
befogadása 

    

        
1.1.1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A kétdimenziós (grafikai) közlések 
nyelv- és eszközrendszerének 
megismerése, a megismert vizuális 
elemek, elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
1.1.2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv-  
és eszközrendszere 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és eszközök 
használatának gyakorlása 
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1.1.2.1. a papírplasztika; 

a fény szerepe a plasztika 
megjelenésében 

 a papír téri lehetőségeinek 
megtapasztalása; papírplasztika 
készítése egyedi és ismétlődő 
elemek felhasználásával; a fény 
szerepének megfigyelése a 
plasztika megjelenésében 

 Tud egyszerű 
papírplasztikát készíteni. 

 Érdekes, a fény-árnyék 
adta lehetőséget jól 
felhasználó 
papírplasztikát tud 
készíteni. 

        
1.1.2.2. a drapéria mint 

kifejezőeszköz;  
a gipszdrapéria-tanulmány;  
a nonfiguratív szobrászat 
lehetőségei 

 drapériatanulmányok készítése 
gipszbe mártott gézből; a 
drapéria, mint kifejezőeszköz és a 
nonfiguratív szobrászat 
lehetőségeinek megtapasztalása 

 Próbálkozással készíteni 
tud gipszbe mártott 
drapériából kisméretű 
térplasztikát. 

 Drapériatanulmány-
sorozatot tud készíteni 
gipszbe mártott 
gézdarabokból. 

        
1.1.2.3. a térbeli mozdulattanulmány  mozdulattanulmány készítése 

agyagból, emberi alakról 
 Képes egyszerű 

mozdulattanulmányt 
készíteni agyagból, 
emberi alakról. 

 Mozdulattanulmány-
sorozatot tud készíteni 
agyagból, emberi 
alakokról. 

        
1.2. A vizuális kultúra működési 

területei, a vizuális kultúra 
használata 

 A vizuális kultúra működési 
területeinek és használatának 
tanulása 

    

        
1.2.1. Tárgy- és környezetkultúra  Tárgy- és környezetkultúra 

tanulása 
    

        
1.2.1.1. A személyes környezet  A személyes környezet alakítása     ÖNI 
        
1.2.1.1.1. a lakásalaprajz  lakásalaprajz rajzolása 

másolással, elemzése 
 Tud készíteni vázlatos 

lakásalaprajzot. 
 Le tudja rajzolni egy 

elképzelt lakás 
alaprajzát. 

        
1.2.1.1.2. lakástípusok, alaprajzi 

típusok összefüggései a 
családszerkezettel 

 lakástípusok, alaprajzi típusok 
elemzése a családszerkezettel 
összefüggésben 

 Tudja, hogy a 
családszerkezettel 
összefügghet a 
lakástípusok alakulása. 
Tudja azt is, hogy a 
jövedelmi viszonyok 
befolyásolják a 
megfelelő lakástípus 
megválasztását. 

 Lakástípus tud rendelni 
egyedülálló idős vagy 
fiatal személyhez, 
gyermektelen vagy 
nagycsaládos 
házaspárhoz, 
többgenerációs 
családhoz. 

        
1.2.1.1.3. lakásalaprajzi vázlatok 

elképzelt lakásról 
 alaprajzi vázlatok készítése 

elképzelt saját lakásról 
 Egyszerű, vázlatos 

lakásalaprajzot tud 
rajzolni. 

 Szemléletes 
lakásalaprajz-vázlatot 
tud készíteni elképzelt, 
jövőbeni lakásáról. 

        
1.2.2. Vizuális kommunikáció  Vizuális kommunikáció tanulása     
        
1.2.2.1. Személyes plasztikai 

kifejezés 
 A személyes plasztikai kifejezés 

gyakorlása   
    

        
1.2.2.1.1. 
VÉD 

Környezeti témájú 
agyagplasztika 

 agyagplasztika készítése az "Én 
és a környezetem" témára 

 Egyszerű, de kifejező 
agyagplasztikát tud 
készíteni az "Én és a 
környezetem" témára. 

 Kifejező és esztétikus 
környezeti témájú 
agyagplasztikát tud 
készíteni. 

        
1.2.2.1.2. 
VÉD 

környezeti témájú 
environment vagy kiállítás 

 környezeti témájú environment 
vagy kiállítás készítése a "Mi és a 
környezetünk" témára csoportos 
munkában, tervvázlatok 
készítése, a megfelelő 
kiválasztása, kivitelezése, az 
elkészült alkotások értékelése. 

 Közreműködik a 
környezeti témájú 
environment 
szervezésében. 

 Közreműködik a 
környezeti témájú 
environment 
tervezésében, 
szervezésében, 
kivitelezésében. 
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1.2.2.2. Közösségi szempontok 

figyelembe vétele  
a vizuális kifejezésben 

 Vizuális kifejezés közösségi 
szempontok figyelembevételével  

    

        
1.2.2.1. A közvetlen települési 

(falusi, városi) környezetbe 
illeszkedő falkép; interaktív 
kommunikáció a közvetlen 
környezettel; a megrendelő, 
az alkotó és a kivitelező 
viszonyának, 
kooperációjának modellje 

 Nagyméretű falkép tervezése a 
közvetlen települési (falusi, 
városi) környezetbe; interaktív 
kommunikáció a közvetlen 
környezettel; a megrendelő, az 
alkotó és a kivitelező 
viszonyának, kooperációjának 
modellezése: 
az igények és a lehetőségek 
felmérése, a téma közös 
kialakítása, a falkép 
megtervezése, tervvariációk 
készítése, a tervek megbeszélése, 
szükség esetén módosítása, a 
feltételek megléte esetén a falkép 
elkészítése csoportmunkában 

 Közreműködik a 
nagyméretű, környezetbe 
illeszkedő falkép szervező 
munkálataiban. 

 Közreműködik a 
nagyméretű, környezetbe 
illeszkedő falkép 
tervezésében, 
szervezésében (és ha mód 
van rá) kivitelezésében. 

        
2. Virágrendezés       
        
2.1. Ismeretek a 

virágrendezésről 
 Újabb ismeretek tanulása a 

virágrendezésről 
    

        
2.1.1. Hagyományos 

virágrendezési formák 
 Hagyományos virágrendezési 

formák gyakorlása 
    

        
2.2. Friss virágok kötészete  Friss virágok kötészetének 

tanulása, gyakorlása 
    

        
2.2.1. Biedermeier stílus  A biedermeier stílus tanulása     

        
2.2.1.1. nyári és őszi virágokból 

készülő biedermeier csokor 
 a gyűjtött képek alapján a 

biedermeier csokor jellemzőinek 
tanulmányozása; 
rajzos tervek készítése; 
nyári, illetve őszi virágokból 
csokor készítése 

 El tudja mondani a 
biedermeier csokor 
jellemzőit. 

 El tudja mondani a 
biedermeier stílus 
jellemzőit. Rajzos tervet 
tud készíteni. A csokrot 
önállóan el tudja 
készíteni. 

        
2.2.1.2. virágtál őszi virágokból  őszi virágokból kompozíció 

készítése nedves kúpos oázisba 
 Segítséggel kúp oázisba 

kompozíciót tud készíteni. 
 Kúp oázisba kompozíciót 

tud készíteni. 
        

2.2.2. Dekoratív stílus  A dekoratív stílus tanulása     
        

2.2.2.1. őszi virágokból készülő 
dekoratív csokor 

 a virágok munka előtti szakszerű 
előkészítésének gyakorlása 
(tisztítás, drótozás); 
egy dekoratív stílusú csokor 
készítése 

 A virágokat szakszerűen 
elő tudja készíteni. A 
háromféle kompozíció 
közül egyet segítséggel el 
tud készíteni. 

 A virágokat szakszerűen 
elő tudja készíteni. 
Terveket tud készíteni 
dekoratív stílusú csokor, 
virágtál és váza 
elrendezésre. Önállóan el 
tudja készíteni a 
kompozíciót. 

        
2.2.2.2. virágtál őszi virágokból  rajzos tervek készítése különböző 

őszi virágok és őszi ágak 
felhasználásával; 
a kiválasztott kompozíció 
elkészítése 

 3 tervet tud készíteni őszi 
kompozícióról. 

 3 tervet és őszi tálat tud 
készíteni. 
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2.2.2.3. őszi virágok a vázában  rajzos terv készítése arról, hogy 

hogyan rendeznének el néhány 
szál virágot, ágakkal szűkszájú 
vázában, valamint nagyobb 
kompozíciót bő szájú vázában.; 
egymás összeállításának 
elemzése; 
annak elmondása, hogy ki-ki a 
saját kompozícióját milyen 
környezetbe helyezné el 

 Vázába őszi 
kompozíciót tud 
készíteni. 

 Vázába őszi 
kompozíciót tud 
rendezni. Elemezni tudja 
a kompozíciókat. 

        
2.2.3. Tál kompozíció uralkodó 

jellegű virágokból 
 Sima vonalú tálba kompozíció 

készítése 3 szál Anthuriumból és 
levelekből 

 Meg tud nevezni 2 
uralkodó jellegű virágot. 

 Felismer 3 uralkodó 
jellegű virágot. 
Kompozíciót tud 
készíteni uralkodó 
jellegű virágból. 

        
2.2.4. Húsvéti díszítések  Húsvéti díszítések gyakorlása.     

        
2.2.5. Teremdíszítés  Teremdíszítés tervezés és 

készítése 
    

        
2.2.5.1. virágos ágakból, idény 

virágokból készülő girland 
munkamenete 

 virágokból füzér készítése; 
apróbb virágokból kis csokrok 
kötése; 
a nagyobbak önállóan, zölddel 
való összedrótozása; 
a fűzés erős és tartós 
drótozásának gyakorlása 

 A virágfüzért segítséggel 
el tudja készíteni. 

 Virágfüzért tud 
készíteni. 

        
2.2.6. Ballagási csokor  Laza kis csokor kötése tulipánból 

és fehér violából 
 Laza csokrot segítséggel 

el tud készíteni 
tulipánból és fehér 
violából. 

 Meg tud kötni egy laza 
csokrot tulipánból és 
fehér violából. 

        
2.3.  Adventi és karácsonyi 

díszítése 
 Adventi és karácsonyi díszek 

készítése 
    

        
2.3.1. Adventi díszítések  Kopogtató disz és adventi 

koszorú készítése 
    

        
2.3.1.1. kopogtató dísz vesszőalapon  bejárati ajtóra függeszthető 

koszorú készítése 
(hagyják a vesszőalapot is 
érvényesülni, ne rakják teljesen 
körbe zölddel) gesztenye, 
mogyoró és más termésekből 

 Segítséggel bejárati 
ajtóra függeszthető 
kopogtató díszt tud 
készíteni. 

 Bejárati ajtóra 
függeszthető kopogtató 
díszt tud készíteni. 

        
2.3.1.2. függesztett adventi koszorú  függesztett adventi koszorú 

készítése; 
a szalma vagy fű alap letűzése 
körben fenyőágakkal; 
önállóan a gyertya drótozásának 
elkészítése 

 Függeszthető adventi 
koszorút segítséggel el 
tud készíteni. 

 Függesztett adventi 
koszorút önállóan el tud 
készíteni. 

        
2.3.2. Karácsonyi díszítések  Karácsonyi díszítések gyakorlása     

        
2.3.2.1. szimmetrikus asztaldísz 

kerámia kaspóban 
 asztal középre való szimmetrikus 

asztaldísz készítése 
(a kompozíció készítésénél 
ügyelni kell a megfelelő színű 
kaspó kiválasztására, valamint az 
edény és a kompozíció arányára) 

 Segítséggel 
szimmetrikus asztaldíszt 
tud készíteni. 

 Szimmetrikus asztaldíszt 
tud készíteni. 
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2.4.  Szárazvirágok kötészete  Szárazvirág kompozíciók 

készítése. 
    

        
2.4.1. Különleges szárazvirág 

termések megismerése 
 a különleges (egzotikus) 

termések. (lótusz, banksia, 
lufatök) felismerésének 
gyakorlása 

 Fel tud sorolni a 
különleges termések 
közül hármat, felismer 
legalább egyet. 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni a tanult 
különleges terméseket. 

        
2.4.2. Váza díszítés különleges 

termések felhasználásával 
 Rajzos tervek készítése, hogyan 

használnák fel a megismert 
terméseket a kompozícióban; 
egy kiválasztott terv alapján a 
kompozíció elkészítése 
(itt is figyelembe kell venni az 
alapvető törvényeket /pl. 
súlypont, arányok, stb./) 

 Segítséggel rajzos 
terveket tud készíteni 
váza díszítésre, melyhez 
különleges terméseket 
használ fel. 

 Rajzos terveket tud 
készíteni váza díszítésre, 
melyhez különleges 
terméseket használ fel. 

        
2.4.3. Térkompozíció különleges 

termések felhasználásával 
 Térkompozíció készítése 

különleges termések 
felhasználásával 
(lapnak is érdekes tárgyat 
válasszanak /pl. faág, gyökér, 
pálmarost, stb./) 

 Egy térkompozíciót 
segítséggel el tud 
készíteni különleges 
termések 
felhasználásával. 

 Térkompozíciót tud 
készíteni a különleges 
termések 
felhasználásával. 

        
3. Bábozás       
        
3.1. Bábkészítés, bábtechnika  Bábkészítés, bábtechnikák 

tanulása 
    

        
3.1.1. Óriásbáb  Óriásbáb (kb. 100-120 cm) 

készítése textíliából – szabás-
varrás – vattatömés – applikálás – 
fejfestés 

 Részt vesz az óriásbáb 
készítésében. 

 Önállóan, eredeti 
megoldásokkal 
kivitelezve tudja 
elkészíteni az óriásbábot.

        
3.1.2. Terrakottafejű (végtagú) 

textilbáb 
 Agyagból mintázott, kiégetett 

(terrakotta) bábfejek és kezek, 
lábak készítése; 
ember és állatfigurák (jellegzetes 
karakterek) megformálása; 
textilruha varrása – saját kézfej 
mérete alapján – az agyagfejek és 
testrészek számára; 
a bábu összeállítása 

 Részt vesz a 
terrakottafejű (végtagú) 
textilbáb készítésében. 

 Önállóan, eredeti 
megoldásokkal 
kivitelezve tudja 
elkészíteni a 
terrakottafejű (végtagú) 
textilbábot. 

        
3.1.3. Botosbábok stilizált 

népviseletben 
 Nagyméretű botosbábok 

készítése népballadához a már 
tanult keresztkötözés 
alkalmazásával, népviseletbe való 
öltöztetéssel (pl. a Kászoni 
Székely népművészet című Koós 
Károly könyv alapján a 
jellegzetes székely öltözet: a 
szoknya, blúz, ing, nadrág, 
mellény megvarrása) 

 Részt vesz a nagyméretű 
botosbáb készítésében. 

 Önállóan, eredeti 
megoldásokkal 
kivitelezve tudja 
elkészíteni a nagyméretű 
botosbábot. 

        
III. MŰSZAKI, 

AGROTECHNIKAI ÉS A 
CSALÁDI 
KÖRNYEZETÁTALA- 
KÍTÁS VILÁGÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ, A 
TERVEZÉSELMÉLETI 
IGÉNYEIT IS 
FIGYELEMBE VEVŐ 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 
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1. Technika       
        
1.1. Modellezés  A modellezés tanulása     ÖNI 
        
1.1.1. Tervezés  A tervezés alapjainak 

megismerése 
    

        
1.1.1.1. műszaki ábrázolás  a műszaki ábrázolás tanulása     
        
1.11.11. félkezes kézikalapács terve, 

műhelyrajza 
 a tanult ismeretek alapján a 

kalapács tervezése, műhelyrajz 
készítése 

 Segítséggel el tudja 
végezni a tervezést és a 
műhelyrajz készítést. 

 Önállóan elvégzi a 
rajzolvasási feladatokat. 

        
1.1.1.2. mérés, ellenőrzés  mérés, ellenőrzés gyakorlása     
        
1.1.1.3. folyamatábrák  folyamatábrák megismerése, 

elemzése, rajzolása 
    

        
1.1.2. Épített, szerelt modellek  Épített, szerelt modellek 

készítése 
    

        
1.1.2.1. gépek szerkezete  gépek szerkezetének 

megismerése 
    

        
1.1.2.1.1. a forgó mozgás gépelemei 

(tengelyek, csapágyak); 
tengelykialakítási formák; 
a csapágyak fajtái (sikló, 
gördülő) 

 a tengelyfajták és szerelésük 
megismerése műszaki rajzok 
elemzésével; 
a különböző csapágyak és 
szerelésük megismerése 
szemléltetéssel 

 Felismeri a különböző 
tengely- és 
csapágyfajtákat. 

 Ismeri a tengely- és 
csapágyszerelés 
szabályait. 

        
1.1.2.1.2. forgómozgást közvetítő 

szerkezetek (fordulatszám-
módosítók); 
szíjhajtás, lánchajtás, 
dörzshajtás, 
fogaskerékhajtás; 
az áttételre (módosításra) 
vonatkozó 
törvényszerűségek 
(fordulatszám, átmérő, 
fogszám viszonya az 
áttételhez); 
szerelési ismeretek 

 a szerkezetek főbb jellemzőinek 
és fajtáinak (fogaskerékfajták) 
megismerése műszaki 
ábrázolások, ábrák és 
modellkészítés segítségével 
(szerelőkészletből; 
működésük vizsgálata; 
a modellezések alapján áttétel 
számítása; 
szerelési ismeretek gyakorlása a 
modellkésztés során 

 Ismeri a fordulatszám-
módosító szerkezeteket. 
Modellezni tud egyszerű 
szerkezeteket. 
Áttételt tud számítani. 

 Műszaki rajzokról 
felismeri a forgómozgást 
közvetítő szerkezeteket. 
A szerelő készletből 
modellezni tud 
forgómozgást közvetítő 
szerkezeteket, és 
kombinálni tudja azokat. 

        
1.1.2.1.3. tengelykapcsoló funkciója 

működési elve és fajtái 
(merev, rugalmas, oldható); 
szerelési ismeretek 

 műszaki ábrázolások, ábrák 
elemzése; 
a különböző tengelykapcsolók 
modellezése a szerelőkészlet 
segítségéve; 
a szerelés gyakorlása a 
modellkészítés során 

 Felismeri a 
tengelykapcsoló-fajtákat. 
Tud egyszerű 
tengelykapcsolót (merev) 
modellezni. 

 Műszaki rajzról 
felismeri a különböző 
tengelykapcsoló fajtákat. 
A szerelőkészletből 
forgómozgást közvetítő 
szerkezetet tud építeni, a 
tengelykapcsolóval 
kombinálva. 

        
1.1.2.1.4. belső égésű Otto-motorok 

működése (kétütemű, 
négyütemű); 
a motorok fő szerkezeti 
részei (hengerfej és 
tartozékai, forgattyús ház, 
főtengely, hajtókar, 
dugattyú stb.) 

 a kétütemű és a négyütemű Otto-
motor működésének és fő 
szerkezeti részeinek megismerése 
modellek, szemléltető eszközök 
tanulmányozásával és ábrák 
elemzésével 

 Ismeri a kétütemű és a 
négyütemű Otto-motor 
működésének 
különbözőségét. 
Felismeri és tudja a fő 
szerkezeti részeket. 

 Kiselőadást formájában 
ismertetni tudja a 
Wankel motor működési 
elvét és fő szerkezeti 
részeit. 
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1.2. A kertgazdálkodás  A kertgazdálkodás tanulása     ÉLET
        
1.2.1. Kerti munkálatok  A kerti munkálatok megismerése     
        
1.2.1.1. tavaszi munkák  tavaszi munkák megismerése     
        
1.2.1.1.1. szaporítási módok  a dugványozás, a bujtás és a 

palántázás megismerése 
képelemzéssel, valamint 
gyakorlással 

 Ismeri a szaporítási 
módokat. 

 Alkalmazni tudja a 
szaporítási módokat. 

        
1.2.1.1.2. oltás, szemezés  az oltás és a szemezés 

műveletének megismerése 
ábraelemzéssel és gyakorlással 

 Ismeri az oltás és a 
szemezés műveletét. 

 Az oltás és a szemezés 
műveletét el tudja 
végezni. 

        
1.2.1.1.3. az eredményes termesztés  az eredményes termesztési 

módok megtanulása 
szövegfeldolgozással és 
gyakorlással 

 Ismeri az eredményes 
termesztés műveleteit. 

 Alkalmazni tudja az 
eredményes természeti 
módokat. 

        
1.2.1.1.4. növényvédelem tavasszal  a  növények életfeltételeinek 

vizsgálata; 
a tavaszi növényvédelmi munkák 
megismerése 

 Ismeri a legjelentősebb 
növényvédelmi 
munkákat. 

 A vizsgálatokat önállóan 
el tudja végezni. 

        
1.2.1.2. őszi munkák  őszi munkák megismerése     
        
1.2.1.2.1. növények (hüvelyesek, 

bogyótermésűek, 
kobakosok) betakarítása 

 a kerti növények betakarítási 
módjainak megismerése 
gyakorlással 

 Ismeri a főbb betakarítási 
módokat. 

 Alkalmazni tudja a 
megfelelő betakarítási 
műveleteket. 

        
1.2.1.2.2. növények tárolása  a tárolási módjainak 

megismerése 
szövegfeldolgozással 

 Ismeri a tárolási 
lehetőségeket. 

 Ismeri a különböző 
növények tárolásának 
módjait. 

        
1.2.1.2.3. fás növények telepítése, 

gondozása 
 a telepítési módok és a csemete-

előkészítés műveletének 
megismerése, ábraelemzéssel 

 Ismeri a jelentősebb 
telepítési módokat és a 
csemete előkészítés 
műveletét. 

 A csemete-előkészítés 
műveletét el tudja 
végezni. 

        
1.2.1.2.4. növényvédelem ősszel  az őszi növényvédelmi munkák 

megismerése 
 Ismeri a főbb 

növényvédelmi 
munkálatokat. 

 Alkalmazni tudja az őszi 
növényvédelmi 
munkákat. 

        
2. Háztartástan       
        
2.1. A lakás és a lakókörnyezet  Ismeretek tanulása a lakásról és a 

lakókörnyezetről 
    ÖNI 

        
2.1.1. A lakókörnyezet 

megtervezése, berendezése 
 Jövendő saját lakások 

elképzelése; lakástervek és 
berendezés-variációk készítése 
rajzolással, papír makettek 
készítésével 

 Le tudja rajzolni 
elképzelt lakását. 

 El tudja készíteni 
elképzelt lakása papír 
makettjét. 

        
2.1.2. Lakás- és háztípusok; 

építési módok, eljárások; 
az egészséges lakás, 
lakóépület 

 A lakás- és háztípusokról, építési 
módokról, eljárásokról, valamint 
az egészséges lakásról és 
lakóépületről informáló szöveg 
feldolgozása; 
e témával foglalkozó 
ismeretterjesztő film részleteinek 
megtekintése, feldolgozása; 
lakás- és háztípusok elemzése 
fotók és tervrajzok alapján 

 Röviden képes 
ismertetni, mik egy 
egészséges lakás, 
lakóépület főbb 
jellemzői. 

 Be tudja mutatni a tanult 
lakás- és háztípusokat. 
Fel tud sorolni néhány 
építési módot, eljárást. 
Ismertetni tudja az 
egészséges lakás, 
lakóépület főbb 
kritériumait. 
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2.1.3. A lakás, lakóépület 

üzemeltetése, karbantartása; 
a lakáshasználat 
energiaproblémái; 
a háztartási hulladék 
kezelése;  
a szelektív hulladéktárolás 

 A lakás, lakóépület 
üzemeltetésével, karbantartásával 
összefüggő munkanemek 
számbavétele szövegfeldolgozás, 
folyamatábrák elemzése és 
személyes élmények felidézése 
révén; 
egyszerű háztartási gépek 
kezelésének gyakorlása; 
a háztartási energia takarékos 
felhasználásáról szóló praktikus 
ismeretek összegyűjtése 
hetilapokból, magazinokból; 
a szelektív hulladéktárolás 
megismerése, fontosságának, 
hasznának bizonyítása 

 Fel tudja sorolni a lakás 
energiafogyasztóit.  Kis 
segítséggel kezelni tudja 
az egyszerű háztartási 
gépeket. 
Tudja, mit jelent a 
szelektív 
hulladékgyűjtés. 

 Fel tudja sorolni és 
röviden jellemezni képes 
a lakás, a lakóépület 
üzemeltetésével, 
karbantartásával 
összefüggő 
munkanemeket. 
Önállóan tudja kezelni 
az egyszerű háztartási 
gépeket. 

        
IV.  A MINDENNAPI 

KÖRNYEZETBEN 
ALKALMAZHATÓ, 
EMBERI 
SZÜKSÉGLETET ÉS 
IGÉNYT KIELÉGÍTŐ, 
EREDETI HASZNÁLATI 
TÁRGYAK ÉS 
ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, 
KÉSZÍTÉSE ÉS 
ÉRTÉKELÉSE 

      

 
A Tárgyformálás és környezetkultúra IV. jelzetű tematikus tananyaga csak tanulási programot tartalmaz, a 
teljesítménykövetelményeket – mivel projektmunkával történik a tematikus tananyag feldolgozása –, 
altémánként és résztémánként nem adunk meg. Ez esetben tehát a kerettantervet alkalmazók ne keressék a 
minimális és az optimális teljesítményre utaló részletező leírásokat, javaslatainkat. Orientálásképpen 
azonban elmondjuk, a tanulók teljesítményét egyenként indokolt számba venni. Minimális teljesítménynek 
minden egyes konkrét, a IV.2. pont alatt jelzett projektre vonatkozóan az számít, ha az egyes tanuló a 
IV.2. pont alatt lévő feladatsorban és az egyes projektek kivitelezésében is érdeklődést, a részproblémák 
megoldásában találékonyságot mutat, de a projekt kivitelezése, a „kész mű” csak „körvonalaiban” felel meg 
az eszköz készítése során megfogalmazott gyakorlati problémának és a probléma kivitelezése sem tökéletes a 
problémában megfogalmazott funkcióhoz viszonyítva. Optimális a tanuló teljesítménye egy-egy projekt 
esetében, ha a probléma-felismeréstől a kész konstruktumig a tanuló közreműködését eredetiség, 
találékonyság és kitartás jellemzi. Az elkészült eszköz értékelésében pedig reflektív módon szerepel. 
 

1. Eredeti használati tárgyak 
készítése 

 A mikrokörnyezetet és az emberi 
szükségleteket kielégítő eredeti 
használati tárgyak tervezésének 
probléma- és tudásháttere 

    

 
1.1. A problémák felismerése és 

megnevezése 
 A felmerülő emberi 

szükségleteknek, mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a felismerése, 
megnevezése, explicitté tétele 
szóban, írásban, rajzban 
egyénileg és/vagy csoportmunkát 
feltételező projektek keretében 

    INKO

        
1.1.1. A problémák 

megfogalmazása és 
specifikálása 

 Eredeti speciális igényeket 
tartalmazó problémák 
megfogalmazása (pl. a 
fogyatékos emberek igényei) 

    

        
1.1.1.1. Problémamegoldás 

korlátozott eszközökkel 
 Olyan problémát kell megoldani, 

amelyhez a felhasználható 
anyagok vagy eszközök 
korlátozottak (pl. áramellátás 
nélküli afrikai tanya) 

    

        
1.1.1.2.    MÁS 
 

Problémamegoldás eltérő 
kulturális háttérrel  

A megoldandó eredeti probléma a 
miénktől eltérő kulturális háttér 
keretében oldható meg. 
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1.1.1.3. Problémamegoldás 

mintakövetés nélkül 
 Szokatlan egyedi szükséglet, 

amelynek technikai megoldásait az 
adott életkorú tanulók még nem 
ismerhetik, még nem tanulhatták 
meg 

    

        
1.1.1.4. Problémamegoldás 

különleges élethelyzetekben 
 Különleges élethelyzetek megoldásai 

(pl. katasztrófahelyzet, viktimológiai 
jellegű élethelyzet) 

    

        
1.2. Eszközök megtervezése  A felmerülő emberi szükségleteknek 

mint tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a megoldására 
konstruálandó eszközök 
megtervezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező projektek 
keretében 

    

        
1.3. Az eszközök 

megtervezéséhez szükséges 
tudásháttér összegyűjtése 

 Az eredeti tárgyak és eszközök 
tervezéséhez szükséges 
(diszciplináris) háttértudás – 
dokumentumokban testet öltő – 
tudáselemeinek összegyűjtése, 
figyelemmel a megtervezendő, 
eredetiségre törekvő műre: eszközre 
vagy egyéb konstruktumra egyénileg 
és/vagy csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

 
1.4. Tárgyak és eszközök 

kivitelezése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

kivitelezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező projektek 
keretében. 

    

        
1.5. Tárgyak és eszközök 

értékelése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

értékelése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező projektek 
keretében. 

    

        
2. Konkrét projektek és 

megnevezésük 
 Tervezhető, konkrét projektek, illetve 

a gyakorlati probléma megoldására 
készítendő eredeti konstruktumok 

    

        
2.1. Árvízjelző  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A feladat és 
problémahelyzet kontextusa: Egy 
vak ember folyóparton lakik. Olyan 
berendezésre volna szüksége, mely 
számára jelzi, ha a folyó kiönteni 
készül, hogy időben el tudjon 
menekülni 

    

 
2.2. Élményszerű kiállítás átélt 

élményekről 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Osztálykirándulás 
alkalmával látott vagy más módon 
megismert tájegység vagy kultúra 
technikai eszközeiről, épületeiről, 
ruháiról, ételeiről, stb. 
modellkiállítás elkészítése és 
rendezése – lehetőleg interaktív, 
érdeklődést felkeltő tárgyakkal – 
hasonló korú vagy más korú 
gyerekeknek, felnőtteknek a szerzett 
élmények továbbadása céljából 
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2.3. Oktatójáték gyerekeknek  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Olyan játék/taneszköz 
készítése, mellyel a kisiskolások 
könnyen, önállóan vagy 
csoportokban élményszerűen 
sajátíthatnak el valamilyen ismeretet 
vagy készséget pl. olvasás-betűk, 
számolás, közlekedési szabályok 

    

        
2.4. Brosúra a turistáknak  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A helybe érkező 
turistáknak a helyi nevezetességeket 
bemutató, érdeklődést felkeltő, 
útmutató, eligazító brosúra készítése.

    INKO

        
2.5. Gyors autómodell   A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az autók néha sokat 
fogyasztanak a légellenállásuk és a 
gördülési ellenállásuk miatt. Hogyan 
lehetne ezt csökkenteni? Verseny 
arról, hogy ki tudja adott anyagokból 
az adott lejtőn lökés nélkül a 
legmesszebbre guruló autómodellt 
elkészíteni 

    

        
2.6. Vitorlázórepülő-modell  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A vitorlázó repülőknek 
fontos, hogy sokáig a levegőben 
maradjanak. Hogyan oldható ez 
meg? Verseny arról, hogy ki tudja 
adott anyagokból az adott 
magasságból elengedve legtovább 
levegőben maradó repülőmodellt 
elkészíteni 

    

        
2.7. Magas, földrengésbiztos 

torony 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Sokan elpusztulnak 
földrengésekben. Az épületek 
szilárdsága nemcsak az anyagtól, 
hanem a szerkezettől is függ. 
Hogyan lehet magas tornyokat – 
például az Eiffel-tornyot – 
viszonylag kevés anyagból felépíteni 
úgy, hogy szilárdak maradnak? 
Verseny arról, hogy ki tud állva 
maradó legmagasabb tornyot 
felépíteni adott számú hurkapálcából 
szimulált "földrengés" fennforgása 
esetén 

    

 
2.8. Híd a helyi patak felett  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: egy turistaösvényen 
át kell gázolni a vízen, s ez esős 
időszakban kellemetlen lehet, 
mert elázik a cipőnk. Tervezzünk 
és készítsünk valódi hidat 
farönkökből és kötélből 

    

        
2.9. Kút a sivatagban  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Egy afrikai törzs 
nagyon mélyről kell, hogy a vizet 
kiemelje a kútból. Áramellátás 
nincs. A szél viszont erős és 
állandó, talán felhasználásával 
segíthetnénk rajtuk. Tervezz és 
készíts olyan szélenergiát 
felhasználó kutat, mely kiemeli a 
kútból a vizet 
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2.10. Térképtartó sífutóknak és 
hegymászóknak 

 A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Sífutás/hegymászás 
közben gyakran kellene megnézni 
a térképet, azonban sokszor a 
sífutó/hegymászó egyik keze sem 
szabad. Hogyan lehetne olyan 
eszközt készíteni, mely lehetővé 
teszi a kéz használata nélkül is 
megnézni a térképet, ráadásul 
úgy, hogy az esőben ne is ázzon 
el? 

    

        
2.11. Érintésvédelmi eszköz  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Kisgyermekek a 
földön mászkálva papírvágó 
ollóval könnyen elvághatnak 
földön fekvő elektromos 
vezetéket, s ez áramütéshez 
vezethet. Hogyan lehetne ezt 
megakadályozni? Tervezz és 
készíts alkalmas eszközt erre 

    

        
2.12. Fagyasztott készétel  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A helyi önkiszolgáló 
boltban gyakran nem tudják 
idővel eladni a fagyasztott 
készételeket, s a szavatossági idő 
lejártával azt ki kell dobni, ami 
veszteséget okoz. Fel kell tárni, 
milyen fagyasztott élelmiszert 
vennének meg a vevők szívesen, 
és készítsd el a legígéretesebbnek 
tartottat hőtartót esztétikus 
csomagolással együtt 

    

        
2.13 Étel az osztálybulin  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Gyakran gondot 
okoz, hogy az osztálybulin 
felkínált ételféleségekhez tányér, 
villa kellene, de ez a szűkös hely 
miatt nehézkes lehet. 
Közvéleménykutatást kell 
végezni, s meg kell tervezni, s el 
kell készíteni olyan "egy falat" 
ételeket, melyek ízletesek, 
újszerűek és egészségesek is, és 
amelyekhez nem kell evőeszköz 
sem 

    

 
2.14. Pénztárca szelektív 

érmekiválasztásra 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A boltban gyakran 
gondot okoz és feltartja a sort, ha 
valaki apróval fizet, és a 
pénztárcájában ömlesztett érmék 
között keresgéli a megfelelőket. 
Feladat: olyan pénztárca 
tervezése és készítése, amely, 
mely szelektíven tárolja a 
különböző érméket, és a lehető 
legkönnyebben engedi, hogy 
mindegyikből annyit vegyünk 
kezünkbe, amennyit csak 
akarunk, és egyszerűen engedi az 
érmék visszahelyezését is 
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2.15. Esőerdő az iskolában  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Az esőerdők a Föld 
fontos ökológiai és oxigén-
utánpótlási bázisai. Egy kiállítás, 
mely látvány- és 
hangeffektusokkal érzékeltetné, 
szimulálná az ott őshonos 
természet világát, és segítene 
abban, hogy az emberek 
rájöjjenek, mennyit veszítene az 
emberiség az esőerdők 
kipusztulásával. Feladat: egy 
valószerű mű-esőerdő készítése 
közösen egy teremben mű-
állatokkal 

    

        
2.16. Szobanövény-

öntözőrendszer 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Gyakran megesik, 
hogy hetekig nem vagyunk 
otthon, s egyes szobanövények 
nem tudnak ennyit kibírni 
vízpótlás nélkül. Megoldási 
módok tervezése és kivitelezése 
szobanövények öntözéséhez 
rendszeres vízpótlásuk biztosítása 
érdekében 

    

        
2.17. Macska-elűző  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A szomszéd macskái 
gyakran bemásznak a kertbe, és 
odapiszkítanak. Mivel lehetne 
őket elriasztani attól, hogy ezt 
megtegyék anélkül, hogy kárt 
tennénk bennük? Feladat: olyan 
automatikus szerkezet készítése, 
amely erre képes lehet 

    

        
2.18. Mini olvasólámpa vonaton 

történő utazáshoz 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A vonatokon gyakran 
elégtelen a világítás az 
olvasáshoz, s ez rontja a szemet. 
Elemmel működő kis hordozható 
lámpa biztosíthatná a megfelelő 
fényt, amennyiben a megfelelő 
rögzítésről és fényirányításról 
gondoskodunk. Feladat mini 
olvasólámpa tervezése és 
készítése 

    

 
2.19. Újszerű hangszerek  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Ünnepélyeken a 
monotóniát a zeneszámok 
gyakran megtörik, a hallgatóságot 
fölélénkítik. Hangot sokféleképp 
lehet kelteni. Csoportokban 
készítsetek újszerű hangzású 
hangszereket, írjatok és játsszatok 
el egy, az alkalomhoz illő 
zeneszámot vele. Feladat: új 
hangzású hangszerek készítése, 
az új hangszeren eljátszható 
zeneszámok írása és eljátszása 
alkalmi közönség számára 
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2.20.. Vízifűrész  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Egy erdőben nagy 
vízhozamú patak csobog. Az 
erdésznek nincsen áramforrása, 
és az erdőben védett fajok 
vannak, így a zajos 
benzinmotoros fűrészt nem lehet 
használni. A kézifűrésszel 
egyedül nem boldogul. A víz 
energiájának felhasználásával 
kellene olyan fűrészgépet 
készíteni, mely a baltával 
kivágott fát tüzelőnek felaprítja. 
Feladat: vízi fűrész-modell 
tervezése és elkészítése 

    

 
 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
 
I. Tárgyi néprajz 
 

a) Díszítményeket önállóan le tudja rajzolni  és újakat is tud tervezni. A díszítmények karcolását önállóan 
el tudja végezni. 

b) Ünnepi ebédet tud készíteni önállóan. 
c) Önállóan el tudja készíteni a kívánt teát. 

 
 

II. Vizuális művészetek 
 

a) Érdekes, a fény-árnyék adta lehetőséget jól felhasználó papírplasztikát tud készíteni. 
b) Mozdulattanulmányt tud készíteni agyagból, emberi alakokról. 
c) Le tudja rajzolni egy elképzelt lakás alaprajzát. 
d) Szemléletes lakásalaprajz-vázlatot tud készíteni elképzelt, jövőbeni lakásáról. 
e) Kifejező és esztétikus környezeti témájú agyagplasztikát tud készíteni. 
f) El tudja mondani a biedermeier stílus jellemzőit. Rajzos tervet tud készíteni. A csokrot önállóan el tudja 

készíteni. 
g) A virágokat szakszerűen elő tudja készíteni. Terveket tud készíteni dekoratív stílusú csokor, virágtál és 

váza elrendezésére. Önállóan el tudja készíteni a kompozíciót. 
h) Virágfüzért tud készíteni. 
i) Függesztett adventi koszorút önállóan el tud készíteni. 
j) Szimmetrikus asztaldíszt tud készíteni. 
k) Térkompozíciót tud készíteni a különleges termések felhasználásával. 
l) Önállóan, eredeti megoldásokkal kivitelezve tudja készíteni az óriásbábot. 
m) Önállóan, eredeti megoldásokkal kivitelezve tudja készíteni a terrakottafejű (végtagú) textilbábot. 
n) Önállóan, eredeti megoldásokkal kivitelezve tudja elkészíteni a nagyméretű botosbábot. 

 
 
III. Műszaki tárgyformálás 
 

a) El tudja készíteni elképzelt lakás papír makettjét. 
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IV. A mindennapi környezetben alkalmazható, emberi szükségletet és igényt kielégítő eredeti használati 
tárgyak és eszközök tervezése, készítése és értékelése 
 
Ennek a mikromodulnak a megvalósítása (a NAT kívánalmainak és a kerettanterv szemléletmódjának 
megfelelően) alkotó projektekben történik. A tanulók korrekt és fejlődésük szempontjából világos, értelmes, 
jelentéssel bíró év végi értékeléséhez a projektekhez egy közös, azok konkrét tartalmától független, azokon 
átívelő értékelési szempontrendszer került kialakításra, melyre való hivatkozással adjuk meg az évenkénti 
követelményrendszert. Ez egy 5 tevékenységformából és azokon belül 22 tevékenységdimenzióból álló 
taxonómián alapszik, melyet alább teszünk közzé. Ennek tevékenységformáira és azok dimenzióinak szintjeiből 
kiszámolható tevékenységformánkénti pontszámokra hivatkozunk az év végi követelmények 
megfogalmazásakor. 
 
A 8. évfolyamon év végi teljesítménykövetelmény, hogy a tanulók az egyes tevékenységformákon belül, 
valamint a tevékenységformák összehangolásához az alábbi pontszámokat érjék el: 
 
Tervezés: .............................................................. 14 pont 
Megvalósítás: ....................................................... 3 pont 
Feltárás:................................................................ 24 pont 
Célzott információgyűjtés: ................................... 8 pont 
Együttműködés: ................................................... 7 pont (nem egyéni projektekre) 
Tevékenységformák összehangolása: .................. 24 pont nem egyéni projektekre, 14 pont egyéni projektekre 
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A Tárgyformálás és környezetkultúra IV. jelzetű projektszerű 
mikromoduljában végzett tanulói tevékenységek speciális elvei, 
közös taxonómiája, követelményrendszerét alátámasztó 
tevékenység minőségi szintlistája és követelményrendszerének 
alapja 
 

I. Elméleti alapok, speciális elvek 
 

Ebben a mikromodulban a tanulók valóságos vagy valószerű kontextusba ágyazott, az anyagi környezet 
formálását valamely szükségletből vagy problémahelyzetből kiindulva megcélzó, kreatív technikai jellegű 
projekttevékenységet folytatnak. Ez a legősibb, és talán legkomplexebb emberi tevékenységforma; s a 
mikromodul ennek a tevékenység-komplexumnak az iskolai reprezentálását biztosítja, kiteljesítve és gazdagítva 
ezzel az integratív elemmel a tanuló iskolai tapasztalatszerzésének spektrumát.  

A technikai fejlődés mind a világtörténelem, mind az emberi életút, mind az egyes projektek léptékében 
evolúciós jellegű. Ennek két ága az emberiség (vagy az egyén) célzott anyagi környezetfejlesztése és az 
emberiség (vagy az egyén) önfejlesztése, biztosítva ezzel az emberiség és anyagi környezetének kölcsönhatását, 
egymáshoz való asszimilálódását. Így tehát a jelen mikromodul is felfogható a technikai evolúciós folyamat 
emberiség-fejlesztő ágának részeként. Az iskola kontextusában természetesen ezen az önfejlesztő ágon van a 
hangsúly, nem pedig a környezetfejlesztő ágon; ellentétben azzal, ahogy az az iskolán kívüli technikai alkotó 
projektek világában rendszerint lenni szokott. A környezetfejlesztés csak eszköz az önfejlesztéshez, és ez jó, ha a 
pedagógusban és a diákban is tudatosul és a pedagógus tevékenységeiben megnyilvánul. 

A professzionális alkotó technikai projektmunka-folyamat mint tevékenység-komplexum egyszerre több, 
egymásra kölcsönösen támogató hatással levő tevékenységformát jelent. (Pl. a gyakorlott tervező-alkotó 
szakember állandóan, munkájának minden fázisában értékeli saját tevékenységét.) A kezdő tanuló egyrészt nem 
rendelkezik a gyakorlott alkotó ember teljes tevékenységforma-repertoárjával és a tevékenységformák megfelelő 
fejlettségével; másrészt nem rendelkezik a tevékenységformák hatékony kölcsönös egymásra hatását lehetővé 
tévő kognitív képességek megfelelő szintjével sem. Ennek megfelelően a tevékenység-repertoár bővítése és az 
egyes tevékenységformákban való működés hatékonyságának emelése az iskolai technikai projektmunka egyik 
fejlesztési feladatcsoportja; a második fejlesztési feladatcsoport pedig a tevékenységformák összekötésének, 
összehangolásának, majd integrálásának elősegítése. 

Az első fejlesztési feladatcsoport részletes megadásához a tevékenységformák taxonómiája szükséges. Ez 
a taxonómia egyben alapul szolgál a mikromodul évenkénti követelményrendszerének megadásához, mivel a 
specifikált tevékenységformák mindegyikének szemszögéből a tanulók tevékenységeiben megfigyelhető és azok 
kimenetében tetten érhető minőségi szinteket körül lehet írni. A második fejlesztési feladatcsoporthoz tartozó 
összehangoltság minőségi szintjei szintén egységesen körülírhatók. Ennek megfelelően a (IV. jelzetű) 
mikromodulnak az évenkénti követelményei (a többi mikromodultól eltérően) ugyanarra az egy, összes 
évfolyamra összeállított minőségi szint-listára való hivatkozással lesznek megadva úgy, hogy az egyes 
évfolyamok év végi követelményeiben az egyes tevékenységformák, valamint azok összehangoltságának 
minőségi szintjeiből adott (többnyire évenként növekvő) szint elérése lesz előírva. Ezt az teszi lehetővé, hogy 
ennek a speciális mikromodulnak a fejlesztési céljai a tantárgy összes évfolyamára egységesek, csupán az 
elérendő szintek mások. Ezzel a megoldással a projekteken és évfolyamokon átívelő progresszív szemlélet válik 
természetessé és egységes fejlődéskép válik realitássá a pedagógus és a diák számára. 
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II.   A technikai projektmunka tevékenység-komplexumának taxonómiája 
A technikai projektmunka tevékenység-komplexumának két központi jellegű, fő formája a tervezés (T) és 

a megvalósítás (M). A tervezés folyamata, mint olyan lényegileg a problématér és a megoldástér ütköztetése, 
interakciója. A problématér és a megoldástér ütköztetéséhez mindkettőt (többnyire előzetesen, de a tervezés 
folyamán is) fel kell tárni. Ezt a tervezés folyamatát kiszolgáló tevékenységi mellékformát feltárásnak (F) 
nevezzük. A tervezés folyamatát azonban nemcsak a problématér és a megoldástér kezdeti feltárása informálja, 
hanem más releváns információk célzott gyűjtése is, mely újabb tevékenységi mellékformát alkot (I). 
Kollaboratív vagy kooperációra lehetőséget nyújtó csoporthelyzetben végrehajtott egyéni projektmunka esetén 
ehhez hozzáadódik még egy, mindkét fő tevékenységformát (tervezést és megvalósítást is) támogató 
tevékenységi mellékforma, a személyközi együttműködés mellékformája (E). Ezeknek a fő- és mellékformáknak 
a részletesebb tárgyalása és taxonomizálása következik most. 

1. A tervezés (T) 
Mint említettük, a tervezés, mint tevékenységforma lényege a problématér és a megoldástér ütköztetése. 

Ez azért szükséges, mert a technikai projektmunkában sem a leendő megoldásra, sem a megoldandó problémára 
való izolált koncentrálás nem vezet a kívánt eredményre; a problématér és a megoldástér kölcsönös egymásra 
hatásából, interakciójából eredő, evolválódó, a kettő között hidat verő tervezési folyamat a leggyümölcsözőbb. 

1.1. A tervezés tárgya szerinti dimenziói 
A tervezési folyamat tárgya szerint három, ideális esetben összefüggő és egymásra ható dimenzióban 

folyik: 

1.1.1. A végtermék tervezése (T-V) 
Ez a tevékenységdimenzió az emberi kreatív működések közül talán a legkevésbé öncélú; lehetőséget ad 

arra, hogy az egyén “önmagát adja”, ugyanakkor a tervező folyamat kiindulópontja szinte mindig alapvetően az 
egyénen kívülről ered, és elérendő végpontja, a végtermék terve (térbeli terv) ugyancsak alapvetően az egyénen 
kívüli dolgok által meghatározott kritériumokat kell teljesítsen. A kreativitás azért van lehetővé téve, mert a 
kritériumok listája véges, és mert azok teljesítése többféle úton-módon lehetséges. A végtermék tervezésének 
kognitív folyamata rendkívül bonyolult, mert gyakran váltakozva kell a probléma- és megoldástér egészével és 
bizonyos részleteivel foglalkozni. 

1.1.2. A végtermék előállítási folyamatának tervezése (T-E) 
Ez a tevékenységdimenzió ugyancsak lehetőséget ad a kreativitásra. A végtermék megvalósításának terve 

egy, a tárgyalkotót érintő időbeli terv, mely legtöbbször a már megtervezett végtermék megvalósítását tűzi ki 
célul. Nem szabad azonban azt képzelni, hogy ez a tevékenységforma feltétlenül a végtermék tervezése után 
következik (és az iskolában sem szabad ilyen sorrendiséget a tanulókra erőltetni); ugyanis a végtermék tervezése 
során a hatékonyan tervező ember már (célszerűen) az előállítás technológiai nehézségeit is figyelembe veszi, 
vagy legalább vázlatosan elképzeli; hiszen nincs értelme eleve megvalósíthatatlan terven dolgozni. 
Hasonlóképpen az előállítási folyamat tervezése közben fölmerülhet olyan tényező, mely a végtermék tervének 
módosítását teszi célszerűvé. Tehát a térbeli és az időbeli tervezés kölcsönösen egymásra hatnak. 

1.1.3. A végtermék használati, karbantartási és amortizációs folyamatának tervezése (T-H) 
Az időbeli tervezés nem teljes, ha megáll a végtermék előállítási folyamatának végén, ugyanis kell 

gondolni arra is, mi történik a termékkel annak elkészülése után: 

 Hogyan, milyen módon lesz használva? 

 Miként és milyen gyorsan fog amortizálódni? Hogyan lehet majd karbantartani? 

 Elhasználódás után milyen újrahasznosítási és hulladékfeldolgozási eljárásoknak lehet a terméket alávetni? 
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Mondani sem kell, hogy ennek az elkészülés utáni folyamatnak a megtervezése legtöbbször talán még 
szorosabb kapcsolatban van a végtermék tervezésével, mint az előállítás tervezése. Mindez azért van így, mert a 
termék tervezői és kivitelezői rendszerint egymással interaktív kapcsolatban levő személyek (sőt az iskola 
manufakturális kontextusában ugyanazokról a személyekről van szó); míg a termék elkészülte után az alkotók 
legtöbbször közvetlen kontrollt nem gyakorolhatnak a (termék működési elvéről, korlátairól, tulajdonságairól 
gyakran alig valamit tudó) felhasználók tevékenysége fölött, sőt interakcióba is csak ritkán léphetnek velük. 
Ezért a végterméket, illetve annak elemeit kell úgy megtervezni, hogy az felhasználóbarát és "felhasználó-
biztos" legyen (pl. használati és karbantartási utasítás, beépített balesetvédelmi részrendszerek, kevésbé 
környezetszennyező alkotóelemek). Ezt a tervezési tevékenységdimenziót nagyban informálja a 
peremfeltételekben rejlő kötöttségek feltárása, melyről később lesz részletesebben szó. 

1.2. A tervezés tevékenységi jellege szerinti dimenziói 
A tervezés mint tevékenységforma jellege szerint két, ideális esetben kölcsönösen egymásra ható, egymást 

támogató, párhuzamosan végzett, modellező jellegű tevékenységi dimenzióban folyik: 

1.2.1. A kognitív modellalkotás, -fejlesztés és -használat (T-K) 
A tervező ember kognitív modellekkel gondolkodik. Nem rutinszerű tervezés, nem szokásos 

problémahelyzet esetén nem elegendő csupán a már meglévő kognitív modellekre hagyatkozni. Azokat 
fejleszteni, azok segítségével újabbakat alkotni is kell. (A kognitív modellfejlesztés lényegében az emberiség 
korábban említett önformálása, környezetéhez való asszimilálódása az egyén szintjén.) A kognitív 
modellfejlesztés azonban a legtöbb esetben nem válhat hatékonnyá anyagi modellezés, anyagi modellek (pl. 
rajzok) használata, fejlesztése nélkül; mert az embernek a környezethez való asszimilációjához alkalmasabb az 
anyagi környezetváltoztatás és az arra való reflexió visszacsatolásos jellegű kognitív modellfejlesztése, mint a 
tisztán belső kognitív erőforrásokra való hagyatkozás. 

1.2.2. Az anyagi modellalkotás, -fejlesztés és -használat (T-A) 
Az anyagi modellalkotás (pl. rajzolás) célja a kognitív modellfejlesztés támogatása, eszköze pedig az 

anyagi környezetformálás. Lényegében ez a tervezőnek saját magával és esetleg másokkal való kommunikációja 
módjaként is felfogható; ugyanakkor egyben normakontroll is, hiszen a tervező az anyagi modellből nyert 
visszacsatolással nemcsak az előállításához felhasznált kognitív modellekről, hanem magáról az anyagi 
környezetről, annak tulajdonságairól (pl. az anyagi tér tulajdonságairól) is információt kap. 

2. A megvalósítás (M) 
A megvalósítás (M) lényege a kívánt és a tervezés során elgondolt környezetállapot, végtermék (T-V) 

előállítása az elgondolt módon (T-E). A tervezés és a megvalósítás, mint fő tevékenységformák ennek ellenére 
nem feltétlenül egymás után következők, sőt időben sem mindig elkülöníthetők. A megvalósítás ugyanis ideális 
esetben sem az iskolai, sem a valós életben nem mechanikus, hanem kognitív értelemben gazdag, reflektáló 
folyamat, mely a tapasztalatok alapján gyakran szükségessé teszi a végtermék újratervezését (T-V) és az 
előállítási folyamat újragondolását (T-E) is. Ráadásul (az iskolában alapvető fontossággal) a megvalósítás során 
még akkor is tanul az alkotó ember, ha nem lép át a tervező tevékenységformába. Jellege szerint tehát ez a fő 
tevékenységforma két, egymástól elválaszthatatlan dimenzióban folyik: 

2.1. Tapasztalati tanulás, kognitív modellfejlesztés (M-K) 
A tevékenység során fellépő tapasztalás tudatos reflexió útján vagy implicit módon (pl. az anyagokról, 

mozdulatokról, stb.) tanuláshoz vezet. Ez a (szélesebb értelemben vett) transzferábilis “ügyességhez”, azaz az 
anyagi környezethez való aktív viszonyulás, az anyagi környezettel való interakció fejlett, hatékony mivoltát 
eredményezi. A tevékenység során végbemenő tanulás (modellfejlesztés) mint tevékenységdimenzió 
párhuzamba állítható a tervezés során végbemenő kognitív modellezéssel, mint tevékenységdimenzióval. 
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2.2. Tárgyalkotás, tárgyfejlesztés (M-A) 
Itt arról a tevékenységdimenzióról van szó, mely az aktuális konkrét, a szükségleteket, kívánalmakat 

legalább részben kielégítő termék megvalósítását célozza. Ennek minősége annak igényességében érhető tetten. 
A tárgyalkotás, mint megvalósítási tevékenységdimenzió párhuzamba állítható a tervezés során végbemenő 
anyagi modellalkotással, mint tevékenységdimenzióval, bár a cél itt (azzal ellentétben) nem a kognitív működés 
támogatása, hanem a motorikus működéssel létrehozott anyagi környezetváltoztatás maga. Szó sincs azonban 
valamiféle “agyatlan” végrehajtásról, hiszen az előbb említett kognitív tevékenységdimenzió rendkívül szorosan 
összefonódik ezen tárgyalkotó tevékenységdimenzióval. 

3. A feltárás (F) 
Ez olyan tevékenységi mellékforma, melynek célja a tervezési tevékenység támogatása a problématér és a 

megoldástér (többnyire kezdeti, előkészítő jellegű) feltárásával. 

3.1. A feltárás tárgya szerinti dimenziói 
A probléma- és megoldástér kezdeti feltárása tárgyát tekintve három, nem teljesen független dimenzióban 

folyik: 

3.1.1. A problémahelyzet feltárása (F-P) 
A problémahelyzet-feltárás a problémahelyzetben implicit szükségletek és kívánalmak azonosítása, azok 

explicit kimondása céljából folyó tevékenység. Nevével ellentétben nem csupán a problématér, hanem a 
megoldástér feltárásának a tevékenységi dimenziója is, hiszen bármely szükséglet és kívánalom értelmesen csak 
a megoldásra való utalással fejezhető ki explicit módon. Tehát ez a tevékenységdimenzió a problémateret és a 
megoldásteret egyszerre körvonalazza. 

3.1.2. A megoldások és kontextusaik feltárása (F-M) 
A problémahelyzetek csak a legritkább esetben annyira egyediek, hogy egy, az adott helyzettel legalább 

bizonyos szempontból analóg problémára már ne léteznék tárgyi megoldás. Ezek feltárása (pl. felismerésük és 
alkalmasságuk elemzése) a problémamegoldó-tárgyalkotó folyamat hatékonyságát jelentősen növeli, hiszen 
kiindulópontul szolgálhat a terméktervezéshez, ráadásul nagyban elősegítheti annak a szempontrendszernek a 
felépítését is, amely alapján az elkészítendő tárgy kritériumai meghatározhatók. A feltárás tárgyai nemcsak 
maguk a létező tárgyi megoldások lehetnek, hanem kontextusaik is, pl. azok az eredeti problémák 
(szükségletek), amelyek megoldására (kielégítésére) azok készültek. A kezdeti megoldás- és kontextus-
feltáráson kívül ide tartozik még: 

 a saját (vagy kollaboratív) tervező-megvalósító munka során létrejött megoldás utólagos feltárása (mely 
újabb problémamegoldó folyamat kiindulópontjául szolgálhat); 

 a saját (vagy kollaboratív) tervező-megvalósító munka során létrejövő köztes (esetleg egymás alternatíváiul 
szolgáló) megoldások vagy megoldástervek feltárása (mely segíthet irányt adni a problémamegoldó-alkotó 
folyamat hátralévő részének). 

3.1.3. A kötöttségek, korlátok feltárása (F-K) 
A hatékony problémamegoldáshoz az alkotó embernek tudatában kell lennie azzal a mozgástérrel, 

amelyben a tervezési és megvalósítási folyamatot végeznie kell; valamint azokkal a peremfeltételekkel is, 
amelyekben a kész terméknek funkcióit betöltenie kell. Ide tartozik a tervezési és megvalósítási folyamat 
rendelkezésre álló időbeli, anyagi és humán erőforrásának korlátait, valamint a felhasználás anyagi és humán 
körülményeinek kötöttségeit (pl. a leendő felhasználó tulajdonságait vagy a megalkotandó tárgy méretbeli, 
tömegbeli korlátait) feltáró munka. A kötöttségek és korlátok feltárása (a másik két feltárási dimenzióval 
ellentétben) közvetlenül csak a megoldástérre vonatkozik, de közvetve ez is bővíti a problémateret (hiszen a 
felismert kötöttségek újabb részproblémákat vethetnek fel). 
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3.2. A feltárás tevékenységi jellege szerinti dimenziói 
A feltárás tevékenységi jellege szerint az alábbi dimenziókban folyhat: 

3.2.1. Felismerés (F-F) 
A felismerés a probléma- és megoldástér feltárásának fent említett három kategóriába sorolható tárgyait 

specifikálja. Így e tevékenységdimenzióba tartozik: 

 a problémahelyzetnek magának a felismerése; 

 a problémahelyzethez hasonló vagy azzal analóg problémahelyzetre adott létező megoldások felkutatása és 
kontextusaik felismerése; 

 a tervező- és alkotófolyamat kötöttséget jelentő tényezőinek, valamint a végtermék peremfeltételeinek 
felismerése, azonosítása. 

A felismerés kezdeti orientációt nyújt a behatóbb feltáráshoz. 

3.2.2. Elemzés-vizsgálat (F-E) 
A behatóbb feltárás céljából történő elemzés lehet értékítélettől mentes, és a probléma- és megoldástér 

mindhárom tárgykategóriájára vonatkozhat. Például (a feltárás előbb említett három tárgyköre szerint) lehet 
valamely szempontból elemezni: 

 a felismert problémakomplexumot (a szükségletek, kívánalmak rendszerét); 

 a felismert létező megoldásokat aszerint, hogy azok mely szükségleti kritériumoknak felelnek meg és 
melyeknek nem az adott problémahelyzet és a létező megoldás eredeti kontextusában; 

 azt a kötöttség-rendszert, amelyek korlátozzák az alkotó ember mozgásterét, és azokat az egymással 
összefüggő peremfeltételeket, amelyeknek a végterméknek meg kell felelni. 

Vizsgálatra akkor kerül sor, ha az elemzendő objektumba történő aktív, tervszerű beavatkozásra is szükség 
van a megfelelő információ kinyeréséhez (pl. interjú a potenciális felhasználókkal, létező megoldások 
törésvizsgálata). Fontos megjegyezni, hogy bár az elemzés maga lehet értékítélet-mentes, az elemzés 
szempontjainak megválasztása értékfüggő. 

3.2.3. Értékelés (F-É) 
Valamely (lehetőség szerint tudatos) értékrend szerint értékelni egy vagy több értékskálán való 

elhelyezéssel lehet. Így például (a feltárás előbb említett három tárgyköre szerint) meg lehet ítélni: 

 a problémakomplexum részproblémáinak, valamint az azokból felmerülő szükségleteknek, kívánalmaknak 
abszolút vagy relatív fontosságát; 

 a létező megoldások valamely (lehetőség szerint tudatosított) szempont szerinti “jobb” vagy “rosszabb” 
mivoltát; 

 az egyes, néha ellentmondó kötöttségek lényegességét. 

Fontos itt megemlíteni, hogy semmilyen tervező-alkotó tevékenység nem mentes az értékítélettől, az 
értékítéleten alapuló döntéshozástól. (Ennélfogva a tervező-alkotó projektfolyamatnak az értékelésekor a 
pedagógusnak törekednie kell arra, hogy ne az azok mögötti, azokban megtestesült értékrendet magát, hanem a 
tanulók saját értékrendjéhez viszonyított projekt minőségét értékelje.) 

4. A célzott információgyűjtés (I) 
Mint említettük, a tervezési tevékenységformát segítő célzott információgyűjtés és -feldolgozás tárgyai 

nemcsak a problématér és a megoldástér aspektusai lehetnek (azok feltárása céljából), hanem más olyan dolgok 
is, melyek a kognitív modellalkotást segíthetik. Ennek a tevékenységformának tehát az a nehézségi többlete a 
feltárással szemben, hogy sokkal kevésbé nyilvánvaló, mely információforrások és az azokból származó mely 
információk volnának relevánsak és potenciálisan használhatók a kognitív modellalkotásban. A kreatív 
problémamegoldásban igazából ez csupán valószínűsíthető, hiszen irrelevánsnak tűnő információ is indukálhat 
kreatív ötletet. Ez a kivétel viszont nem tartozik a célzott információgyűjtés tevékenységformájának körébe. 
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A célzott információgyűjtés tevékenységformája két alapvető, élesen nem elkülöníthető 
dimenziócsoportban folyik: a gyűjtés jellegének és tartalmának (tárgyának) dimenziócsoportjában. 

4.1. A célzott információgyűjtés jellege szerinti dimenziói 
A célzott információgyűjtés jelleg szerint három tevékenységdimenzióra osztható, melyek sokszor (de nem 

feltétlenül) egymást követő fázisok, s egy alkotó projektmunka során nem egyszeri egymásutániságban zajlanak 
le, hanem szükség szerint váltakozhatnak, ismétlődhetnek. 

4.1.1. Tudáshiány-azonosítás (I-A) 
Ez egy nehéz, metakognitív működést igénylő tevékenységdimenzió, melynek lényege annak felismerése 

és megfogalmazása, hogy az adott projektben a hatékony kognitív (és áttételesen anyagi) modellalkotáshoz, 
-fejlesztéshez és -használathoz a saját meglévő tudáson felül milyen más tudás volna szükséges. 

4.1.2. Információforrás-szelekció (I-SZ) 
A forrásszelekció során a tervező ember felméri, hogy honnan tudna a kognitív modellalkotását,  

-fejlesztését és -használatát segítő releváns információhoz jutni (pl. könyvekből, Internetről, más emberektől, 
stb.). Ez a tevékenységdimenzió nem feltétlenül igényel előzetes tudáshiány-azonosítást ahhoz, hogy hasznos, 
előrevivő legyen, de a tudáshiány-azonosítás orientálhatja, s így jelentősen segítheti azt. 

4.1.3. Információ begyűjtése és -szűrése (I-B) 
Ennek a tevékenységdimenziónak a végzése során a tervező ember az addig szerzett tudásához illeszthető, 

megítélése szerint a projekt sikerét nagy valószínűséggel előrevivő használható információkat gyűjti be és 
egyúttal szűri meg, elősegítve ezáltal a tervezés részeként felfogható kognitív modellalkotást, -fejlesztést és  
-használatot. 

4.2. A célzott információgyűjtés tárgya szerinti dimenziói 
Tárgya szerint az célzott információgyűjtés az alábbi fontos dimenziókra osztható: 

4.2.1. Információgyűjtés az anyagi és társadalmi környezetről (I-K) 
A technikai rendszerek és az azokat létrehozó anyagi környezetformálás az anyagokról és a társadalmi 

kontextusról szerzett ismeretek révén jobban érthetők meg. Így a problématérbe és a megoldástérbe (legalább a 
projekt kezdetén) jogosan nem sorolható, ám mégis valamilyen szempontból azoknak hátteret nyújtó ismeretek 
segíthetnek a problématér és a megoldástér belső és külső, valamint egymással való összefüggéseinek 
megértésében, ezáltal a projekt véghezvitelében. 

4.2.2. Információgyűjtés az anyagformálás módszereiről (technológiákról) (I-T) 
Egy adott technológiai eljárás a projekt kezdetén rendszerint nem tartozik a megoldástérbe, azt az 

előállítási folyamat tervezése (T-E) során kell megalkotni. Azonban ezt a technológiai tervezést az alkotó 
embernek (szerencsére) nemcsak az addigi tapasztalataira alapozottan kell véghezvinni, hanem már létező, 
kidolgozott, kipróbált technológiai folyamatokból mint mintákból is ki lehet indulni. 

4.2.3. Információgyűjtés a tervezés során használt modellalkotásról és a modellhasználatról 
(I-M) 

A tervezés során használható kognitív és anyagi modellalkotási és -használati módszerekről és azok 
tulajdonságairól szerzett információk szintén fontos segítséget jelentenek a modellezés alkalmas formájának 
megválasztásában és kialakításában. Ezen belül fontos lehet a modellezés korlátairól is tudomást szerezni. Mivel 
mind a kognitív, mind az anyagi modellezés absztrakcióra épül, a kognitív és anyagi modellalkotásnak, azaz az 
absztrakciós leképezésnek a konkrét korlátai a tervezőt félrevezethetik, ha ezeknek a leképezésből adódó 
korlátoknak a tervező nincsen tudatában (pl. egy hídmodell stabilitása nem feltétlenül jelenti a híd stabilitását). 
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5. Az együttműködés (E) 
A projekt során való együttműködés hatékonysága lényegesen befolyásolhatja az egyén sokoldalú 

fejlődését éppúgy, mint a konkrét projekt sikerét, hiszen elég a kognitív eszközök szociális eredetére vonatkozó 
elméletekre gondolni. A tevékenységforma két dimenziócsoportban folyik: az együttműködés az egyén 
szempontjából vett fő irányának és formájának tevékenységdimenzióiban. 

5.1. Az együttműködés iránya szerinti tevékenységdimenziói 
Az együttműködés irányát tekintve két, egymástól élesen el nem választható dimenzióra bontható: 

5.1.1. Mások segítése (E-M) 
Az alkotó ember mások technikai projekttevékenységének mind a négy eddig felsorolt formájában 

(tervezés, megvalósítás, feltárás, célzott információgyűjtés) segíteni tud. Az effajta segítség nemcsak a 
másiknak, hanem saját magának is (kognitív modelljei fejlődése révén) hasznos. A “Hogyan és miben tudnék 
másnak/neked segíteni?" kérdés sokszori, szokásszerű megfogalmazása és megválaszolása az ilyesfajta 
tevékenységdimenzió gyakori megvalósulásában egy fontos eszköz lehet. 

5.1.2. Mások segítségének saját tevékenységbe illesztése (E-S) 
Más segítségének saját projekttevékenységbe illesztése természetesen szintén mind a négy felsorolt 

tevékenységformában lehetséges. Ide tartozik, ha az alkotó ember kommunikálni tudja efféle kérését, igényét, 
miután a “Miben és hogyan tudhatna nekem másvalaki/te segíteni?” kérdésre adandó választ végiggondolja. 

5.2. Az együttműködés formája szerinti tevékenységdimenziói 
Az együttműködés formáját tekintve két, gyakran egymást kiegészítő dimenzióra bontható: 

5.2.1. Direkt (anyagformáló célú) együttműködés (E-D) 
A direkt (anyagformáló) együttműködés során a projekt előrevitelének módja nem az információközlés, 

hanem a segítő személynek az anyagformálás technológiai folyamatában való konkrét részvétele. Ez a közös, 
összehangolt (modellezési vagy tárgyalkotási célú) anyagformálás dimenziója. 

5.2.2. Indirekt (kommunikatív) együttműködés (E-I) 
Az indirekt (kommunikatív) együttműködés során anyagi modellek formájában információ közlése és 

fogadása megy végbe, mely így indirekt módon a projekt sikerének esélyét növeli. Ilyen például, amikor az 
egyik fél egy másiknak tervezési szempontot vagy műveletvégzési ötletet ad. 
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III. A projekttevékenység minőségi szintjeinek listája 
 

A tevékenységformák fenti taxonómiája után az annak megfelelő minőségi szintek listája következik, 
amely az első fejlesztési feladatcsoportot (a tevékenység-repertoár bővítése és az egyes tevékenységformák 
hatékonyságának növelése) és a második fejlesztési feladatcsoportot (a tevékenységformák összehangoltságának 
emelése) illető évenkénti követelményrendszer alapját képezi. 

1. A tervezés (T) 

1.1. A tervezés tárgya szerinti dimenziói 

1.1.1. A végtermék tervezése (T-V) 
1. szint A kezdeti feltárásból származó információk egyetlen elemének figyelembevételéről tanúskodó 

végtermék-tervet tud alkotni. 

2. szint A kezdeti feltárásból származó információk egy részének a figyelembevételéről tanúskodó, legalább 
részben reális végtermék-tervet tud alkotni. 

3. szint A kezdeti feltárásból származó információk többségének a figyelembevételéről tanúskodó, a 
kiindulási problémát legalább részben megoldó, reális végtermék-tervet tud alkotni. 

4. szint A kezdeti feltárásból származó információk többségének a figyelembevételéről tanúskodó, a 
kiindulási problémát lényegében megoldó, reális végtermék-tervet tud alkotni.  

5. szint A kezdeti feltárásból származó információk mindegyikének a figyelembevételéről tanúskodó, a 
kiindulási problémát teljesen megoldó, reális végtermék-tervet tud alkotni. 

6. szint A kezdeti feltárásból származó információk mindegyikének a figyelembevételéről tanúskodó, a 
kiindulási problémát teljesen megoldó, reális és újszerű végtermék-tervet tud alkotni. 

1.1.2. A végtermék előállítási folyamatának tervezése (T-E) 
1. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető előállítási folyamat egy adekvát lépését ki tudja találni. 

2. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető előállítási folyamat több lépését reális módon meg tudja 
tervezni. 

3. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető előállítási folyamat lépéseinek többségét reális módon 
meg tudja tervezni és a lépések megfelelő sorrendjét is végig tudja gondolni. 

4. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető, lépéseiben és azok sorrendiségében is adekvát és 
majdnem teljes előállítási folyamatot tud tervezni. 

5. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető, lépéseiben és azok sorrendiségében is adekvát, teljes és 
reális előállítási folyamatot tud tervezni. 

6. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető, lépéseiben és azok sorrendiségében is adekvát, teljes és 
reális előállítási folyamatot tud tervezni, melynek újszerű, kreatív eleme is van. 

1.1.3. A végtermék használati, karbantartási és amortizációs folyamatának tervezése (T-H) 
1. szint A végtermék rendeltetésszerű használatának egy egyszerűbb módját képes átgondolni. 

2. szint A végtermék rendeltetésszerű használatának több módját vagy több helyzetét is képes átgondolni. 

3. szint A végtermék rendeltetésszerű használatát és egy, az élettartamát meghosszabbító vagy 
használhatóságát növelő karbantartási tevékenységét is képes átgondolni. 

4. szint A végtermék rendeltetésszerű használatát és több, célszerűen megválasztott, annak élettartamát 
meghosszabbító vagy használhatóságát növelő karbantartási tevékenységét is képes átgondolni. 
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5. szint A végtermék rendeltetésszerű használatát és több, célszerűen megválasztott, annak élettartamát 
meghosszabbító vagy használhatóságát növelő karbantartási tevékenységét is képes átgondolni. A 
végtermék várható élettartamát képes megbecsülni és hulladékként való viselkedését átgondolni. 

6. szint A végtermék rendeltetésszerű használatát és több, célszerűen megválasztott, annak élettartamát 
meghosszabbító vagy használhatóságát növelő karbantartási tevékenységét és azok gyakoriságát is 
képes átgondolni. A termék várható élettartamát képes megbecsülni, és átgondolni hulladékként való 
viselkedését, felújításának vagy újrafeldolgozásának lehetőségeit. 

1.2. A tervezés tevékenységi jellege szerinti dimenziói 
A kognitív modellek szorosan összefüggnek az érzékelt tér anyagi modelljeivel, hiszen ez utóbbiak éppen 

az előbbiek támogatása céljából jönnek létre. A kognitív modellalkotás, -fejlesztés és -használat tehát olyan 
mértékben összefonódik az anyagi modellalkotással, -fejlesztéssel és -használattal, hogy szétválasztásuk a 
minőségi szintjeik definiálása szempontjából gyakorlatilag lehetetlen. Bármely kognitív modell egyetlen 
megfigyelhető realizálódása egyébként is egy anyagi modell (pl. szó, rajz, makett), így a kettő különválasztása a 
minőségi szintek gyakorlati használhatósága szempontjából sem célszerű. Mindezek miatt a két tevékenység-
dimenziót együttesen tárgyaljuk. 

1.2.1.–1.2.2. A kognitív és anyagi modellalkotás, -fejlesztés és -használat (T-K és T-A) 
1. szint Egyszerű anyagi modellt (verbális leírást, rajzot vagy más térbeli anyagi modellt) tud alkotni egy 

létező, megfigyelt tárgyról vagy folyamatról. 

2. szint Egyszerű anyagi modellt (verbális leírást, rajzot vagy más térbeli anyagi modellt) tud alkotni egy 
elképzelt, a projekt szempontjából releváns tárgyról vagy folyamatról. 

3. szint A tervezés szempontjából célszerűen megválasztott formában anyagi modellt tud alkotni egy 
elképzelt tárgyról vagy folyamatról, mely a végtermék, illetve az előállítási vagy használati folyamat 
tervezésének ésszerű lépése. 

4. szint Már meglévő (tárgyról vagy folyamatról alkotott) anyagi modellt annak módosításával vagy 
módosított reprodukciójával tovább tud fejleszteni úgy, hogy az a tervezésben legalább néha valódi 
előrelépést jelentsen, azaz a feltárás során felvázolt vagy felismert kritériumoknak, kívánalmaknak és 
kötöttségeknek jobban megfeleljen. 

5. szint Célszerűen megválasztott, tárgyról vagy folyamatról önállóan vagy kollaboratív módon alkotott 
anyagi modellekre reflektálva, azok (kívánalmak és kötöttségek szerinti) hiányosságainak felismerése 
által vezérelt, folyamatos, egymásra épülő (de nem feltétlenül lineáris és nem feltétlenül egyre 
részletesebb modelleket eredményező) modellfejlesztési lépésekkel a kezdeti ötletektől kiforrott 
tervhez tud eljutni. 

6. szint Célszerűen megválasztott, tárgyról vagy folyamatról önállóan vagy kollaboratív módon alkotott 
anyagi modellekre reflektálva, azok (kívánalmak és kötöttségek szerinti) hiányosságainak felismerése 
által vezérelt, folyamatos, egymásra épülő (de nem feltétlenül lineáris és nem feltétlenül egyre 
részletesebb modelleket eredményező) modellfejlesztési lépésekkel a kezdeti ötletektől kiforrott 
tervhez tud eljutni. Eközben tanúbizonyságot tesz arról, hogy figyelembe veszi a modellezés, mint 
absztrakciós leképezés korlátait a valóságra vonatkozó következtetéseiben. 

2. A megvalósítás (M) 
 
A tervezés tevékenységi jellegéhez hasonlóan a megvalósítás kognitív és anyagformáló dimenziói olyan 

szorosan összefüggnek, hogy tapasztalati tanulás (mely tudatos vagy tudattalan kognitív modellfejlesztés) és a 
tárgyalkotás-tárgyfejlesztés minőségi szintjeik definiálása szempontjából egymástól el nem választhatók. 
Hasonlóképpen a megvalósítást elősegítő tapasztalati tanulás (kognitív modellfejlesztés) csak a tárgyalkotás-
tárgyfejlesztés fejlettségében, igényességében érhető tetten, így a használhatóság szempontjából sem célszerű a 
minőségi szintek különválasztása. Ezért ezt a két tevékenységdimenziót is együttesen tárgyaljuk. 
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2.1.-2.2. Tapasztalati tanulás, kognitív modellfejlesztés, tárgyalkotás, tárgyfejlesztés 
(M-K és M-A) 

1. szint Adott egyszerű folyamatterv (elgondolás) tudatában annak egyes tárgyalkotási műveleti lépéseinek 
végrehajtására képes látott tevékenységminta motoros követésével. 

2. szint Adott egyszerű folyamatterv (elgondolás) tudatában annak egyes tárgyalkotási műveleti lépéseinek 
végrehajtására képes önállóan. 

3. szint Adott egyszerű folyamatterv (elgondolás) tudatában annak egyes tárgyalkotási műveleti lépéseinek 
végrehajtására képes önállóan és igényesen. 

4. szint A tervezés során létrejött előállítási folyamattervnek megfelelő tárgyalkotási műveletek sorrendileg 
helyes, tervhű (de a tervhez mereven nem ragaszkodó), nagyrészt igényes, önálló végrehajtására 
képes. 

5. szint A tervezés során létrejött előállítási folyamattervnek megfelelő tárgyalkotási műveletek több 
lépésének sorrendileg helyes, tervhű (de a tervhez mereven nem ragaszkodó), részeiben és egészében 
is igényes, önálló végrehajtására képes. 

6. szint A tervezés során létrejött előállítási folyamattervnek megfelelő tárgyalkotási műveletsorozat 
egészének rugalmas, az egyes műveleteit a pillanatnyi tapasztalatok fényében reflektív módon 
kreatívan módosító, önálló, részeiben és egészében is igényes végrehajtására képes. 

3. A feltárás (F) 
 
Ahogy korábban kitűnt, a problématér és a megoldástér feltárásának tevékenységi jellege szerinti 

dimenzióinak leírása függ attól a tárgytól (problémahelyzet, létező megoldások és kontextusaik, kötöttségek), 
amely irányában a feltárás folyik. Ugyanakkor a feltáró tevékenység az egyes tárgyakon belül más-más jellegű 
lehet, melyeket nemigen lehet egyetlen skálán szintekre osztani. Ezért a szintek leírásakor a feltárás egyes 
tevékenységi jelleg szerinti dimenzióin belül külön-külön szinteket állapítunk meg a feltárás tárgya szerint. 

3.1. A feltárás tevékenységi jellege szerinti dimenziói 

3.1.1. Felismerés (F-F) 

a) A problémahelyzet feltárása (F-P) 
1. szint Elképzelt vagy megfigyelt kontextusban képes felismerni és megfogalmazni egy problémát. 

2. szint Elképzelt vagy megfigyelt kontextusban képes felismerni és megfogalmazni több problémát vagy egy 
probléma több összetevőjét. 

3. szint Elképzelt vagy megfigyelt kontextusban képes felismerni és megfogalmazni több problémát vagy egy 
probléma több összetevőjét, melyek között kevésbé szembetűnő is van.  

4. szint Elképzelt vagy megfigyelt kontextusban képes felismerni és összefüggéseiben felvázolni egy 
problémakomplexumot. 

b) A megoldások és kontextusaik feltárása (F-M) 
1. szint Egy, az adott problémához valamilyen adott szempontból hasonló, már megoldott problémát annak 

egy megoldásával együtt meg tudja keresni. 

2. szint Egy, az adott problémához valamilyen, általa indokoltan választott szempontból hasonló, már 
megoldott problémát és annak egy (vagy esetleg több) megoldását is meg tudja keresni. 

3. szint Több olyan, már megoldott problémát meg tud keresni (megoldásaikkal együtt), melyek más-más 
(általa indokoltan választott) szempontból hasonlóak az adott problémához vagy annak 
részproblémáihoz. 
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4. szint Több olyan, már megoldott problémát meg tud keresni (megoldásaikkal és kontextusaikkal együtt), 
melyek más-más (általa indokoltan választott) szempontból hasonlóak az adott problémához vagy 
annak részproblémáihoz. 

5. szint Több olyan, már megoldott problémát meg tud keresni (megoldásaikkal és kontextusaikkal együtt), 
melyek más-más (általa indokoltan választott) szempontból hasonlóak az adott problémához vagy 
annak részproblémáihoz. Ezen megoldott analóg problémák között olyan is van, melynek kontextusa 
távol áll az eredeti probléma kontextusától (távoli asszociáció). 

c) A tervező és alkotó folyamatot illető kötöttségek, korlátok feltárása (F-K-1) 
1. szint Az elvégzendő (esetleg vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt) tervező-alkotó folyamat egy 

valóban meglévő kötöttségét meg tudja állapítani. 

2. szint Az elvégzendő (esetleg vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt) tervező-alkotó folyamat több 
valóban meglévő kötöttségét is önállóan meg tudja állapítani. 

3. szint Az elvégzendő (esetleg vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt) tervező-alkotó folyamat több 
valóban meglévő kötöttségét is meg tudja állapítani, melyek között materiális (anyagforrási, 
anyagmegmunkálási) és humán (képességeket jelentő) erőforrási korlátok, valamint időkorlátok is 
vannak. 

4. szint Az elvégzendő (esetleg vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt) tervező-alkotó folyamat 
összes valóban meglévő és a folyamattervezéshez (vagy annak további finomításához) lényeges 
kötöttségét is meg tudja állapítani (materiális és humán erőforrási korlátok, valamint időkorlátok). 

d) A leendő végtermék peremfeltételeinek feltárása (F-K-2) 
1. szint Vázlatosan körül tudja írni azt az anyagi és humán környezetet, melyben a leendő terméknek 

funkcionálnia kell. 

2. szint A megalkotandó végtermék anyagi és humán környezetének célszerű feltárásából kiindulva a 
funkcióinak betöltéséhez szükséges peremfeltételek közül egyet helyesen és indokolva meg tud 
állapítani. 

3. szint A megalkotandó végtermék anyagi és humán környezetének célszerű feltárásából kiindulva a 
funkcióinak betöltéséhez szükséges peremfeltételek közül többet helyesen és indokolva meg tud 
állapítani. 

4. szint A megalkotandó végtermék anyagi és humán környezetének célszerű feltárásából kiindulva a 
funkcióinak betöltéséhez szükséges (az alkotó problémamegoldás adott fázisában) minden reálisan 
látható és lényeges peremfeltételt helyesen és indokolva meg tud állapítani. 

3.1.2. Elemzés-vizsgálat (F-E) 

a) A problémahelyzet feltárása (F-P) 
1. szint A felismert problémahelyzetben meg tud határozni egy szükségletet vagy kívánalmat, melynek 

kielégítése a problémahelyzetet legalább részben megoldaná. 

2. szint A felismert problémahelyzetben meg tud határozni több szükségletet vagy kívánalmat, melyek 
kielégítése a problémahelyzetet legalább részben megoldaná. 

3. szint A felismert problémahelyzetet elemezve meg tudja határozni az összes szükségletet és kívánalmat, 
melyek kielégítése a problémahelyzetet lényegében megoldaná. Ehhez szükség szerint aktív 
vizsgálódást is képes végezni. 

4. szint A felismert problémahelyzetet szükség szerint részproblémáira bontva, majd azokat elemezve meg 
tudja határozni az összes szükségletet és kívánalmat és azok összefüggéseit, melyek kielégítése a 
problémahelyzetet megoldaná. Ehhez szükség esetén aktív vizsgálódást is képes tervezni és végezni. 
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5. szint A felismert problémahelyzetet szükség szerint részproblémáira bontva, majd azokat elemezve meg 
tudja határozni az összes szükségletet és kívánalmat és azok összefüggéseit, melyek kielégítése a 
problémahelyzetet lényegében megoldaná. Ehhez szükség esetén aktív vizsgálódást is képes tervezni 
és végezni. Fel tudja ismerni az azonosított szükségletek és kívánalmak esetleg (részben vagy 
egészben) következményeiket tekintve ellentmondó mivoltát. 

b) A megoldások és kontextusaik feltárása (F-M) 
1. szint El tudja dönteni, hogy egy saját vagy mások által készített végtermék egy adott szükségletnek vagy 

kívánalomnak megfelel-e. 

2. szint Egy adott szükségletnek való megfelelés szempontjából egy saját vagy mások által készített 
végterméket annak kész vagy félkész állapota vagy végtermékterve alapján elemezni tud. 

3. szint Egy adott szükségletnek való megfelelés szempontjából egy saját vagy mások által készített 
végterméket annak kész vagy félkész állapota vagy végtermékterve alapján elemezni tud. Ehhez 
szükség esetén ésszerűen megválasztott aktív vizsgálódást is képes végezni. 

4. szint Több adott szükségletnek egyszerre való megfelelés szempontjából egy saját vagy mások által 
készített végterméket annak kész vagy félkész állapota vagy végtermékterve alapján összefüggéseiben 
és árnyaltan elemezni tud. Ehhez szükség esetén aktív vizsgálódást vagy vizsgálódás-sorozatot is 
képes tervezni és végezni. 

5. szint Több adott szükségletnek egyszerre való megfelelés szempontjából egy saját vagy mások által 
készített végterméket annak kész vagy félkész állapota vagy végtermékterve alapján összefüggéseiben 
és árnyaltan, azok kontextusát is figyelembe véve elemezni tud. Ehhez szükség esetén ésszerűen 
megválasztott aktív vizsgálódást vagy vizsgálódás-sorozatot is képes tervezni és végezni. 

c) A tervező és alkotó folyamatot illető kötöttségek, korlátok feltárása (F-K-1) 
1. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat egy felismert 

kötöttsége tudatában annak a tervező vagy alkotó folyamat további végzését befolyásoló konkrét 
kihatását, potenciális következményeit meg tudja állapítani. 

2. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat több 
felismert kötöttsége tudatában azoknak a tervező vagy alkotó folyamat további végzését befolyásoló 
konkrét együttes kihatását, együttes következményeit meg tudja állapítani. 

3. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat több 
felismert kötöttsége tudatában azok páronkénti összefüggéseit elemezni tudja (önmagukban és 
következményeiket tekintve is). Szükség esetén meg tudja vizsgálni, hogy valamelyik 
megfogalmazott kötöttségen lehetne-e módosítani egy más kötöttség módosításával. 

4. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat összes 
felismert kötöttsége tudatában azok komplex összefüggésrendszerét feltárni és elemezni tudja 
(a kötöttségeket magukat és következményeiket tekintve is). Szükség esetén meg tudja vizsgálni, 
hogy némelyik megfogalmazott kötöttségen lehetne-e módosítani más kötöttségek módosításával. 

d) A leendő végtermék peremfeltételeinek feltárása (F-K-2) 
1. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék egy megállapított peremfeltétele tudatában annak 

a végterméket befolyásoló konkrét kihatását, potenciális következményeit meg tudja állapítani. 

2. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék több megállapított peremfeltétele tudatában 
azoknak a végterméket befolyásoló konkrét együttes kihatását, együttes következményeit meg tudja 
állapítani. 

3. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék több megállapított peremfeltétele tudatában azok 
páronkénti összefüggéseit elemezni tudja (önmagukban és következményeiket tekintve is). Szükség 
esetén meg tudja vizsgálni, hogy a megfogalmazott peremfeltételek valamelyikének módosítása 
lehetőséget adhatna-e egy másik peremfeltétel módosítására. 
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4. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék több megállapított peremfeltétele tudatában azok 
komplex összefüggésrendszerét feltárni és elemezni tudja (önmagukban és következményeiket 
tekintve is). Szükség esetén meg tudja vizsgálni, hogy a megfogalmazott peremfeltétek egy részének 
együttes módosítása lehetőséget adhatna-e egy másik peremfeltétel módosítására. 

 

3.1.3. Értékelés (F-É) 

a) A problémahelyzet feltárása (F-P) 
1. szint Felismert probléma megoldásának vagy felismert szükséglet kielégítésének abszolút fontosságát 

realisztikusan, érvekkel alátámasztva meg tudja becsülni. 

2. szint Több felismert részprobléma megoldásának vagy több felismert szükséglet kielégítésének relatív és 
abszolút fontosságát érvekkel alátámasztva meg tudja becsülni. 

3. szint Tudatosan vállalt és deklarált saját értékrend szerint és arra való utalásokkal több felismert 
részprobléma megoldásának és több felismert szükséglet kielégítésének abszolút és relatív fontosságát 
meg tudja becsülni. Ez alapján prioritási döntést tud hozni a részproblémák megoldását és a 
szükségletek kielégítését illetően. 

4. szint A végtermék felhasználójának megismert vagy megsejtett értékrendje szerint és arra való utalásokkal 
több felismert részprobléma megoldásának és több felismert szükséglet kielégítésének abszolút és 
relatív fontosságát meg tudja becsülni. Ez alapján prioritási döntést tud hozni a részproblémák 
megoldását és a szükségletek kielégítését illetően. 

b) A megoldások és kontextusaik feltárása (F-M) 
1. szint Két, saját vagy mások által készített végterméket azok kész vagy félkész állapota vagy (vázlatos vagy 

részletes) végtermékterve alapján egy adott szükségletnek való megfelelés szempontjából, indokolva 
össze tud hasonlítani. 

2. szint Két vagy több, saját vagy mások által készített végterméket azok kész vagy félkész állapota vagy 
(vázlatos vagy részletes) végtermékterve alapján egyszerre több (már korábban felismert) 
szükségletnek való megfelelés szempontjából, árnyaltan, indokolva össze tud hasonlítani. Ezután a 
legmegfelelőbbet ki tudja választani. 

3. szint Két vagy több, saját vagy mások által készített végterméket azok kész vagy félkész állapota vagy 
(vázlatos vagy részletes) végtermékterve alapján egyszerre több (már korábban felismert) 
szükségletnek való megfelelés szempontjából, mindegyik végtermékhez (vagy végterméktervhez) pro 
és kontra érveket rendelve össze tud hasonlítani. Ezután a pro és kontra érveket mérlegelve saját, 
tudatosan vállalt értékrendje alapján a legmegfelelőbbet ki tudja választani. 

4. szint Két vagy több, saját vagy mások által készített végterméket azok kész vagy félkész állapota vagy 
(vázlatos vagy részletes) végtermékterve alapján egyszerre több (már korábban felismert) 
szükségletnek való megfelelés szempontjából, mindegyik végtermékhez (vagy végterméktervhez) pro 
és kontra érveket rendelve össze tud hasonlítani. Ezután a végtermék felhasználója által vélhetően 
vallott értékrend alapján a legmegfelelőbbet ki tudja választani. 

c) A tervező és alkotó folyamatot illető kötöttségek, korlátok feltárása (F-K-1) 
1. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat 

kötöttségeinek abszolút lényegességét (be nem tartásuk következményeinek becsült hátrányai alapján) 
indoklással meg tudja állapítani. 

2. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat 
kötöttségeinek abszolút és egymáshoz képest vett relatív lényegességét (be nem tartásuk 
következményeinek becsült hátrányai alapján) indoklással meg tudja állapítani.  Ez alapján prioritási 
sorrendet tud felállítani a kötöttségek betartásához. 

3. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat 
kötöttségeinek abszolút és egymáshoz képest vett relatív lényegességét (be nem tartásuk 
következményeinek becsült hátrányai alapján) tudatosan vállalt és deklarált saját értékrend szerint 
meg tudja állapítani. Ez alapján prioritási sorrendet tud felállítani a kötöttségek betartásához. 
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4. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat 
kötöttségeinek abszolút és egymáshoz képest vett relatív lényegességét (be nem tartásuk 
következményeinek becsült hátrányai alapján) tudatosan vállalt és deklarált saját értékrend szerint 
meg tudja állapítani. Ez alapján, valamint a kötöttségek korábban megállapított okozati 
összefüggésrendszere alapján prioritási sorrendet tud felállítani a kötöttségek betartásához és szükség 
esetén javaslatot tud tenni azok módosított formájának betartásához a relatív előnyök mérlegelése 
alapján. 

d) A leendő végtermék peremfeltételeinek feltárása (F-K-2) 
1. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék egy peremfeltételének abszolút fontosságát (a 

peremfeltételhez való nem vagy csak részben igazodás becsült hátrányai alapján) indoklással meg 
tudja állapítani. 

2. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék peremfeltételeinek abszolút és egymáshoz képest 
vett relatív fontosságát (a peremfeltételhez való nem vagy csak részben igazodás becsült hátrányai 
alapján) indoklással meg tudja állapítani.  Ez alapján prioritási sorrendet tud felállítani a 
peremfeltételekhez való igazodást illetően. 

3. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék peremfeltételeinek abszolút és egymáshoz képest 
vett relatív fontosságát (a peremfeltételhez való nem vagy csak részben igazodás becsült hátrányai 
alapján) tudatosan vállalt és deklarált saját értékrend szerint meg tudja állapítani. Ez alapján prioritási 
sorrendet tud felállítani a peremfeltételekhez való igazodást illetően. 

4. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék peremfeltételeinek abszolút és egymáshoz képest 
vett relatív fontosságát (a peremfeltételhez való nem vagy csak részben igazodás becsült hátrányai 
alapján) tudatosan vállalt és deklarált saját értékrend szerint meg tudja állapítani. Ez alapján, valamint 
a peremfeltételek korábban megállapított komplex összefüggésrendszere alapján prioritási sorrendet 
tud felállítani a peremfeltételekhez való igazodást illetően és szükség esetén javaslatot tud tenni a 
betartandó peremfeltételek módosításához az így keletkező peremfeltételekhez való igazodás relatív 
előnyeinek mérlegelése alapján. 

4. A célzott információgyűjtés (I) 

4.1. A célzott információgyűjtés jellege szerinti dimenziói 

4.1.1. Tudáshiány-azonosítás (I-A) 
1. szint Az alkotó projekt folyamatában megakadva képes nagyjából körülírni azt a tudáselemet, melynek 

elsajátítására szükség van ahhoz, hogy továbbléphessen. 

2. szint Az alkotó projekt folyamatában megakadva képes pontosan körülírni azt a tudáselemet, melynek 
elsajátítására szükség van ahhoz, hogy továbbléphessen. 

3. szint Néhány esetben előre, az azonnali szükségszerűség felmerülése előtt képes helyesen felismerni és 
nagyjából körvonalazni olyan tudáselemeket, melyek elsajátítására a projekt sikere érdekében szükség 
van. 

4. szint Az azonnali szükségszerűség felmerülése előtt már potenciálisan felismerhető szükséges és hiányzó 
tudáselemek többségét előre felismerni és (a helyzetben lehetséges részletességgel) körvonalazni 
tudja. 

4.1.2. Információforrás-szelekció (I-SZ) 
1. szint Képes egy alkalmas információforrást találni valamely körvonalazott tudáshiány kielégítésére vagy a 

projekt sikerét valószínűleg növelő információ kinyerése érdekében. 

2. szint Képes több alkalmas információforrást is találni valamely körvonalazott tudáshiány kielégítésére vagy 
a projekt sikerét valószínűleg növelő információ kinyerése érdekében. 
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3. szint Valamely körvonalazott tudáshiány kielégítésére vagy a projekt sikerét valószínűleg növelő 
információ kinyerése érdekében több és többféle jellegű (pl. nyomtatott, elektronikus, humán) 
alkalmas információforrást is találni tud. El tudja dönteni és indokolni tudja, melyik volna a célból a 
legalkalmasabb. 

4. szint Valamely körvonalazott tudáshiány kielégítésére vagy a projekt sikerét valószínűleg növelő 
információ kinyerése érdekében több és többféle jellegű (pl. nyomtatott, elektronikus, humán) 
alkalmas információforrást is találni tud. El tudja dönteni, melyik milyen szemszögből nézve volna 
alkalmasabb, majd az előnyök és hátrányok mérlegelésével ki tudja választani azokat, amelyekhez 
fordulni érdemes. 

4.1.3. Információ begyűjtése és szűrése (I-B) 
1. szint Képes egy adott és alkalmasan választott és egyszerű keresést lehetővé tévő információforrásból (pl. 

tárgymutató alapján könyvből való egyszerű kikereséssel) utólagos szűrést nem vagy alig igénylő 
esetben a célnak megfelelő, releváns információt kinyerni és megérteni. 

2. szint Képes egy adott és alkalmasan választott, összetettebb keresést igénylő információforrásból utólagos 
szűrést nem vagy alig igénylő esetben a célnak megfelelő, releváns információt kinyerni és megérteni. 

3. szint Képes egy adott és alkalmasan választott, összetettebb keresést igénylő információforrásból utólagos 
szűrést is igénylő esetben a célnak megfelelő, releváns információt kinyerni és megérteni. 

4. szint Képes egy adott és alkalmasan választott, összetettebb keresést igénylő információforrásból utólagos 
szűrést és előfeldolgozást is igénylő esetben a célnak megfelelő, releváns információt kinyerni és 
megérteni. 

4.2. A célzott információgyűjtés tárgya szerinti dimenziói 
A célzott információgyűjtés tárgya szerinti három dimenziója (anyagi és társadalmi környezetről, 

technológiákról, modellalkotásról és modellhasználatról) nem jelent lényegileg más, feltétlenül külön 
definiálandó tevékenységekből levezethető minőségi szinteket. Mégis fontos jellemzője a minőségi technikai 
projekteknek ezen három dimenzió jelenléte a tanuló tevékenységeiben. Ezért egyetlen közös minőségi skálát 
adunk meg a három tárgy szerinti dimenzióhoz. 

1. szint A projekt szerves részeként a problématérbe és a megoldástérbe nemigen tartozó, mégis releváns és 
hasznos információt gyűjt az anyagi vagy a társadalmi környezet egyes jellemzőiről. 

2. szint A projekt szerves részeként a problématérbe és a megoldástérbe nemigen tartozó, mégis releváns, 
hasznos és legalább részben felhasznált információt gyűjt az anyagi és a társadalmi környezet egyes 
jellemzőiről. 

3. szint A projekt szerves részeként a problématérbe és a megoldástérbe nemigen tartozó, mégis releváns, 
hasznos és legalább részben felhasznált információt gyűjt az anyagi vagy a társadalmi környezet 
egyes jellemzőiről, valamint potenciálisan használható technológiákról, fogásokról is. 

4. szint A projekt szerves részeként a problématérbe és a megoldástérbe nemigen tartozó, mégis releváns, 
hasznos és legalább részben felhasznált információt gyűjt az anyagi és a társadalmi környezet egyes 
jellemzőiről, valamint potenciálisan használható technológiákról és (szükség esetén) kognitív vagy 
anyagi modellalkotási módszerekről is. 

5. szint A projekt szerves részeként a problématérbe és a megoldástérbe nemigen tartozó, mégis releváns, 
hasznos és legalább részben felhasznált információt gyűjt az anyagi és a társadalmi környezet egyes 
jellemzőiről, valamint potenciálisan használható technológiákról és az alkalmazható kognitív vagy 
anyagi modellalkotási módszerekről és azok korlátairól is. 
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5. Az együttműködés (E) 
Szigorúan egyéni projektmunka esetén ez a tevékenységforma természetesen nem fordul elő. 

5.1. Az együttműködés iránya szerinti dimenziói 

5.1.1. Mások segítése (E-M) 
1. szint Más tanulót annak kérése alapján a technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási és 

célzott információgyűjtési tevékenységformája közül legalább egyben ésszerűen segíti. 

2. szint Más tanulót annak kérése alapján a technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási és 
célzott információgyűjtési tevékenységformája közül legalább egyben ésszerűen és annak 
projekttevékenységét valóban előmozdítva segíti. 

3. szint Más tanulót annak kérésére vagy anélkül is (a segítségnyújtás lehetőségét felismerve és azt önállóan 
kezdeményezve) a technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási és célzott 
információgyűjtési tevékenységformája közül legalább egyben ésszerűen és annak 
projekttevékenységét valóban előmozdítva segíti. 

4. szint Más tanulót annak kérésére, vagy anélkül is (a segítségnyújtás lehetőségét felismerve és azt önállóan 
kezdeményezve) a technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási és célzott 
információgyűjtési tevékenységformája közül többen ésszerűen és annak projekttevékenységét 
valóban előmozdítva segíti. 

5.1.2. Mások segítségének saját tevékenységbe illesztése (E-S) 
1. szint A más által (ésszerűen nyújtott) segítséget a saját technikai projekttevékenység tervezési, 

megvalósítási, feltárási és célzott információgyűjtési tevékenységformái közül legalább egyben fel 
tudja használni, azokba be tudja építeni. 

2. szint A más által (ésszerűen nyújtott) segítséget a saját technikai projekttevékenység tervezési, 
megvalósítási, feltárási és célzott információgyűjtési tevékenységformái közül többen fel tudja 
használni, azokba be tudja építeni. 

3. szint Más felé alkalmasan és világosan megfogalmazott segítségkérést tud megfogalmazni, majd az 
(ésszerűen nyújtott) segítséget a saját technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási 
és célzott információgyűjtési tevékenységformái közül többen fel tudja használni, azokba be tudja 
építeni. 

4. szint Más felé alkalmasan és világosan megfogalmazott segítségkérést tud megfogalmazni, majd az 
(ésszerűen nyújtott) segítséget a saját technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási 
és célzott információgyűjtési tevékenységformái közül bármelyikben fel tudja használni, azokba be 
tudja építeni. 

5.2. Az együttműködés formája szerinti tevékenységdimenziói 
Az együttműködés formája szerinti két dimenziója (direkt-anyagformáló és indirekt-információátadó 

együttműködés) jelenlét szempontjából fontos jellemzője a minőségi technikai projektmunkának. 

5.2.1. Direkt (anyagformáló célú) együttműködés 
1. szint Együttműködő, felváltva történő anyagformálás során képes más anyagformáló mozdulataira (azt 

megfigyelve és annak eredményét felmérve) szekvenciálisan és ésszerűen saját anyagformáló 
mozdulatokkal építkezni. 

2. szint Együttműködő, felváltva történő anyagformálás során képes más anyagformáló mozdulataira (azt 
megfigyelve és annak eredményét felmérve) szekvenciálisan és ésszerűen saját anyagformáló 
mozdulatokkal építkezni, valamint saját anyagformáló mozdulatait úgy végezni, hogy ezáltal 
megkönnyítse, és előkészítse más szekvenciálisan erre épülő anyagformáló mozdulatait. 
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3. szint Együttműködő anyagformálás során képes más anyagformáló mozdulatait a sajátjáéval párhuzamosan 
összehangolni, azaz közösen, időben egyszerre végzett anyagformáló tevékenységet összehangoltan, 
pillanatnyi változásokra azonnal reagálva végezni. 

5.2.2. Indirekt (kommunikatív) együttműködés 
1. szint Kommunikatív együttműködés során képes más esetleges korábbi közlésére és a felmért helyzetre 

alapozva a kommunikációs folyamatot (a projekt előrehaladásának érdekében) további saját 
információközléssel előbbre vinni. 

2. szint Kommunikatív együttműködés során képes a projektről alkotott gondolatait úgy kommunikálni, hogy 
a saját maga által kommunikált információ más számára (az illető megismert tulajdonságai alapján) 
érthető és elfogadható (meggyőző) legyen. 

3. szint Kommunikatív együttműködés során képes másokkal (azok ismerete, valamint önismerete 
felhasználásával) olyan hatékony kommunikatív interakcióra, mely közös gondolati evolúciós 
folyamatot indít be vagy tart fenn. 

6. A tevékenységformák összehangoltságának minőségi szintjei 

Mint korábban említettük, a projektben végzett tevékenységformák összehangoltságának növelése az 
iskolai projektmunka második fejlesztési feladatcsoportja. A projekttevékenység fent felsorolt öt 
tevékenységformája (tervezés, megvalósítás, feltárás, célzott információgyűjtés, együttműködés) páronként véve 
5×4/2=10 (szigorúan egyéni projektmunka esetén 4×3/2=6) tevékenységforma-összehangolást tesz lehetővé a 
projektmunka minőségének emelése érdekében. Mindegyik ilyen tevékenységforma-pár összehangoltságához az 
alábbi 5 minőségi szintet lehet rendelni: 

1. szint A tevékenységformák egyike hatással van a másikra. 

2. szint A tevékenységformák kölcsönösen egymásra hatnak. 

3. szint A tevékenységformák részben összehangoltak. 

4. szint A tevékenységformák teljesen összehangoltak. 

5. szint A tevékenységformák egymásba integráltak. 

IV.  A projektmunka követelményrendszerének alapja 
A projektmunka évenkénti követelményrendszerét azokra a pontszámokra alapozva lehet megfogalmazni, 

melyek az egyes tevékenységformák és azok páronkénti összehangoltságának fentebb szintezett aspektusaiban 
(többnyire dimenzióiban) elért szintek számainak összegéből adódnak. (Az 1. szint el nem érése 0 pontot jelent 
az adott aspektust illetően.) Így az egyes tevékenységformákból és azok összehangoltságából elérhető maximális 
pontszámok a következők szerint alakulnak: 

 Tervezés: 24 pont 

 Megvalósítás: 6 pont 

 Feltárás: 51 pont 

 Célzott információgyűjtés: 17 pont 

 Együttműködés: 14 pont 

 Tevékenységformák összehangoltsága: 50 pont (szigorúan egyéni projektmunka esetén 30 pont). 

Fontos hangsúlyozni, hogy az ily módon minden projektre adható hat pontszám sem a tanuló, sem a 
pedagógus számára nem eléggé informatív ahhoz, hogy önmagában használható jelentéssel bírjon. Erre a célra 
az egyes dimenziókban elért szintek külön-külön történő verbális rögzítése szolgál, utat mutatva a pedagógusnak 
a fejlesztés, a diáknak a fejlődés célszerű fókuszára és lehetőségeire. 
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A Tárgyformálás és környezetkultúra 9–10. osztályra kidolgozott KÉK tanterv az eddigi tantervfejlesztési 
munkálatainkból a Tárgyformálás és környezetkultúra tantárgy témaköreibe iktatta a korábbi tantárgyi 
tanterveink tárgyformálással is foglalkozó témái közül a Barkácsolás tantárgy, a Technika tantárgy, a 
Háztartástan tantárgy, a Környezet és vizuális kultúra tantárgy, valamint a Bábozás tantárgy releváns témaköreit. 
Ugyanakkor bővítette – a NAT 2003 törekvéseihez igazodva – az eredetiséget és az egyéni leleményt 
projektmunkában megvalósító újabb, a 9–10. osztályon végigvonuló témakörökkel. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Tárgyformálás és környezetkultúra tanterve a NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi 
területére terjed ki. A tanterv figyelembe veszi a NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területének 
leírásában közölt alapelveket, célokat és fejlesztési feladatokat. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A tantervi felfogásunk középpontjában a kreatológiai (alkotástani) nézőpont áll. A személyes és csoportos 
alkotásnak az a dimenziója, amely a tárgykonstruálást, a kézügyességet, az eredetiséget produktum 
létrehozásában, esetleg tárgyak rekonstruálásában szándékszik tettenérni. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv hatékony alkalmazásához szükséges személyi feltételek közül kiemelten fontos a projektismeretekkel 
rendelkező tanító, vagy technika tanár végzettségű szakember. A tantárgy sikeréhez hozzájárulhat egy olyan 
szakterem, amely a tárgyformálást, és a teammunka, illetve a projektmunka igényeit kielégíti, ám ennek 
hiányában osztálytermi keretek között is kivitelezhető a tanterv programja. 
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A Tárgyformálás és környezetkultúra tanulásának céljai 

a 9–10. évfolyamon 
 
A Tárgyformálás és környezetkultúra című, kötelezően választható tantárgy az Életvitel és gyakorlati ismeretek 
műveltségi terület egyik, a gyermekek kreativitását és önállóságát fejleszteni hivatott tantárgy. A tantárgy a 
tárgyformálás – iskolában kivitelezhető – lehetőségeit a környezettudatos magatartás fejlesztéskörének 
szemszögéből interpretálja. Alapvető törekvése és célja a tárgynak, hogy az iskolás fiatalok a gondozott, a 
megművelt és épített környezetben olyan felelős személyként „mozogjanak”, akik tudják, hogy a környezet – ez 
esetben a mikrokörnyezet – alakításában, életkoruktól függetlenül szerepük van, és szerepük lehet. Mégpedig 
azáltal van és lehet szerepük, hogy az őket körülvevő környezet tárgykultúrájának megítélésébe, értékelésébe 
olyan módon folyhatnak bele, hogy maguk is tárgyformáló emberré válnak. Mivel a tantárgy a Környezettan 
címen diszciplinarizálódott ismeretköröknek és az embernek mint alkotó embernek a helyzetére vonatkozó 
tudást és kreatív képességeket hivatott integrálni, a Tárgyformálás és környezetkultúra című tárgy művelésétől 
azt várhatjuk el, hogy minden egyes tanuló, aki tárgyformálással foglalatoskodik akár tanóra, akár szabadidős 
tevékenység, akár projektmunka, akár önként vállalt hobbitevékenység keretében a homo fáber és a homo 
esztétikusz, illetve a homo kreátor szerepeinek, lehetőségeinek, attitűdjeinek elsajátításával viszonyul önmagához 
mint problémamegoldó, és mint tárgyi konstruktumokat létrehozó emberhez, aki emellett a környezettudatos 
magatartást is a sajátjának tekinti, mintegy beépíti azt énképébe. A tárgyformálásra késztetést a tantárgy a 
gyermekek környezetalakító igényére és szükségletére építve gondolja kivitelezhetőnek, mégpedig oly módon, 
hogy a gyermekekben és a fiatalokban meglévő önkifejezési szükségletet tekinti célnak, és e távlati cél 
évfolyamokra történő lebontásától és konkrét megfogalmazásától várja, hogy a tárgyak tartalmának, funkcióinak 
és formáinak a figyelembevételével – iskolás korában éppúgy, mint háztartásban élő felnőttként, illetve 
munkahelyén munkavállalóként – alkalmassá válik a felelősséget is vállaló környezettudatos magatartás 
gyakorlására azáltal, hogy önmagát és környezetét összefüggésben szemléli azáltal, hogy mikrokörnyezetét 
egyszerre tekinti adottnak és alakíthatónak a jó ízlés, az igényesség, a célszerűség és a környezetesztétikum 
kívánalmai szerint. 
 
A Tárgyformálás és környezetkultúra témáit, illetve e témákhoz kapcsolódó tanulási feladatokat és iskolában 
kivitelezhető teljesítményeket részben az évszázados hagyományokra visszanyúló tárgyformáló magyarság 
praxisának konstruktív-reproduktív megismertetésével kíséreljük megoldatni. Emellett a tantárgy tematikájába 
építjük a vizuális művészetek olyan problémaköreit és témaköreit, amelyek a problémamegoldást, a tervezést, az 
elkészült mű kritikai, esztétikai értékelését, megmérettetését is jelenti. Legvégül pedig a tantárgy témáinak 
kialakításában építünk a hazai „gyakorlati oktatás”, illetve technikaoktatás keretei között didaktikai 
hagyományként élő olyan tárgyformáló és egyben konstruáló tevékenységekre, amelyek a környezet arculatát 
befolyásoló műszaki és agrártechnikai alkotások tervezésében, kivitelezésében, valamint a háztartások 
mindennapi gyakorlatában hasznosíthatók. Legvégül pedig olyan tevékenységköröket, illetve témaköröket 
szolgalmazunk a Tárgyformálás és környezetkultúra tantárgy keretei között, amely az emberi szükségleteket és 
igényeket kielégítő eredeti használati tárgyak és eszközök tervezésére és készítésére inspirálhatja a fiatalokat 
mind az iskolában, mind pedig felnőttkorban. E szerint a Tárgyformálás és környezetkultúra tárgy a következő 
tevékenység főosztályok, illetve mikromodulok köré csoportosítva épül fel: 

I. A magyar tárgyi néprajz hagyományrendszerében érvényesülő reproduktív és részben kreatív 
tárgyformáló tevékenységek; 

II. A vizuális és más művészeti ágak körében megvalósuló, kreatív tárgyformáló tevékenységek; 
III. A műszaki és agrotechnikai környezetalakítás világához kapcsolódó, a tervezéselmélet igényeit is 

figyelembe vevő tárgyformáló tevékenységek; 
IV. A mindennapi környezetben alkalmazható, emberi szükségletet és igényt kielégítő eredeti használati 

tárgyak és eszközök tervezése, készítése és értékelése. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 9–10. évfolyamon 
 
Technika 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Épületek műszaki rajzának 
értelmezése 
 Elektromos hálózatok rajzának 

elemzése 
 Mérés mikrométerrel, 

mérőórával 
 Összetett rendszerek 

megismerése, szakszövegek 
értelmezése 
 Rendszerek ismérveinek 

megtanulása ábraelemzéssel 
 Folyamat-, hierarchia ábrák 

elemzése 
 Folyamatábrák, algoritmusok 

készítése 
 Megadott algoritmus alapján 

értékesítési terv készítése 
 Megismert, technikai 

problémák megoldása 
modellezéssel 
 Energia, energetika fogalmának 

értelmezése 
(szövegfeldolgozás) 
 Erőművek megismerése 

ábraelemzéssel, blokksémával 
 Villamosenergia-átalakítók 

megismerése szétszereléssel 
 Mikroelektronikai eszközök 

megismerése áramköri 
elemzések segítségével 
 Digitális és analóg áramkörök 

vizsgálata értelmezése 
 A jel, a csatorna fogalmának 

megismerése szakszöveg 
értelmezéssel 
 A lakás audiovizuális 

eszközeinek megismerése, 
használata 
 A mikrofon, a hangszóró 

működési elvének megismerése, 
az eszközök szétszerelésével 
 
 
 

 Szóbeli ellenőrzés 
 Írásbeli ellenőrzés 
 Mérés, szerkesztés 

pontosságának ellenőrzése 
 A tanulók munkájának 

megfigyelése 
a) Kész produktum ellenőrzése 

 Szóbeli feleletek tanulói 
értékelése 
 Írásbeli dolgozatok értékelése 
 Műszaki rajzok értékelése 

szóban 
 Tanulói értékelés 
 Produktumok rangsorolása 
 A kész produktum tanári 

értékelése 
 A munka pontosságának 

értékelése 
 Szóbeli és írásbeli feleletek 

tanári értékelése 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Technikatörténeti érdekességek 
megismerése 
szövegfeldolgozással 
 Közlekedési szabályok 

értelmezése, elemzése a 
KRESZ jogszabálygyűjtemény 
segítségével 
Alapvető elsősegélynyújtási, 
betegellátási módok 
megismerése szituációs 
gyakorlással 
 A motorkerékpár szétszerelése, 

fő részeinek megismerése 
 Kert tervezése 
 A fás növények gondozásának 

megfigyelése, gyakorlása 
 Termésbetakarítás műveleteinek 

megismerése 
 Talajok vizsgálata 
 A mezőgazdasági termelés és 

növényvédelem megismerése 
szövegfeldolgozással 
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Háztartástan 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A család funkcióinak 
megismerése szövegelemzéssel 
 Példák gyűjtése a családi élet 

értékeire 
 A családtípusokról informáló 

szöveg olvasása 
 Családi hagyományos ünnepek 

összegyűjtése 
 Család szabadidős 

programjának megtervezése 
 Beszámoló készítése a terv 

megvalósulásáról 
 Az ünnepek számbavétele, 

ünneplési szokások, 
illemszabályok megismerése 
 Saját életmód elemzése 
 Gyermekvállalással kapcsolatos 

elképzelésekről, 
fogamzásgátlásról 
ismeretterjesztő előadás, film 
 Káros szenvedélyektől való 

megszabadulás módjainak 
megismerése 
 Betegápolással kapcsolatos 

tevékenységek gyakorlása 
szituációs játék keretében 
 Házi patika összeállítása 
 Saját település 

infrastruktúrájának elemzése 
 Adott lakások 

komfortfokozatának 
megállapítása 
 Lakáshoz jutás lehetőségei az 

adott településen 
 Javaslatok a káros környezeti 

hatások kiküszöbölésére 
 Heti étrend összeállítása anyag-, 

energia- és időigényének 
kiszámítása 
 Néhány egyszerű étel 

elkészítése 
 Információk gyűjtése az 

energiatakarékos háztartási 
eszközökről 
 

 A tanulók munkájának 
megfigyelése 
 Gyűjtőmunkák elvégzésének 

ellenőrzése 
b) Szóbeli ellenőrzés 

 Önértékelés 
 Diáktársak értékelése 
 Produktumok rangsorolása 
 A kiadott gyűjtőmunkák 

értékelése 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Nyilvántartás készítése a 
háztartás egy havi energia 
felhasználásáról 
 Egy fiktív család éves 

költségvetésének elkészítése 
 Háztartással kapcsolatos ügyek 

intézésének gyakorlása 
szituációs játék keretében 
 Sikeres és kevésbé sikeres 

családi vállalkozások 
megismerése esetleírások 
alapján 
 Naptárkészítés a kertápolási 

munkák végzésének 
időrendjéről 
 Adatok gyűjtése a kerti 

termékek értékesítési 
feldolgozási lehetőségeiről 
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Környezet- és vizuális kultúra 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Ismeretterjesztő szövegek 
feldolgozása; 
 Virágos és nem virágzó 

növények összehasonlítása 
adott szempontok szerint; 
 Virágos növények, vágott 

virágok, dísznövények stb. 
csoportosítása forma, szín, 
dekorativitás, tartósság, 
vízigényesség stb. szerint; 
 Virágkompozíciók elemzése; 
 A virágkötészetben alkalmazott 

anyagok és eszközök 
használatának gyakorlása; 
 Csokrok, egyéb kompozíciók 

készítése tálba, vázába, más 
edényekbe tavaszi, nyári, őszi 
és üvegházi vágott virágokból; 
 Különböző formájú csokrok 

kötésének gyakorlása különféle 
stílusokban; 
 Vágott virágok vízben való 

tartósításának tanulása és 
gyakorlása; 
 A szárazvirág-kötészethez 

alkalmazott növények 
gyűjtésének, szárításának 
tanulása és gyakorlása; 
 A szárazvirág-kötészetben 

alkalmazott eszközök és 
anyagok használatának tanulása 
és gyakorlása; 
 A kompozíciókhoz használható 

díszítő elemek megismerése, 
használatának gyakorlása; 
 Kompozíciók, ajándékok 

készítése száraz virágokból és 
növényekből díszítő elemek 
felhasználásával; 
 Virágdíszítés készítése 

különböző ünnepi alkalmakra; 
 A népművészetben alkalmazott 

virágdíszítés gyakorlása: 
aratókoszorú, 
terménykompozíciók, 
virágdíszítés; 
 Formadíszítés különböző 

stíluskorszakokhoz igazodva; 
 Csokrok, kompozíciók 

csomagolása; 
 Virágok hajtatásának 

gyakorlása; 
 Virágok tartósítása préseléssel;  
 Virágkiállítások, virágpiacok 

megtekintése. 

 Szóbeli elemzések 
meghallgatása; 
 Szóbeli önelemzések; 
 A tanuló résztevékenységeinek 

megfigyelése; 
 A tanulók produktuminak 

kiállítása; 
 Az egyes tanulók affinitásának 

megfigyelése; 
 A virágokról, dísznövényekről 

tanultak alkalmaztatása 
feladathelyzetekben; 
 Növényismeret ellenőrzése 

rajzoltatással; 
 Növényismeret ellenőrzése 

növények és vágott virágok 
csoportosításával; 
 Kompozíciók készíttetése; 
 Tanulói produktumok; 
 Tanulói produktumok 

tartósságának ellenőrzése adott 
idő elteltével; 
 Kiállítás rendezése tanulói 

produktumokból; 
 A tanultak (növényélettan, 

aszimmetrikus, szimmetrikus 
elrendezés stb.) elsajátításának 
ellenőrzése problémafelvetések 
szóbeli megválaszoltatásával; 
 A tanultak (növényélettan, 

aszimmetrikus, szimmetrikus 
elrendezés stb.) elsajátításának 
ellenőrzése problémafelvetések 
írásbeli megválaszoltatásával; 
 A tanultak (növényélettan, 

aszimmetrikus, szimmetrikus 
elrendezés stb.) elsajátításának 
ellenőrzése problémafelvetések 
gyakorlatban való 
megoldatásával. 

 Tanulók résztevékenységeinek 
megfigyelése; 
 Tanulói produktumok értékelő 

elemzése szóban; 
 Tanulói produktumok 

összehasonlítása több szempont 
alapján; 
 Tanulói produktumok zsűrizése;
 Kiállítás rendezése tanulói 

produktumokból. 
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Bábozás 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Bábkészítés, díszletkészítés, 
kellékkészítés minta alapján 
 Bábkészítés, díszletkészítés, 

kellékkészítés utánzással 
 Bábkészítés, díszletkészítés, 

kellékkészítés fantázia alapján 
 A báb mint sajátos színpadi 

eszköz díszítésének gyakorlása 
 Mozgásgyakorlatok: ritmikus 

mozgás, futás, ugrás zenére, 
versekre stb. 
 Különböző bábfajták tartásának, 

mozgatásának tanulása egyedül 
vagy társakkal 
 Különböző bábfajták tartásának, 

mozgatásának tanulása paraván 
mögött 
 Páros vagy csoportos 

rögtönzések a jelenetalakítás 
gyakorlása érdekében 
 A „bábos beszéd” tanulása: 

beszédgyakorlatok, helyesejtési 
gyakorlatok végzése 
 Díszlethasználat, 

kellékhasználat, és az előadás 
együttes létrehozásának 
tanulása társakkal, paraván 
mögött 
 Versek, dalok, mesék, irodalmi 

művek előadása egyedül 
különféle bábtípusokkal 
 Bábjáték előadása közönségnek 

csoportosan 
 A műelemzés tanulása az 

Irodalomtanulás, a Vizuális 
kultúra, az Ének-zene stb. 
tanulása során szerzett 
ismeretek és képességek 
alkalmazása révén vagy az 
ágazati esztétikák során tanultak 
alkalmazása révén 
 Bábszínházlátogatás 
 Bábszínházi előadások 

elemzése, értékelése 
 Felkészülés bábfoglalkozások 

tartására 
 Bábfoglalkozások vezetése 

 Az egyes tanulók bábkészítő 
munkájának megfigyelése a 
pedagógus által 
 Az elkészült báb (kelék, díszlet) 

beválásának kipróbálása: 
bábozás során való alkalmazás 
révén 
 Egyes tanulók rövid 

produktumainak közös 
megtekintése 
 Közös produkciókban való 

bábozás megtekintése 
 Közönségnek szóló előadások 

szervezése 
 Beszédgyakorlatokon nyújtott 

teljesítmény megfigyelése 
 Memoriterek (versek, dalok, 

mesék, kötött irodalmi 
szövegek mindennapi 
szövegek) „felmondatása” 
 A bábjátékról tanultak 

elsajátításának ellenőrzése az 
egyes gyerekek bábelőadások 
elemzésébe való bevonása 
révén 
 Műelemzések meghallgatása 

vagy leíratása 
 Elemzések „megjelentetése” 

belső (iskolai) kiadványokban 
c) Bábfoglalkozások vezetése a 

fiatalok által 

 A produktum társak által való 
értékelése szóban 
 A produktum pedagógus által 

való elemző értékelése szóban 
 Produktumok rangsorskálán 

való elhelyezése 
 Produktumok zsűriztetése 
 Produktumhoz 

követelményszint rendelése 
(„osztályozás”) 
 Szembesítés versenyeken való 

részvétel során a közönség 
tetszésnyilvánításával 
 A fiatalok által vezetett 

bábfoglalkozások elemzése 
szóban 
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A szükséges tankönyvek, segédkönnyek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 
Évfolyam Raktári szám Cím 

9–10. NT-00742 Fülöp Péter: Környezetünk technikája. A közlekedés és eszközei. (7–10. osztály). 

 NT-00744 Dr. Vas Miklós: Környezetünk technikája. Életvitel 9–10. 

 NT-00745 Mosoni Árpád: Környezetünk technikája. Műszaki ábrázolás II. 9–10. 

 DI-456401 Gyenis Antalné: Vendéglátás és lakáskultúraismeret 

 HT-0113 Lőkös Sándor: Kertészeti ismeretek (tankönyv lányoknak-fiúknak). 

 HT-0114 Lőkös Sándor: Növénytermesztés (tankönyv lányoknak-fiúknak). 

 SC-0003 Racsmányné Berke Mária: Háztartástan. 9–10. osztály munkatankönyv 

  Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig. Orpheusz Kiadó, 1997. 

  Granasztói Szilvia: Bábozás. Tantárgyi útmutató (ÉKP) (a bábpedagógiai foglalkozásokhoz) 

  Magyari Beck Anna – Granasztói Szilvia: Hüvelykujjam almafa… /   „   / 

  A bábjáték vázlatos története. Diasorozat. 
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9. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A MAGYAR TÁRGYI 

NÉPRAJZ 
HAGYOMÁNYREND- 
SZERÉBEN 
ÉRVÉNYESÜLŐ 
REPRODUKTÍV ÉS 
RÉSZBEN KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Tárgyi néprajz       
        
1.1. Kézművesség  A megismert agyag, fa, bőr, 

szalma, gyékény, vessző, nemez, 
textil, tojás stb. megmunkálási, 
illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok 
felhasználása a szokások 
reprodukcióiban  

 Elsajátít egy kézműves 
technikát. 

 Önállóan tudja tervezni, 
készíteni és díszíteni 
tárgyait több kézműves 
technika ismeretében. 

        
II.  A VIZUÁLIS ÉS MÁS 

MŰVÉSZETI ÁGAK 
KÖRÉBEN 
MEGVALÓSULÚ, 
KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Vizuális művészetek       
        
1.1. A kétdimenziós (grafikai) 

közlések nyelv- és 
eszközrendszere 

 A kétdimenziós (grafikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
1.1.1.2. a montázs  a montázskészítés tanulása, 

gyakorlása 
 Tudja, mi a montázs. 

Négy-öt képrészletet össze 
tud illeszteni jó egésszé. 

 Tudja, mi a montázs. 
Érdekes, kifejező 
montázst tud készíteni. 

        
1.2. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv-  
és eszközrendszer 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének megismerése, 
a megismert vizuális elemek, 
elemrelációk, anyagok és 
eszközök használatának 
gyakorlása 

    

        
1.2.2.1. papírmakett  papírmakett készítése  Három-négy elemből álló 

térforma makettjét 
algoritmus alapján el tudja 
készíteni. 

 Öt-tíz elemből álló 
térforma papírmakettjét 
el tudja készíteni. 
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1.2.2.2. szabásminta  információ tanulása a 

szabásminta készítéséről 
szövegolvasás, fotók, ábrák 
elemzése révén; egyszerű 
szabásminták megrajzolása, 
vágása, ragasztása 

 Egyszerű szabásmintát 
el tud készíteni minta 
alapján. 

 Többféle egyszerűbb és 
bonyolultabb 
szabásmintát önállóan el 
tud készíteni. 

        
1.3.1. Tárgy- és környezetkultúra   Tárgy- és környezetkultúra 

tanulása  
    

        
1.3.1.1. Személyes 

környezetalakítás, a lakótér 
berendezése 

 Információk tanulása a lakótér 
berendezéséről 

    

        
1.3.1.1.1. a lakószoba funkciói  a lakószoba funkcióinak 

felidézése, pontosítása 
szakszövegek, képek, ábrák 
feldolgozása révén 

 Elképzelt jövőbeli 
lakásának egyes tereiről 
egyszerű rajzos leírást 
tud készíteni. 

 Képek, és alaprajzok 
segítségével rajzos 
elemzést tud készíteni 
különböző funkciójú 
lakóterekről. 

        
1.3.1.1.2. a lakásfunkció, a 

berendezéshez szükséges 
eszközigény, bútor- és 
helyigény összefüggései 

 a funkció, az eszközigény, a 
bútorigény és a helyigény 
összefüggéseinek tisztázása egy 
lakás berendezésének 
megtervezése előtt 

 Egyszerű 
lakásberendezési tervet 
tud készíteni megadott 
szempontok alapján. 

 Lakásberendezési tervet 
tud készíteni. 

        
1.3.1.1.3. 
 

bútorok szabványméretei, 
beszerzési lehetőségei, 
árviszonyai 

 tájékozódás a bútorok 
szabványméreteiről, beszerzési 
lehetőségeiről, árviszonyairól 

 Három-négy alapbútor 
(szekrény, ágy, asztal, 
szék) méretéről, áráról, 
beszerzési helyeiről 
tájékoztatót tud készíteni 
bútorkatalógusok 
felhasználásával. 

 Egy vagy több lakótér 
bútorzatának 
összeállításához képes 
bútorkatalógusból 
berendezéseket 
válogatni, azoknak 
méreteit, beszerzési árát 
és beszerzési helyét 
szóban és írásban 
közölni. 

        
1.3.1.1.4. berendezés-variációk  berendezési variációk készítése 

szobaalaprajzra 
 El tudja készíteni 

elképzelt lakószobája 
alaprajzára a 
berendezések vázlatos 
tervét. 

 Érdekes 
szobaberendezés-
variációkat tud készíteni 
alaprajzra. 

        
1.3.1.1.5. lakószoba egyméretű 

axonometrikus rajza 
 a lakószoba egyméretű 

axonometrikus rajzának 
elkészítése 

 Algoritmus segítségével 
el tudja készíteni egy 
egyszerű lakószoba 
egyméretű 
axonometrikus rajzát. 

 El tudja készíteni egy 
lakószoba egyméretű 
axonometrikus rajzát. 

        
1.3.1.1.6. lakószoba makettje  lakószoba makettjének 

elkészítése 
 Egyszerű makettet tud 

készíteni elképzelt 
jövőbeli szobájáról 
algoritmus alapján. 

 El tudja készíteni egy 
lakószoba berendezett 
makettjét. 

        
1.4.1. Bútortervezés  Információk tanulása a 

bútortervezés gyakorlatáról 
    

        
1.4.1.1. bútorigények  információk olvasása, gyűjtése a 

bútorigény-felmérés 
gyakorlatáról 

 Fel tudja sorolni, hogy a 
lakás két-három 
különböző funkciójú 
terébe milyen alapvető 
bútorok szükségesek. 

 Egy lakás 
bútorigényének fiktív és 
reális felmérését el tudja 
készíteni. 

        
1.4.1.2. bútor, anyag, funkció, forma 

összefüggései 
 a bútor, anyag, funkció, forma 

összefüggéseinek tisztázása 
 Megadott szempontok 

alapján elemezni tud 
néhány alapvető 
bútordarabot. 

 Szabatos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
bútorok anyag-funkció-
forma szerinti 
összefüggéseiről. Ezen 
összefüggések alapján 
elemezni tudja a 
lakószoba vagy a 
tanterem bútorait. 
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1.4.1.3. napjaink bútorstílusa  információk tanulása napjaink 

bútorstílusáról 
 Két-három lapkivágattal 

illusztrálni tudja napjaink 
bútorstílusát. 

 Szabatos leírást tud adni 
felhasznált irodalom 
alapján napjaink 
bútorstílusáról. A stílust 
kifejező rajzokkal, 
lapkivágatokkal képes 
illusztrálni. 

        
1.4.1.4. a bútortervezés  elképzelt bútorok vázlatrajzának 

elkészítése 
 Egy-két egyszerűbb 

bútordarabról vázlatos 
rajzot tud készíteni. 

 Vázlatos rajzot tud 
készíteni elképzelt 
bútorokról. 

        
1.4.1.5. tervezett bútor műszaki rajza  műszaki rajz készítése a lerajzolt 

bútorokról 
 Algoritmus segítségével el 

tudja készíteni egy egyszerű 
bútordarab műszaki rajzát. 

 Vázlatrajz alapján 
műszaki rajzot tud 
készíteni elképzelt 
bútorról. 

        
1.4.1. Vizuális kommunikáció        
        
1.4.1.1. Sokszorosított és egyedi 

vizuális üzenetek; 
személyesség a mindennapi 
vizuális kommunikációban 

 A sokszorosított és egyedi 
vizuális üzenetek elemzése, 
tudatosítása a környezetünkben 

    

        
1.4.1.1.1. egyedi levelezőlap  egyedi levelezőlap tervezése és 

készítése monotípia technikával 
 Egyszerű monotípiát tud 

készíteni, amelyből 
kollázzsal üdvözlőlapot 
lehet összeállítani. 

 Érdekes, kifejező és 
alkalomhoz illő egyedi 
levelezőlapot tud 
készíteni monotípiával. 

        
1.4.1.1.2. sokszorosított hirdetés 

és/vagy meghívó 
 sokszorosított hirdetés vagy 

meghívó készítése iskolai 
rendezvényre szivacsnyomás 
vagy szitanyomás technikájával 

 Hirdetés- és meghívó-tervet 
tud írni, rajzolni aktuális 
eseményhez. 

 Informatív, esztétikus 
kinézetű hirdetést és 
meghívót tud készíteni 
aktuális eseményhez 
szivacsnyomással. 

        
2. Virágrendezés       
        
2.1. Ismeretek a 

virágrendezésről 
 Ismeretek tanulása a 

virágrendezésről 
    

        
2.1.1. A virágrendezés története  A virágrendezés történetének 

áttekintése és újabb ismeretek 
szerzése 

    

        
2.1.11.1. az európai és japán 

virágrendezés kapcsolata 
 ismerkedés az európai és a japán 

virágrendezés fő 
jellemvonásaival; 
az ismeretek alapján vázlatos 
rajzok készítése, a fő 
jellemvonásokkal 

 Képről meg tudja 
különböztetni az európai 
virágkötészeti készítményt 
és a japán ikebanát. 

 El tudja mondani az 
európai és a japán 
virágrendezés fő 
vonásait. Vázlatos rajzot 
tud készíteni a főbb 
ikebana irányzatok 
bemutatására.  

        
2.1.1.2. az ikebana, a japán 

virágrendezés főbb 
irányzatai 

 az ikebana, a japán virágrendezés 
főbb irányzatainak megismerése; 
a kiválasztott irányzat 
jellemzőivel egy összeállítás 
készítése 

 Fel tud sorolni 2-3 ikebana 
irányzatot. 

 Összeállítást tud 
készíteni valamely 
irányzat jellemző 
vonásaival. 

        
2.1.2. Modern virágrendezési 

stílusok 
 A modern virágrendezési stílusok 

megismerése 
    

        
2.1.2.1. vegetatív stílus  vegetatív stílusú tál készítése őszi 

virágokból és ágakból 
 El tudja mondani a 

vegetatív, paralel és vonalas 
stílus jellemzőit. 

 Önállóan tud vegetatív 
stílusú tálat készíteni őszi 
virágokból és ágakból. 

        
2.1.2.2. paralel (párhuzamos) stílus   paralel stílusú tál készítésének 

gyakorlása krizantémból 
 Segítséggel el tud készíteni 

egy paralel stílusú tálat. 
 Önállóan el tud készíteni 

egy paralel stílusú tálat. 
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2.1.2.3. vonalas (grafikus) stílus  vonalas stílusú vázakompozíció 
készítésének gyakorlása 

 Segítséggel el tud 
készíteni egy vonalas 
stílusú vázakompozíciót. 

 El tud készíteni önállóan 
egy vonalas stílusú 
vázakompozíciót. 

        
2.2. Friss virágok kötészete  Friss virágok kötészetének 

gyakorlása 
    

        
2.2.1. Vágott virágok tantósítása  Ismeretek tanulása a vágott 

virágok tartósításáról 
    

        
2.2.1.1. tartósító oldatok készítése  különböző féle tartósító oldatok 

készítése; 
a tanultak alapján elkészített 
oldatok kipróbálása az arra 
alkalmas virágokon 

 Legalább egyféle 
tartósító oldatot tud 
készíteni. 

 Legalább kétféle 
tartósító oldatot 
készíteni. Ismeri ezek 
alkalmazását. 

        
2.2.2. Az ikebana néhány 

irányzata 
 Az ikebana különböző 

irányzatainak tanulmányozása 
    

        
2.2.2.1. ikebana üvegházi 

virágokból 
 üvegházi virágokból ikebana 

készítésének gyakorlása a stílusra 
jellemző vonalvezetéssel 

 Részt vesz az 
ikebanakészítés 
gyakorlásában. 

 Segítséggel ikebanát tud 
készíteni a stílusra 
jellemző 
vonalvezetéssel. 

        
2.2.3. Tavaszi virágkompozíciók  Tavaszi kompozíció készítése, 

virágos ágak, tulipán, nárcisz, 
babarózsa felhasználásával 

 Segítséggel el tud 
készíteni tavaszi 
kompozíciót valamely 
stílusban. 

 El tud készíteni tavaszi 
kompozíciót 
ugyanazokból a 
virágokból különböző 
stílusokban. 

        
2.2.4. Húsvéti kompozíciók  Húsvéti tálkompozíció készítése; 

terrakotta tálba tavaszi virágok, 
barka elrendezése 
 

 Segítséggel el tud 
készíteni húsvéti tál 
kompozíciót. 

 Tud készíteni húsvéti tál 
kompozíciót. 
Vázlatos rajzokat tud 
készíteni, melyeken 
különböző tálakhoz 
illeszt kompozíciót. 

        
2.3. Kegyeleti díszek  Kegyeleti díszek készítése     

        
2.3.1. Sírcsokor  Sírcsokor készítésének 

gyakorlása tűzőhabba 
örökzöldekből és krizantémból 

 Segítséggel sírcsokrot 
tud készíteni tűzőhabba 
örökzöldekből és 
krizantémból. 

 Tűzőhabba tud készíteni 
sírcsokrot örökzöldekből 
és krizantémból. 

        
2.3.2. Sírdíszek fenyőből, 

tobozból, szárazvirágból 
 Sírcsokor készítése fenyőből, 

tobozból, szárazvirág díszítéssel 
 Segítséggel sírcsokrot 

tud készíteni fenyőből, 
tobozból és 
szárazvirágból is. 

 Tud sírcsokrot készíteni 
fenyőből, tobozból és 
szárazvirágból is. 

        
2.4. Adventi és karácsonyi 

díszitések 
 Adventi és karácsonyi díszítések 

készítése 
    

        
2.4.1. Adventi díszítés  Adventi díszítés gyakorlása     

        
2.4.1.1. asztali adventi koszorú  

vesszőalapra 
 adventi koszorú készítése 

vesszőalapra (a díszítés hagyja 
érvényesülni a vessző szépségét 
is, csak a gyertyák körül 
helyezzék el!); 
méhviaszból gyertya csavarása, 
melyet felhasználnak a 
koszorúnál; 
egyszerű formájú mézeskalácsok 
(csillag, szív, stb.) díszítéshez 
való felhasználása 

 Segítséggel asztali 
adventi koszorút tud 
készíteni. 
Egyszerű vonalú 
méhviasz gyertyát tud 
csavarni. 

 Asztali adventi koszorút 
tud készíteni. Különböző 
formájú, méretű 
méhviasz gyertyákat tud 
csavarni. Többféle 
díszítést tud készíteni, 
úgy, hogy a gyertyák 
alakját és mézeskalácsok 
formáját egymáshoz 
igazítja. 
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2.4.2.  Karácsonyi díszítések  Karácsonyi díszítés készítése     
        
2.4.2.1. karácsonyi terítés és 

asztaldíszítés 
 megtanulják a helyes 

asztalterítést. 
asztaldísz készítése olymódon, 
hogy a disz ne zavarja az étkezést 
és a társalgást. 

 Meg tud teríteni egy 
kétszemélyes asztalt, és 
azt díszíteni tudja 
virággal. 

 Meg tud teríteni egy 
hatszemélyes asztalt, és 
azt díszíteni tudja 
virággal. 

        
2.4.3.  Újévi díszítések hajtatott 

ágakból 
 Újévi díszként hajtatott ágakból 

kompozíció összeállítása 
 Segítséggel el tudja 

készíteni az újévi 
kompozíciót. 

 Önállóan el tudja 
készíteni az újévi 
kompozíciót. 

        
2.5.  Szárazvirágok kötészete  Szárazvirágok kötészetének 

gyakorlása 
    

        
2.5.1. Szárítási technikák  A különlegesebb szárítási 

technikák (pl. homokban, bórax-
timsó-homok keverékében, 
glicerinben) megismerése; 
az egyes szárítási módok 
kipróbálása; 
beszámolás a tapasztalatokról 

 Fel tudja sorolni a 
különböző szárítási 
módokat. 

 Alkalmazni tudja a 
különlegesebb szárítási 
módokat. 

        
2.5.2 Díszkoszorú 

szárazvirágokból 
 Tűzőhab alapra apró fejű 

virágokból és termésekből (pl. 
len) koszorú készítése; 
a szalmavirágfejek és más 
rövidszárú virágok drótozásának 
gyakorlása 

 Segítséggel tűzőhab 
alapon aprófejű 
virágokból és 
termésekből koszorút 
tud készíteni. 

 Tűzőhab alapra aprófejű 
virágokból koszorút tud 
készíteni. 
A virágfejeket és 
rövidszárú virágokat 
önállóan meg tudja 
drótozni. 

        
2.5.3 Szárazvirág-képek  Falécből szögletes keret készítése 

lenvászon háttérrel; 
aszimmetrikus falikép készítése 
szárazvirágokból 

 Segítséggel 
aszimmetrikus fali képet 
tud készíteni. 

 Aszimmetrikus faliképet 
tud készíteni. 

        
2. Színjátszás       

        
2.1.1. A díszlet, a kellék és a 

jelmez 
 A díszlet- és kellékkészítés, 

valamint a jelmeztervezés 
gyakorlása; 
kellék- és jelmezválasztás az 
önkifejezés jegyében 

 Részt vesz a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. Egy-egy 
szerephez kifejező 
kelléket és jelmezt képes 
választani. 

        
III. MŰSZAKI, 

AGROTECHNIKAI ÉS A 
CSALÁDI 
KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
VILÁGÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ, A 
TERVEZÉSELMÉLET 
IGÉNYEIT IS 
FIGYELEMBE VEVŐ 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
2. Technika       
        
2.1. Modellezés   A modellezés tanulása     
        
2.1.1. Tervezés  A tervezés alapjainak 

megismerése 
    

        
2.1.1.1. műszaki ábrázolás  a műszaki ábrázolás tanulása     

 



 
 
 
 
3902 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
2.1.1.1.1. építészeti műszaki rajz 

(elemei, nézetei, fajtái) 
 házak építészeti műszaki 

rajzainak értelmezése, elemzése; 
egyszerű építészeti rajz készítése 
szerkesztéssel 

 Ismeri az építészeti 
műszaki rajz rajzolvasási 
feladatait. 
Egyszerű műszaki rajzot 
tud készíteni. 

 Önállóan tud építészeti 
műszaki rajzot olvasni és 
készíteni. 

        
2.1.1.1.2. bionikai modellek rajza 

(kétlábú és négylábú 
emlősök 
mozgásmechanizmusa) 

 a kétlábú és négylábú emlősök 
mozgásmechanizmusának 
értelmezése, elemzése anatómiai 
ábrák alapján; 
rajzok készítése a 
mozgásmechanizmusokról 

 Egyszerű (kétlábú) 
bionikai modellek 
mozgásmechanizmusát 
le tudja rajzolni. 

 Önállóan tudja 
értelmezni a feladatokat, 
és műszaki rajzot tud 
készíteni a bionikai 
modellekről. 

        
2.1.1.2. marketing és tervezés  a marketing és a tervezés 

megismerése 
    

        
2.1.1.2.1. a termék értékesítési terve  marketing és a tervezés 

kapcsolatának megismerése, 
szövegelemzéssel; 
megadott algoritmus alapján 
értékesítési terv készítése 

 Algoritmus segítségével 
értékesítési tervet tud 
készíteni. 

 El tudja készíteni 
megtervezett gép, 
szerkezet értékesítési 
tervét. 
Teljes folyamatábrát 
képes készíteni (a 
gyártástól a vevőig). 

        
2.2. Kivitelezési technikák  A kivitelezési technikák 

megismerése 
    

        
2.2.2.2.1. bionikai modellek készítése  bionikai modellek rajza alapján a 

modellek elkészítése 
 Egyszerű (kétlábú) 

bionikai modellt tud 
készíteni. 

 Bonyolultabb bionikai 
modelleket tud készíteni.

        
IV.  A MINDENNAPI 

KÖRNYEZETBEN 
ALKALMAZHATÓ, 
EMBERI 
SZÜKSÉGLETET ÉS 
IGÉNYT KIELÉGÍTŐ, 
EREDETI HASZNÁLATI 
TÁRGYAK ÉS 
ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, 
KÉSZÍTÉSE ÉS 
ÉRTÉKELÉSE 

      

 
A Tárgyformálás és környezetkultúra IV. jelzetű tematikus tananyaga csak tanulási programot tartalmaz, a 
teljesítménykövetelményeket – mivel projektmunkával történik a tematikus tananyag feldolgozása –, 
altémánként és résztémánként nem adunk meg. Ez esetben tehát a kerettantervet alkalmazók ne keressék a 
minimális és az optimális teljesítményre utaló részletező leírásokat, javaslatainkat. Orientálásképpen azonban 
elmondjuk, a tanulók teljesítményét egyenként indokolt számbavenni. Minimális teljesítménynek minden egyes 
konkrét, a IV.2. pont alatt jelzett projektre vonatkozóan az számít, ha az egyes tanuló a IV.2. pont alatt lévő 
feladatsorban és az egyes projektek kivitelezésében is érdeklődést, a részproblémák megoldásában 
találékonyságot mutat, de a projekt kivitelezése, a „kész mű” csak „körvonalaiban” felel meg az eszköz 
készítése során megfogalmazott gyakorlati problémának és a probléma kivitelezése sem tökéletes a 
problémában megfogalmazott funkcióhoz viszonyítva. Optimális a tanuló teljesítménye egy-egy projekt 
esetében, ha a probléma-felismeréstől a kész konstruktumig a tanuló közreműködését eredetiség, találékonyság 
és kitartás jellemzi. Az elkészült eszköz értékelésében pedig reflektív módon szerepel. 
 

1. Eredeti használati tárgyak 
készítése 

 A mikrokörnyezetet és az emberi 
szükségleteket kielégítő eredeti 
használati tárgyak tervezésének 
probléma- és tudásháttere 
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1.1. A problémák felismerése és 

megnevezése 
 A felmerülő emberi 

szükségleteknek, mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a felismerése, 
megnevezése, explicitté tétele 
szóban, írásban, rajzban 
egyénileg és/vagy csoportmunkát 
feltételező projektek keretében 

    

        
1.1.1. A problémák 

megfogalmazása és 
specifikálása 

 Eredeti speciális igényeket 
tartalmazó problémák 
megfogalmazása (pl. a 
fogyatékos emberek igényei) 

    

        
1.1.1.1. Problémamegoldás 

korlátozott eszközökkel 
 Olyan problémát kell megoldani, 

amelyhez a felhasználható 
anyagok vagy eszközök 
korlátozottak (pl. áramellátás 
nélküli afrikai tanya) 

    

        
1.1.1.2.    
 

Problémamegoldás eltérő 
kulturális háttérrel  

A megoldandó eredeti probléma a 
miénktől eltérő kulturális háttér 
keretében oldható meg. 

 
 

 
 

        
1.1.1.3. Problémamegoldás 

mintakövetés nélkül 
 Szokatlan egyedi szükséglet, 

amelynek technikai megoldásait 
az adott életkorú tanulók még 
nem ismerhetik, még nem 
tanulhatták meg 

    

        
1.1.1.4. Problémamegoldás 

különleges élethelyzetekben 
 Különleges élethelyzetek 

megoldásai (pl. 
katasztrófahelyzet, viktimológiai 
jellegű élethelyzet) 

    

        
1.2. Eszközök megtervezése  A felmerülő emberi 

szükségleteknek mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a megoldására 
konstruálandó eszközök 
megtervezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében 

    

        
1.3. Az eszközök 

megtervezéséhez szükséges 
tudásháttér összegyűjtése 

 Az eredeti tárgyak és eszközök 
tervezéséhez szükséges 
(diszciplináris) háttértudás 
– dokumentumokban testet öltő – 
tudáselemeinek összegyűjtése, 
figyelemmel a megtervezendő, 
eredetiségre törekvő műre: 
eszközre vagy egyéb 
konstruktumra egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
1.4. Tárgyak és eszközök 

kivitelezése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

kivitelezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
1.5. Tárgyak és eszközök 

értékelése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

értékelése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
2. Konkrét projektek és 

megnevezésük 
 Tervezhető, konkrét projektek, 

illetve a gyakorlati probléma 
megoldására készítendő eredeti 
konstruktumok 
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2.1. Kulcskódolás vakoknak  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Vak emberek 
közösségi házukhoz kapu-, 
bejárati ajtó- és szobakulcsokat 
kapnak, melyek tapintással nem 
megkülönböztethetők. Hogyan 
lehetne megoldani a kulcsok 
kódolását, hogy egyből 
megtalálják a helyes kulcsot? 

    

 
2.2. Kirakodóvásár  A feladata és problémahelyzet 

kontextusa: Pénzszerzés adott 
pénzügyi kerettel konkrét, 
közösen megbeszélt jótékonysági 
cél érdekében tárgykészítéssel és 
–eladással. A kirakodóvásárt a 
vásárlók közötti célzott 
piackutatás előzze meg. Cél a 
minél nagyobb haszon elérése 

    

        
2.3. Oktatójáték gyerekeknek  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Olyan 
játék/taneszköz készítése, mellyel 
a kisiskolások könnyen, önállóan 
vagy csoportokban 
élményszerűen sajátíthatnak el 
valamilyen ismeretet vagy 
készséget pl. olvasás-betűk, 
számolás, közlekedési szabályok 

    

        
2.4. Brosúra a turistáknak  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A helybe érkező 
turistáknak a helyi 
nevezetességeket bemutató, 
érdeklődést felkeltő, útmutató, 
eligazító brosúra készítése. 

    

        
2.5. Gyors autómodell   A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az autók néha sokat 
fogyasztanak a légellenállásuk és 
a gördülési ellenállásuk miatt. 
Hogyan lehetne ezt csökkenteni? 
Verseny arról, hogy ki tudja adott 
anyagokból az adott lejtőn lökés 
nélkül a legmesszebbre guruló 
autómodellt elkészíteni 

    

        
2.6. Vitorlázórepülő-modell  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A vitorlázó 
repülőknek fontos, hogy sokáig a 
levegőben maradjanak. Hogyan 
oldható ez meg? Verseny arról, 
hogy ki tudja adott anyagokból az 
adott magasságból elengedve 
legtovább levegőben maradó 
repülőmodellt elkészíteni 

    

        
2.7. Magas, földrengésbiztos 

torony 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Sokan elpusztulnak 
földrengésekben. Az épületek 
szilárdsága nemcsak az anyagtól, 
hanem a szerkezettől is függ. 
Hogyan lehet magas tornyokat – 
például az Eiffel-tornyot – 
viszonylag kevés anyagból 
felépíteni úgy, hogy szilárdak 
maradnak? Verseny arról, hogy ki 
tud állva maradó legmagasabb 
tornyot felépíteni adott számú 
hurkapálcából szimulált 
"földrengés" fennforgása esetén 
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2.8. Híd a helyi patak felett  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: egy turistaösvényen 
át kell gázolni a vízen, s ez esős 
időszakban kellemetlen lehet, 
mert elázik a cipőnk. Tervezzünk 
és készítsünk valódi hidat 
farönkökből és kötélből 

    

 
2.9. Kút a sivatagban  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Egy afrikai törzs 
nagyon mélyről kell, hogy a vizet 
kiemelje a kútból. Áramellátás 
nincs. A szél viszont erős és 
állandó, talán felhasználásával 
segíthetnénk rajtuk. Tervezz és 
készíts olyan szélenergiát 
felhasználó kutat, mely kiemeli a 
kútból a vizet 
 

    

        
2.10. Munkaállomás hátfájás 

megelőzésére 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Hagyományos széken 
és asztalnál sokan görnyednek a 
számítógép előtt egész nap, s ez 
hátfájáshoz vezethet. Hogyan 
lehetne olyan számítógépes 
munkaállomást készíteni, mely 
rákényszeríti használóját az 
egyenes tartásra? 

    

        
2.11. Térképtartó sífutóknak és 

hegymászóknak 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Sífutás/hegymászás 
közben gyakran kellene megnézni 
a térképet, azonban sokszor a 
sífutó/hegymászó egyik keze sem 
szabad. Hogyan lehetne olyan 
eszközt készíteni, mely lehetővé 
teszi a kéz használata nélkül is 
megnézni a térképet, ráadásul 
úgy, hogy az esőben ne is ázzon 
el? 

    

        
2.12. Fagyasztott készétel  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A helyi önkiszolgáló 
boltban gyakran nem tudják 
idővel eladni a fagyasztott 
készételeket, s a szavatossági idő 
lejártával azt ki kell dobni, ami 
veszteséget okoz. Fel kell tárni, 
milyen fagyasztott élelmiszert 
vennének meg a vevők szívesen, 
és készítsd el a legígéretesebbnek 
tartottat hőtartó, esztétikus 
csomagolással együtt 

    

        
2.13. Divatos ruha adott 

alkalomra 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Olyan divatos 
alkalmi ruha készítése 
iskolabálra, amely kifejezi az 
iskolabálon résztvevő diák 
egyéniségét, ugyanakkor nem is 
fázik meg, de nincs is melege 
benne a ruha viselőjének 
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2.14. Étel az osztálybulin  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Gyakran gondot 
okoz, hogy az osztálybulin 
felkínált ételféleségekhez tányér, 
villa kellene, de ez a szűkös hely 
miatt nehézkes lehet. 
Közvéleménykutatást kell 
végezni, s meg kell tervezni, s el 
kell készíteni olyan "egy falat" 
ételeket, melyek ízletesek, 
újszerűek és egészségesek is, és 
amelyekhez nem kell evőeszköz 
sem 

    

 
2.15. Pénztárca szelektív 

érmekiválasztásra 
 A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A boltban gyakran 
gondot okoz és feltartja a sort, ha 
valaki apróval fizet, és a 
pénztárcájában ömlesztett érmék 
között keresgéli a megfelelőket. 
Feladat: olyan pénztárca 
tervezése és készítése, amely, 
mely szelektíven tárolja a 
különböző érméket, és a lehető 
legkönnyebben engedi, hogy 
mindegyikből annyit vegyünk 
kezünkbe, amennyit csak 
akarunk, és egyszerűen engedi az 
érmék visszahelyezését is 

    

        
2.16. Esőerdő az iskolában  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az esőerdők a Föld 
fontos ökológiai és oxigén-
utánpótlási bázisai. Egy kiállítás, 
mely látvány- és 
hangeffektusokkal érzékeltetné, 
szimulálná az ott őshonos 
természet világát, és segítene 
abban, hogy az emberek 
rájöjjenek, mennyit veszítene az 
emberiség az esőerdők 
kipusztulásával. Feladat: egy 
valószerű mű-esőerdő készítése 
közösen egy teremben mű-
állatokkal 

    

 
2.17. Macska-elűző  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A szomszéd macskái 
gyakran bemásznak a kertbe, és 
odapiszkítanak. Mivel lehetne 
őket elriasztani attól, hogy ezt 
megtegyék anélkül, hogy kárt 
tennénk bennük? Feladat: olyan 
automatikus szerkezet készítése, 
amely erre képes lehet 

    

        
2.18. Vízifűrész  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Egy erdőben nagy 
vízhozamú patak csobog. Az 
erdésznek nincsen áramforrása, 
és az erdőben védett fajok 
vannak, így a zajos 
benzinmotoros fűrészt nem lehet 
használni. A kézifűrésszel 
egyedül nem boldogul. A víz 
energiájának felhasználásával 
kellene olyan fűrészgépet 
készíteni, mely a baltával 
kivágott fát tüzelőnek felaprítja. 
Feladat: vízi fűrész-modell 
tervezése és elkészítése 
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Év végi követelmények 

 

9. évfolyam 
 
I. Tárgyi néprajz 
 

a) Önállóan tudja tervezni, készíteni és díszíteni tárgyait több kézműves technika ismeretében. 
 
II. Vizuális művészetek 
 

a) Tudja, mi a montázs. Érdekes, kifejező montázst tud készíteni. 
b) Öt-tíz elemből álló tárforma papírmakettjét el tudja készíteni. 
c) Többféle egyszerűbb és bonyolultabb szabásmintát önállóan el tud készíteni. 
d) Lakásberendezési tervet tud készíteni. 
e) El tudja készíteni egy lakószoba egyméretű axonometrikus rajzát. 
f) Vázlatos rajzot tud készíteni elképzelt bútorokról. 
g) Vázlatrajz alapján műszaki rajzot tud készíteni elképzelt bútorról. 
h) Érdekes, kifejező és alkalomhoz illő egyedi levelezőlapot tud készíteni monotípiával. 
i) Informatív, esztétikus kinézetű hirdetést és meghívót tud készíteni aktuális eseményhez 

szivacsnyomással. 
j) Önállóan tud vegetatív stílusú tálat készíteni őszi virágokból és ágakból. 
k) Önállóan el tud készíteni egy paralel stílusú tálat. 
l) El tud készíteni önállóan egy vonalas stílusú vázakompozíciót. 
m) Legalább kétféle tartósító oldatot tud készíteni. Ismeri ezek alkalmazását. 
n) Segítséggel ikebanát tud készíteni a stílusra jellemző vonalvezetéssel. 
o) Aszimmetrikus faliképet tud készíteni. 

 
III. Műszaki tárgyformálás 
 

a) Önállóan tud építészeti műszaki rajzot olvasni és készíteni. 
b) El tudja készíteni megtervezett gép, szerkezet értékesítési tervét. Teljes folyamatábrát képes készíteni (a 

gyártástól a vevőig). 
c) Bonyolultabb bionikai modelleket tud készíteni. 

 
IV. A mindennapi környezetben alkalmazható, emberi szükségletet és igényt kielégítő eredeti használati 
tárgyak és eszközök tervezése, készítése és értékelése 
 
Ennek a mikromodulnak a megvalósítása (a NAT kívánalmainak és a kerettanterv szemléletmódjának 
megfelelően) alkotó projektekben történik. A tanulók korrekt és fejlődésük szempontjából világos, értelmes, 
jelentéssel bíró év végi értékeléséhez a projektekhez egy közös, azok konkrét tartalmától független, azokon 
átívelő értékelési szempontrendszer került kialakításra, melyre való hivatkozással adjuk meg az évenkénti 
követelményrendszert. Ez egy 5 tevékenységformából és azokon belül 22 tevékenységdimenzióból álló 
taxonómián alapszik, melyet a 10. évfolyam végén teszünk közzé. Ennek tevékenységformáira és azok 
dimenzióinak szintjeiből kiszámolható tevékenységformánkénti pontszámokra hivatkozunk az év végi 
követelmények megfogalmazásakor. 
 
A 9. évfolyamon év végi teljesítménykövetelmény, hogy a tanulók az egyes tevékenységformákon belül, 
valamint a tevékenységformák összehangolásához az alábbi pontszámokat érjék el: 
 
Tervezés: .............................................................. 15 pont 
Megvalósítás: ....................................................... 4 pont 
Feltárás:................................................................ 28 pont 
Célzott információgyűjtés: ...................................   9 pont 
Együttműködés: ...................................................   8 pont (nem egyéni projektekre) 
Tevékenységformák összehangolása: .................. 27 pont nem egyéni projektekre, 16 pont egyéni projektekre 
 



 
 
 
 
3908 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
10. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A MAGYAR TÁRGYI 

NÉPRAJZ 
HAGYOMÁNYREND- 
SZERÉBEN 
ÉRVÉNYESÜLŐ 
REPRODUKTÍV ÉS 
RÉSZBEN KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Tárgyi néprajz       
        
1.1. Anyagmegmunkálási 

technikák 
 A megismert agyag, fa, bőr, 

szalma, gyékény, vessző, nemez, 
textil, tojás stb. megmunkálási, 
illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok 
felhasználása a szokások 
reprodukcióiban 

 Elsajátít egy kézműves 
technikát. 

 Több kézműves technika 
ismeretében önállóan 
tudja tervezni, készíteni 
és díszíteni tárgyait. 

        
II.  A VIZUÁLIS ÉS MÁS 

MŰVÉSZETI ÁGAK 
KÖRÉBEN 
MEGVALÓSULÓ, 
KREATÍV 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Vizuális művészetek       
        
1.1.1. A háromdimenziós 

(plasztikai) közlések nyelv- 
és eszközrendszere 

 A háromdimenziós (plasztikai) 
közlések nyelv- és 
eszközrendszerének 
megismerése, a megismert 
vizuális elemek, elemrelációk, 
anyagok és eszközök 
használatának gyakorlása 

    

 
1.1.1.1. önarckép (fejszobor)  önarckép mintázása agyagból, 

"emlékezetből", a kifejezés 
érvényesítésével 

 Megközelítően arányos 
fejszobrot tud készíteni 
agyagból. 

 Karakteres, arányos és 
kifejező fejszobrot tud 
mintázni agyagból. 

        
1.1.1.2. portré más(ok)ról 

(fejszobor) 
 portré mintázása kiválasztott 

személyről kb. fél-
életnagyságban, a tömegek és a 
formák összegző felrakásával 

 Megközelítően arányos 
fejszobrot tud készíteni 
agyagból. 

 Karakteres, arányos és 
kifejező fejszobrot tud 
mintázni agyagból. 

        
1.1.1.3. papírmaszk  érzelmeket kifejező 

papírmaszkok készítése 
 Érdekes papírmaszkot 

tud készíteni algoritmus 
alapján papírpépből. 

 Különböző érzelmeket 
kifejező, érdekes 
papírmaszkot tud 
készíteni papírpépből. 

        
1.1.1.4. szürrealisztikus 

felületkollázs és 
gipszpozitív 

 agyagba nyomott tárgyakból, 
eszközökből arcot ábrázoló 
szürrealisztikus felületkollázs 
készítése, majd ennek alapján 
gipszpozitív öntése 

 Arcot ábrázoló 
szürrealisztikus 
felületkollázst tud 
készíteni agyagba 
nyomott tárgyakból, 
eszközökből. 

 Érdekes, kifejező arcot 
ábrázoló szürrealisztikus 
felületkollázst tud 
készíteni agyagba 
nyomott tárgyakból, 
eszközökből. El tudja 
készíteni ennek 
gipszpozitívját is 
öntéssel. 
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1.2. Tárgy- és környezetkultúra   Tárgy- és környezetkultúra 

tanulása  
    

        
1.2.1. A közvetlen lakóterület  A közvetlen lakóterület (utca, tér 

negyed) jelen állapotának 
tanulmányozása, felmérése és 
gondozása révén a 
környezetkultúra tanulságainak 
összefoglalása 

    

        
1.2.1.1. utcarendezési, -karbantartási 

javaslatterv 
 utcarendezési, -karbantartási 

javaslatterv készítése 
 Négy-öt mondatban le 

tudja írni, milyen 
karbantartási, rendezési 
munkálatokra lenne 
szükség a 
lakókörnyezetében 
található egyik utca 
rendbetételéhez. 

 El tudja készíteni utcája 
rendezési, karbantartási 
tervét. 

        
1.2.1.2. 
 

Az öltözködés, a hajviselet 
és a divat összefüggései 

 Az öltözködés, a hajviselet és a 
divat összefüggéseinek 
megismerése, személyes 
gyakorlatának kialakítása 

    

        
1.2.1.3. ruhatervezés  információk tanulása a 

ruhatervezésről; alkalomhoz, 
évszakhoz illő ruhatervek 
rajzolása, festése 

 Alkalomhoz és 
évszakhoz illő 
öltözékeket ábrázoló 
lapkivágatokat tud 
gyűjteni. 

 Szabatos és illusztrált 
leírást tud adni a 
ruhatervezésről. 
Alkalomhoz és 
évszakhoz illő 
ruhaterveket tud rajzolni, 
öltözékeket ábrázoló 
lapkivágatokat gyűjteni. 

        
1.2.1.4. ékszertervezés  információk tanulása az 

ékszertervezésről, -készítésről; 
gyöngy- és bőrékszerek 
tervezése, elkészítése 

 Különféle anyagokból 
készült ékszereket 
ábrázoló lapkivágatokat 
tud gyűjteni. Egyszerű 
gyöngyékszert tud 
készíteni 
gyöngyfűzéssel. 

 Szabatos és illusztrált 
leírást tud adni az 
ékszerkészítésről. 
Érdekes gyöngy- 
és/vagy bőrékszert tud 
tervezni és azt meg is 
tudja csinálni. 

        
1.3. Vizuális kommunikáció  Vizuális kommunikáció tanulása     
        
1.3.1. A reklám,mint 

tömegkommunikációs 
médium 

 Információk tanulása a reklámról, 
mint tömegkommunikációs 
médiumról 

    

        
1.3.1.1. reklámplakát-, embléma-, 

arculatterv 
 reklámplakát, embléma vagy 

arculat tervezése a közvetlen 
környezet (iskolaújság, 
iskolabolt, iskolai rendezvény 
stb.) számára 

 Meg tudja tervezni egy 
aktuális iskolai esemény 
plakátját. 

 Meg tudja tervezni és ki 
is tudja vitelezni a 
közvetlen környezete 
egy érdekes 
reklámhordozóját. 

        
1.3.1.2. az arculat; 

személyes használati tárgy 
arculata 

 információk tanulása az 
arculatról; 
személyes használati tárgy 
(boríték, levélpapír, mappa stb.) 
arculatának megtervezése 

 Vázlatosan meg tudja 
tervezni egy személyes 
használati tárgya 
arculatát. 

 Tudja, mi az 
arculattervezés és azt is, 
hogy melyek az 
arculattervezés főbb 
területei. El tudja 
készíteni egy személyes 
használati tárgya 
arculattervét. 

        
1.3.1.3. A fénykép, mint személyes 

és mint 
tömegkommunikációs 
médium 

 Információk tanulása a 
fényképről, mint személyes, és 
mint tömegkommunikációs 
médiumról 

    

        
1.3.1.3.1. a fénykép életünkben és 

környezetünkben betöltött 
szerepe 

 a fénykép életünkben és 
környezetünkben betöltött 
szerepének tisztázása 

 Ismeri a fénykép 
alapvető funkcióját. 

 Tudja ismertetni, 
példákkal illusztrálni a 
fénykép személyes és 
tömegkommunikációs 
funkcióit. 
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1.3.1.3.2. a fotó és a valóság viszonya  a fotó és a valóság viszonyának 

elemzése, térábrázolás elemzése 
fotókon 

 Példák segítségével 
beszélni, írni tud a fotó 
és a valóság 
összefüggéseiről. 

 El tudja mondani, le 
tudja írni a fotó és a 
valóság viszonyát. 

        
1.3.2. Személyes vizuális közlés, 

kifejezés 
 Személyes vizuális közlés és 

kifejezés gyakorlása 
    

        
1.3.2.1. a fotókészítés  fotókészítés megadott vagy 

szabadon választott témáról 
 Algoritmus segítségével 

képes fényképezni 
választott vagy megadott 
témát. 

 Kifejező fotót tud 
készíteni egy szabadon 
választott témáról. 

        
1.3.2.2. a fotósorozat-készítés  fotósorozat készítése megadott 

vagy szabadon választott témáról 
 Algoritmus segítségével 

képes 2-3 kockából álló 
sorozatot fényképezni 
választott vagy megadott 
témára. 

 Ötletes és kifejező – 5-6 
kockából álló – 
fotósorozatot tud 
készíteni egy szabadon 
választott témáról. 

        
1.3.2.3. a fotómontázs-készítés  fotómontázs készítése megadott 

vagy szabadon választott témához
 Egyszerű fotómontázst 

tud készíteni megadott 
fotódarabok 
felhasználásával. 

 Kifejező és esztétikus 
fotómontázst tud 
készíteni szabadon 
választott témához. 

        
2. Virágrendezés       

        
2.1. Ismerkedés a virágrendezésről  Ismeretek tanulása a 

virágrendezésről 
    

        
2.1.1. Virágszimbolika  A virágszimbolika 

tanulmányozása 
    

        
2.2. Friss virágok kötészete  Friss virágok kötészetének 

gyakorlása 
    

        
2.2.1. Különböző stílusú csokrok  Különböző stílusú csokrok 

kötésének gyakorlása 
    

        
2.2.1.1. kerek csokor őszi virágokból  kerek csokor készítése 

őszirózsából és fűszálakból 
 Segítséggel kerek 

csokrot tud készíteni 
őszirózsából és 
fűszálakból. 

 Kerek csokrot tud 
készíteni őszirózsából és 
fűszálakból. 

        
2.2.1.2. félgömb csokor őszi 

virágokból 
 félgömb csokor készítése őszi 

virágokból 
 Segítséggel félgömb 

csokrot tud készíteni 
őszi virágokból. 

 Félgömb csokrot tud 
készíteni őszi 
virágokból. 

        
2.2.1.3. struktúra csokor  struktúra csokor készítése őszi 

virágokból nagyobb levelekkel, 
indákkal 

 Segítséggel struktúra 
csokrot tud készíteni 
őszi virágokból, 
levelekkel és indákkal. 

 Struktúra csokrot tud 
készíteni virágokból, 
nagyobb levelekkel, 
indákkal. 

        
2.2.2. Virágtálba készülő kompozíció  Rajzos tervek készítése 

különböző formájú tálakba 
készített szimmetrikus és 
aszimmetrikus kompozíciókról; 
a legjobb tervek alapján a 
kompozíció elkészítése 

 Segítséggel el tudja 
készíteni a kompozíciót. 

 Önállóan el tudja 
készíteni a kompozíciót. 
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2.2.3. Vázába készülő kompozíció  Kompozíció készítése vázába     
        
2.2.3.1. grafikus kompozíció 

egyenes vonalú vázában 
 grafikus vonalú kompozíció 

készítése krizantémból egyenes 
vonalú vázába; 
a váza szájának több részre 
osztása 

 Szűk szájú vázába 
grafikus vonalú 
kompozíciót tud 
készíteni segítséggel. 

 Önállóan tud készíteni 
grafikus vonalú 
kompozíciót 
krizantémból egyenes 
vonalú vázába. A váza 
száját megfelelően több 
részre tudja osztani. 

        
2.2.3.2. szűk szájú vázába készülő 

kompozíció 
 szűk szájú vázába tetszőleges 

stílusú kompozíció készítése 
 Szűk szájú vázába el tud 

készíteni egy 
kompozíciót kis 
segítséggel. 

 Szűk szájú vázába 
tetszőleges stílusú 
kompozíciót tud  
készíteni. 

        
2.2.4. Tavaszi kompozíció  Tavaszi kompozíciók készítése     
        
2.2.4.1. florentin kosár  kisebb méretű florentin kosárba 

összeállítás készítése tulipánból 
 Segítséggel kisebb 

florentin kosárba 
összeállítást tud 
készíteni tulipánból. 

 Kisebb méretű florentin 
kosárba összeállítást tud 
készíteni tulipánból. 

        
2.2.4.2. tavaszi csokor  laza kézi csokor készítése 

nárciszból, barkából, zöldekből 
 Segítséggel laza 

kézicsokrot tud készíteni 
nárciszból, barkából, 
zöldekből. 

 Laza kézicsokrot tud 
készíteni nárciszból, 
barkából, zöldekből. 

        
2.2.4.3. ballagási csokor  karon fekvő csokor készítése, 

fehér orgonából és piros 
tulipánból 

 Segítséggel karon fekvő 
csokrot tud készíteni 
fehér orgonából és piros 
tulipánból. 

 Karon fekvő csokrot tud 
készíteni fehér 
orgonából és piros 
tulipánból. 

        
2.3. Kegyeleti díszitések  Kegyeleti díszítések     
        
2.3.1. Görög koszorú  Görög koszorú készítése     
        
2.3.1.1. mohaalap letűzése  mohaalap letűzése különböző 

örökzöld levelekkel (fenyőágak, 
hamis ciprus, borostyánlevél) 

 Segítséggel mohaalapot 
le tud tűzni 
fenyőhajtással. 

 Mohaalapot le tud tűzni 
örökzöld levelekkel. 

        
2.3.1.2. koszorú fejrészének 

díszítése élővirággal 
 mohakoszorú fejrészének 

készítése krizantémból, vagy más 
élővirágból 

 Tud készíteni fejrészt.  Díszíteni tudja a fejrészt 
élővirággal. 

        
2.3.2. Urnadísz  Szemből kötött urnadísz készítése 

örökzöldekből (hamis ciprus, 
simafenyő, tuja, stb.); 
a zöldalap díszítése gombvirágú 
krizantémmal 

 Egyszerű urnadíszt tud 
készíteni. 

 Urnadíszt tud készíteni 
élővirág és szalag 
felhasználásával. 

        
2.4. Karácsonyi díszitések  Karácsonyi díszítések készítése     
        
2.5. Ajándékcsomagolás  Különböző ajándékcsomagolási 

módok gyakorlása 
    

        
2.5.1. Könyvek, dobozok 

csomagolása 
 Szabályos alakú tárgyak 

csomagolása (nemre, életkorra, 
alkalomra való tekintettel; 
hozzá illő élővirág díszítés 
készítése 

 A dobozt egyszerűen be 
tudja csomagolni. 

 Dobozra az esemény 
jellegét kifejező 
csomagolást tud 
készíteni. 

        
2.5.2. Üvegek csomagolása  Különböző alakú üvegek 

csomagolása; 
az eseménynek megfelelő ötletes 
csomagolás készítése 

 Az üveget egyszerűen be 
tudja csomagolni. 

 Üvegre az esemény 
jellegét kifejező 
csomagolást tud 
készíteni. 

        
2.5.3. Szabálytalan alakú tárgyak 

csomagolása 
 Különböző szabálytalan alakú 

tárgyak csomagolása szárazvirág 
díszítéssel 

 Szabálytalan alakú 
tárgyat egyszerűen be 
tud csomagolni és 
segítséggel virággal 
díszíteni. 

 Szabálytalan alakú 
tárgyakat érdekes 
csomagolással tud 
ellátni. Hozzá virágdíszt 
tud készíteni. 
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2. Színjátszás       
        
2.1. A díszlet, a kellék és a 

jelmez 
 A díszlet- és kellékkészítés, 

valamint a jelmeztervezés 
gyakorlása; 
kellék- és jelmezválasztás az 
önkifejezés jegyében 

 Részt vesz a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. Egy-egy 
szerephez kifejező 
kelléket és jelmezt képes 
választani. 

        
III. MŰSZAKI, 

AGROTECHNIKAI ÉS A 
CSALÁDI 
KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
VILÁGÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ, A 
TERVEZÉSELMÉLET 
IGÉNYEIT IS 
FIGYELEMBE VEVŐ 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
2. Technika       
        
2.1. Modellezés   A modellezés tanulása     
        
2.1.1. Tervezés  A tervezés alapjainak 

megismerése 
    

        
2.1.1.1. műszaki ábrázolás  a műszaki ábrázolás tanulása     
        
2.1.1.1.1. építészeti műszaki rajz 

(elemei, nézetei, fajtái) 
 házak építészeti műszaki 

rajzainak értelmezése, elemzése; 
egyszerű építészeti rajz készítése 
szerkesztéssel 

 Ismeri az építészeti 
műszaki rajz rajzolvasási 
feladatait. 
Egyszerű műszaki rajzot 
tud készíteni. 

 Önállóan tud építészeti 
műszaki rajzot olvasni és 
készíteni. 

        
2.1.1.1.2. bionikai modellek rajza 

(kétlábú és négylábú 
emlősök 
mozgásmechanizmusa) 

 a kétlábú és négylábú emlősök 
mozgásmechanizmusának 
értelmezése, elemzése anatómiai 
ábrák alapján; 
rajzok készítése a 
mozgásmechanizmusokról 

 Egyszerű (kétlábú) 
bionikai modellek 
mozgásmechanizmusát 
le tudja rajzolni. 

 Önállóan tudja 
értelmezni a feladatokat 
és műszaki rajzot tud 
készíteni a bionikai 
modellekről. 

        
2.1.1.2. marketing és tervezés  a marketing és a tervezés 

megismerése 
    

        
2.1.1.2.1. a termék értékesítési terve  marketing és a tervezés 

kapcsolatának megismerése, 
szövegelemzéssel; 
megadott algoritmus alapján 
értékesítési terv készítése 

 Algoritmus segítségével 
értékesítési tervet tud 
készíteni. 

 El tudja készíteni 
megtervezett gép, 
szerkezet értékesítési 
tervét. 
Teljes folyamatábrát 
képes készíteni (a 
gyártástól a vevőig). 

        
2.2. Kivitelezési technikák  A kivitelezési technikák 

megismerése 
    

        
2.2.1. bionikai modellek készítése  bionikai modellek rajza alapján a 

modellek elkészítése 
 Egyszerű (kétlábú) 

bionikai modellt tud 
készíteni. 

 Bonyolultabb bionikai 
modelleket tud készíteni.
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IV.  A MINDENNAPI 
KÖRNYEZETBEN 
ALKALMAZHATÓ, 
EMBERI 
SZÜKSÉGLETET ÉS 
IGÉNYT KIELÉGÍTŐ, 
EREDETI HASZNÁLATI 
TÁRGYAK ÉS 
ESZKÖZÖK TERVEZÉSE, 
KÉSZÍTÉSE ÉS 
ÉRTÉKELÉSE 

      

 
A Tárgyformálás és környezetkultúra IV. jelzetű tematikus tananyaga csak tanulási programot tartalmaz, a 
teljesítménykövetelményeket – mivel projektmunkával történik a tematikus tananyag feldolgozása –, 
altémánként és résztémánként nem adunk meg. Ez esetben tehát a kerettantervet alkalmazók ne keressék a 
minimális és az optimális teljesítményre utaló részletező leírásokat, javaslatainkat. Orientálásképpen azonban 
elmondjuk, a tanulók teljesítményét egyenként indokolt számbavenni. Minimális teljesítménynek minden egyes 
konkrét, a IV.2. pont alatt jelzett projektre vonatkozóan az számít, ha az egyes tanuló a IV.2. pont alatt lévő 
feladatsorban és az egyes projektek kivitelezésében is érdeklődést, a részproblémák megoldásában 
találékonyságot mutat, de a projekt kivitelezése, a „kész mű” csak „körvonalaiban” felel meg az eszköz készítése 
során megfogalmazott gyakorlati problémának és a probléma kivitelezése sem tökéletes a problémában 
megfogalmazott funkcióhoz viszonyítva. Optimális a tanuló teljesítménye egy-egy projekt esetében, ha a 
probléma-felismeréstől a kész konstruktumig a tanuló közreműködését eredetiség, találékonyság és kitartás 
jellemzi. Az elkészült eszköz értékelésében pedig reflektív módon szerepel. 
 
 

1. Eredeti használati tárgyak 
készítése 

 A mikrokörnyezetet és az emberi 
szükségleteket kielégítő eredeti 
használati tárgyak tervezésének 
probléma- és tudásháttere 

    

        
1.1. A problémák felismerése és 

megnevezése 
 A felmerülő emberi 

szükségleteknek mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a felismerése, 
megnevezése, explicitté tétele 
szóban, írásban, rajzban 
egyénileg és/vagy csoportmunkát 
feltételező projektek keretében 

    

        
1.1.1. A problémák 

megfogalmazása és 
specifikálása 

 Eredeti speciális igényeket 
tartalmazó problémák 
megfogalmazása (pl. a 
fogyatékos emberek igényei) 

    

        
1.1.1.1. Problémamegoldás 

korlátozott eszközökkel 
 Olyan problémát kell megoldani, 

amelyhez a felhasználható 
anyagok vagy eszközök 
korlátozottak (pl. áramellátás 
nélküli afrikai tanya) 

    

        
1.1.1.2.    
 

Problémamegoldás eltérő 
kulturális háttérrel  

A megoldandó eredeti probléma a 
miénktől eltérő kulturális háttér 
keretében oldható meg. 

 
 

 
 

        
1.1.1.3. Problémamegoldás 

mintakövetés nélkül 
 Szokatlan egyedi szükséglet, 

amelynek technikai megoldásait 
az adott életkorú tanulók még 
nem ismerhetik, még nem 
tanulhatták meg 

    

        
1.1.1.4. Problémamegoldás 

különleges élethelyzetekben 
 Különleges élethelyzetek 

megoldásai (pl. 
katasztrófahelyzet, viktimológiai 
jellegű élethelyzet) 
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1.2. Eszközök megtervezése  A felmerülő emberi 
szükségleteknek mint 
tárgyformáló gyakorlati 
problémáknak a megoldására 
konstruálandó eszközök 
megtervezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében 

    

 
1.3. Az eszközök 

megtervezéséhez szükséges 
tudásháttér összegyűjtése 

 Az eredeti tárgyak és eszközök 
tervezéséhez szükséges 
(diszciplináris) háttértudás – 
dokumentumokban testet öltő – 
tudáselemeinek összegyűjtése, 
figyelemmel a megtervezendő, 
eredetiségre törekvő műre: 
eszközre vagy egyéb 
konstruktumra egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
1.4. Tárgyak és eszközök 

kivitelezése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

kivitelezése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
1.5. Tárgyak és eszközök 

értékelése 
 Az eredeti tárgyak és eszközök 

értékelése egyénileg és/vagy 
csoportmunkát feltételező 
projektek keretében. 

    

        
2. Konkrét projektek és 

megnevezésük 
 Tervezhető, konkrét projektek, 

illetve a gyakorlati probléma 
megoldására készítendő eredeti 
konstruktumok 

    

        
2.1. Kulcskódolás vakoknak  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Vak emberek 
közösségi házukhoz kapu-, 
bejárati ajtó- és szobakulcsokat 
kapnak, melyek tapintással nem 
megkülönböztethetők. Hogyan 
lehetne megoldani a kulcsok 
kódolását, hogy egyből 
megtalálják a helyes kulcsot? 

    

        
2.2. Kirakodóvásár  A feladata és problémahelyzet 

kontextusa: Pénzszerzés adott 
pénzügyi kerettel konkrét, 
közösen megbeszélt jótékonysági 
cél érdekében tárgykészítéssel és 
–eladással. A kirakodóvásárt a 
vásárlók közötti célzott 
piackutatás előzze meg. Cél a 
minél nagyobb haszon elérése 

    

        
2.3. Oktatójáték gyerekeknek  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Olyan 
játék/taneszköz készítése, mellyel 
a kisiskolások könnyen, önállóan 
vagy csoportokban 
élményszerűen sajátíthatnak el 
valamilyen ismeretet vagy 
készséget pl. olvasás-betűk, 
számolás, közlekedési szabályok 

    

        
2.4. Brosúra a turistáknak  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: A helybe érkező 
turistáknak a helyi 
nevezetességeket bemutató, 
érdeklődést felkeltő, útmutató, 
eligazító brosúra készítése. 
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2.5. Gyors autómodell   A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az autók néha sokat 
fogyasztanak a légellenállásuk és 
a gördülési ellenállásuk miatt. 
Hogyan lehetne ezt csökkenteni? 
Verseny arról, hogy ki tudja adott 
anyagokból az adott lejtőn lökés 
nélkül a legmesszebbre guruló 
autómodellt elkészíteni 

    

        

2.6. Vitorlázórepülő-modell  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: A vitorlázó 
repülőknek fontos, hogy sokáig a 
levegőben maradjanak. Hogyan 
oldható ez meg? Verseny arról, 
hogy ki tudja adott anyagokból az 
adott magasságból elengedve 
legtovább levegőben maradó 
repülőmodellt elkészíteni 

    

        

2.7. Magas, földrengésbiztos 
torony 

 A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Sokan elpusztulnak 
földrengésekben. Az épületek 
szilárdsága nemcsak az anyagtól, 
hanem a szerkezettől is függ. 
Hogyan lehet magas tornyokat – 
például az Eiffel-tornyot – 
viszonylag kevés anyagból 
felépíteni úgy, hogy szilárdak 
maradnak? Verseny arról, hogy ki 
tud állva maradó legmagasabb 
tornyot felépíteni adott számú 
hurkapálcából szimulált 
"földrengés" fennforgása esetén 

    

        

2.8. Híd a helyi patak felett  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: egy turistaösvényen 
át kell gázolni a vízen, s ez esős 
időszakban kellemetlen lehet, 
mert elázik a cipőnk. Tervezzünk 
és készítsünk valódi hidat 
farönkökből és kötélből 

    

        

2.9. Kút a sivatagban  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Egy afrikai törzs 
nagyon mélyről kell, hogy a vizet 
kiemelje a kútból. Áramellátás 
nincs. A szél viszont erős és 
állandó, talán felhasználásával 
segíthetnénk rajtuk. Tervezz és 
készíts olyan szélenergiát 
felhasználó kutat, mely kiemeli a 
kútból a vizet 
 

    

        

2.10. Munkaállomás hátfájás 
megelőzésére 

 A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Hagyományos széken 
és asztalnál sokan görnyednek a 
számítógép előtt egész nap, s ez 
hátfájáshoz vezethet. Hogyan 
lehetne olyan számítógépes 
munkaállomást készíteni, mely 
rákényszeríti használóját az 
egyenes tartásra?) 

    

 



 
 
 
 
3916 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        

2.11. Térképtartó sífutóknak és 
hegymászóknak 

 A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Sífutás/hegymászás 
közben gyakran kellene megnézni 
a térképet, azonban sokszor a 
sífutó/hegymászó egyik keze sem 
szabad. Hogyan lehetne olyan 
eszközt készíteni, mely lehetővé 
teszi a kéz használata nélkül is 
megnézni a térképet, ráadásul 
úgy, hogy az esőben ne is ázzon 
el? 

    

        

2.12. Fagyasztott készétel  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: A helyi önkiszolgáló 
boltban gyakran nem tudják 
idővel eladni a fagyasztott 
készételeket, s a szavatossági idő 
lejártával azt ki kell dobni, ami 
veszteséget okoz. Fel kell tárni, 
milyen fagyasztott élelmiszert 
vennének meg a vevők szívesen, 
és készítsd el a legígéretesebbnek 
tartottat hőtartó, esztétikus 
csomagolással együtt 

    

        

2.13. Divatos ruha adott 
alkalomra 

 A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Olyan divatos 
alkalmi ruha készítése 
iskolabálra, amely kifejezi az 
iskolabálon résztvevő diák 
egyéniségét, ugyanakkor nem is 
fázik meg, de nincs is melege 
benne a ruha viselőjének 

    

        

2.14. Étel az osztálybulin  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Gyakran gondot 
okoz, hogy az osztálybulin 
felkínált ételféleségekhez tányér, 
villa kellene, de ez a szűkös hely 
miatt nehézkes lehet. 
Közvéleménykutatást kell 
végezni, s meg kell tervezni, s el 
kell készíteni olyan "egy falat" 
ételeket, melyek ízletesek, 
újszerűek és egészségesek is, és 
amelyekhez nem kell evőeszköz 
sem 

    

        

2.15. Pénztárca szelektív 
érmekiválasztásra 

 A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: A boltban gyakran 
gondot okoz és feltartja a sort, ha 
valaki apróval fizet, és a 
pénztárcájában ömlesztett érmék 
között keresgéli a megfelelőket. 
Feladat: olyan pénztárca 
tervezése és készítése, amely, 
mely szelektíven tárolja a 
különböző érméket, és a lehető 
legkönnyebben engedi, hogy 
mindegyikből annyit vegyünk 
kezünkbe, amennyit csak 
akarunk, és egyszerűen engedi az 
érmék visszahelyezését is 
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2.16. Esőerdő az iskolában  A feladat és problémahelyzet 

kontextusa: Az esőerdők a Föld 
fontos ökológiai és oxigén-
utánpótlási bázisai. Egy kiállítás, 
mely látvány- és 
hangeffektusokkal érzékeltetné, 
szimulálná az ott őshonos 
természet világát, és segítene 
abban, hogy az emberek 
rájöjjenek, mennyit veszítene az 
emberiség az esőerdők 
kipusztulásával. Feladat: egy 
valószerű mű-esőerdő készítése 
közösen egy teremben mű-
állatokkal 

    

        

2.17. Macska-elűző  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: A szomszéd macskái 
gyakran bemásznak a kertbe, és 
odapiszkítanak. Mivel lehetne 
őket elriasztani attól, hogy ezt 
megtegyék anélkül, hogy kárt 
tennénk bennük? Feladat: olyan 
automatikus szerkezet készítése, 
amely erre képes lehet 

    

        

2.18. Vízifűrész  A feladat és problémahelyzet 
kontextusa: Egy erdőben nagy 
vízhozamú patak csobog. Az 
erdésznek nincsen áramforrása, 
és az erdőben védett fajok 
vannak, így a zajos 
benzinmotoros fűrészt nem lehet 
használni. A kézifűrésszel 
egyedül nem boldogul. A víz 
energiájának felhasználásával 
kellene olyan fűrészgépet 
készíteni, mely a baltával 
kivágott fát tüzelőnek felaprítja. 
Feladat: vízi fűrész-modell 
tervezése és elkészítése 
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Év végi követelmények 

 

10. évfolyam 
 
I. Tárgyi néprajz  
 

a) Több kézműves technika ismeretében önállóan tudja tervezni, készíteni és díszíteni tárgyait. 
 
 
II. Vizuális művészetek 
 

a) El tudja készíteni utcája rendezési, karbantartási tervét. 
b) Ötletes és kifejező – 5-6 kockából álló – fotósorozatot tud készíteni egy szabadon választott témáról. 
c) Kifejező és esztétikus fotómontázst tud készíteni szabadon választott témához. 
d) Struktúra csokrot tud készíteni virágokból, nagyobb levelekkel, indákkal. 
e) Önállóan el tudja készíteni a kompozíciót. 
f) Dobozra az esemény jellegét kifejező csomagolást tud készíteni. 
g) Üvegre az eseményt jellegét kifejező csomagolást tud készíteni. 
h) Szabálytalan alakú tárgyakat érdekes csomagolással tud ellátni. Hozzá virágdíszt tud készíteni. 
 
 

III. Műszaki tárgyformálás 
 

a) Önállóan tud építészeti műszaki rajzot olvasni és készíteni. 
b) Önállóan tudja értelmezni a feladatokat és műszaki rajzot tud készíteni a bionikai modellekről. 
c) El tudja készíteni megtervezett gép, szerkezet értékesítési tervét. Teljes folyamatábrát képes készíteni  

(a gyártástól a vevőig). 
d) Bonyolultabb bionikai modelleket tud készíteni. 

 
 
IV. A mindennapi környezetben alkalmazható, emberi szükségletet és igényt kielégítő eredeti használati 
tárgyak és eszközök tervezése, készítése és értékelése 
 
Ennek a mikromodulnak a megvalósítása (a NAT kívánalmainak és a kerettanterv szemléletmódjának 
megfelelően) alkotó projektekben történik. A tanulók korrekt és fejlődésük szempontjából világos, értelmes, 
jelentéssel bíró év végi értékeléséhez a projektekhez egy közös, azok konkrét tartalmától független, azokon 
átívelő értékelési szempontrendszer került kialakításra, melyre való hivatkozással adjuk meg az évenkénti 
követelményrendszert. Ez egy 5 tevékenységformából és azokon belül 22 tevékenységdimenzióból álló 
taxonómián alapszik, melyet alább teszünk közzé. Ennek tevékenységformáira és azok dimenzióinak szintjeiből 
kiszámolható tevékenységformánkénti pontszámokra hivatkozunk az év végi követelmények 
megfogalmazásakor. 
 
A 10. évfolyamon év végi teljesítménykövetelmény, hogy a tanulók az egyes tevékenységformákon belül, 
valamint a tevékenységformák összehangolásához az alábbi pontszámokat érjék el: 
 
Tervezés: .............................................................. 17 pont 
Megvalósítás: .......................................................   4 pont 
Feltárás:................................................................ 31 pont 
Célzott információgyűjtés: ................................... 10 pont 
Együttműködés: ...................................................   8 pont (nem egyéni projektekre) 
Tevékenységformák összehangolása: .................. 30 pont nem egyéni projektekre, 18 pont egyéni projektekre 
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A Tárgyformálás és környezetkultúra IV. jelzetű projektszerű 
mikromoduljában végzett tanulói tevékenységek speciális elvei, 
közös taxonómiája, követelményrendszerét alátámasztó tevé-
kenység minőségi szintlistája és követelményrendszerének alapja 
 

I. Elméleti alapok, speciális elvek 
 
Ebben a mikromodulban a tanulók valóságos vagy valószerű kontextusba ágyazott, az anyagi környezet 
formálását valamely szükségletből vagy problémahelyzetből kiindulva megcélzó, kreatív technikai jellegű 
projekttevékenységet folytatnak. Ez a legősibb és talán legkomplexebb emberi tevékenységforma; s a 
mikromodul ennek a tevékenység-komplexumnak az iskolai reprezentálását biztosítja, kiteljesítve és gazdagítva 
ezzel az integratív elemmel a tanuló iskolai tapasztalatszerzésének spektrumát. 

A technikai fejlődés mind a világtörténelem, mind az emberi életút, mind az egyes projektek léptékében 
evolúciós jellegű. Ennek két ága az emberiség (vagy az egyén) célzott anyagi környezetfejlesztése és az 
emberiség (vagy az egyén) önfejlesztése, biztosítva ezzel az emberiség és anyagi környezetének kölcsönhatását, 
egymáshoz való asszimilálódását. Így tehát a jelen mikromodul is felfogható a technikai evolúciós folyamat 
emberiség-fejlesztő ágának részeként. Az iskola kontextusában természetesen ezen az önfejlesztő ágon van a 
hangsúly, nem pedig a környezetfejlesztő ágon; ellentétben azzal, ahogy az az iskolán kívüli technikai alkotó 
projektek világában rendszerint lenni szokott. A környezetfejlesztés csak eszköz az önfejlesztéshez, és ez jó, ha a 
pedagógusban és a diákban is tudatosul és a pedagógus tevékenységeiben megnyilvánul. 

A professzionális alkotó technikai projektmunka-folyamat mint tevékenység-komplexum egyszerre több, 
egymásra kölcsönösen támogató hatással levő tevékenységformát jelent. (Pl. a gyakorlott tervező-alkotó 
szakember állandóan, munkájának minden fázisában értékeli saját tevékenységét.) A kezdő tanuló egyrészt nem 
rendelkezik az gyakorlott alkotó ember teljes tevékenységforma-repertoárjával és a tevékenységformák 
megfelelő fejlettségével; másrészt nem rendelkezik a tevékenységformák hatékony kölcsönös egymásra hatását 
lehetővé tévő kognitív képességek megfelelő szintjével sem. Ennek megfelelően a tevékenység-repertoár 
bővítése és az egyes tevékenységformákban való működés hatékonyságának emelése az iskolai technikai 
projektmunka egyik fejlesztési feladatcsoportja; a második fejlesztési feladatcsoport pedig a tevékenységformák 
összekötésének, összehangolásának, majd integrálásának elősegítése. 

Az első fejlesztési feladatcsoport részletes megadásához a tevékenységformák taxonómiája szükséges. Ez a 
taxonómia egyben alapul szolgál a mikromodul évenkénti követelményrendszerének megadásához, mivel a 
specifikált tevékenységformák mindegyikének szemszögéből a tanulók tevékenységeiben megfigyelhető és azok 
kimenetében tetten érhető minőségi szinteket körül lehet írni. A második fejlesztési feladatcsoporthoz tartozó 
összehangoltság minőségi szintjei szintén egységesen körülírhatók. Ennek megfelelően a (IV. jelzetű) 
mikromodulnak az évenkénti követelményei (a többi mikromodultól eltérően) ugyanarra az egy, összes 
évfolyamra összeállított minőségi szint-listára való hivatkozással lesznek megadva úgy, hogy az egyes 
évfolyamok év végi követelményeiben az egyes tevékenységformák, valamint azok összehangoltságának 
minőségi szintjeiből adott (többnyire évenként növekvő) szint elérése lesz előírva. Ezt az teszi lehetővé, hogy 
ennek a speciális mikromodulnak a fejlesztési céljai a tantárgy összes évfolyamára egységesek, csupán az 
elérendő szintek mások. Ezzel a megoldással a projekteken és évfolyamokon átívelő progresszív szemlélet válik 
természetessé és egységes fejlődéskép válik realitássá a pedagógus és a diák számára. 



 
 
 
 
3920 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 

II. A technikai projektmunka tevékenység-komplexumának 
taxonómiája 
A technikai projektmunka tevékenység-komplexumának két központi jellegű, fő formája a tervezés (T) és a 
megvalósítás (M). A tervezés folyamata mint olyan lényegileg a problématér és a megoldástér ütköztetése, 
interakciója. A problématér és a megoldástér ütköztetéséhez mindkettőt (többnyire előzetesen, de a tervezés 
folyamán is) fel kell tárni. Ezt a tervezés folyamatát kiszolgáló tevékenységi mellékformát feltárásnak (F) 
nevezzük. A tervezés folyamatát azonban nemcsak a problématér és a megoldástér kezdeti feltárása informálja, 
hanem más releváns információk célzott gyűjtése is, mely újabb tevékenységi mellékformát alkot (I). 
Kollaboratív vagy kooperációra lehetőséget nyújtó csoporthelyzetben végrehajtott egyéni projektmunka esetén 
ehhez hozzáadódik még egy, mindkét fő tevékenységformát (tervezést és megvalósítást is) támogató 
tevékenységi mellékforma, a személyközi együttműködés mellékformája (E). Ezeknek a fő- és mellékformáknak 
a részletesebb tárgyalása és taxonomizálása következik most. 

1. A tervezés (T) 
Mint említettük, a tervezés mint tevékenységforma lényege a problématér és a megoldástér ütköztetése. Ez azért 
szükséges, mert a technikai projektmunkában sem a leendő megoldásra, sem a megoldandó problémára való 
izolált koncentrálás nem vezet a kívánt eredményre; a problématér és a megoldástér kölcsönös egymásra 
hatásából, interakciójából eredő, evolválódó, a kettő között hidat verő tervezési folyamat a leggyümölcsözőbb. 

1.1. A tervezés tárgya szerinti dimenziói 
A tervezési folyamat tárgya szerint három, ideális esetben összefüggő és egymásra ható dimenzióban folyik. 

1.1.1. A végtermék tervezése (T-V) 
Ez a tevékenységdimenzió az emberi kreatív működések közül talán a legkevésbé öncélú; lehetőséget ad arra, 
hogy az egyén “önmagát adja”, ugyanakkor a tervező folyamat kiindulópontja szinte mindig alapvetően az 
egyénen kívülről ered, és elérendő végpontja, a végtermék terve (térbeli terv) ugyancsak alapvetően az egyénen 
kívüli dolgok által meghatározott kritériumokat kell teljesítsen. A kreativitás azért van lehetővé téve, mert a 
kritériumok listája véges és mert azok teljesítése többféle úton-módon lehetséges. A végtermék tervezésének 
kognitív folyamata rendkívül bonyolult, mert gyakran váltakozva kell a probléma- és megoldástér egészével és 
bizonyos részleteivel foglalkozni. 

1.1.2. A végtermék előállítási folyamatának tervezése (T-E) 
Ez a tevékenységdimenzió ugyancsak lehetőséget ad a kreativitásra. A végtermék megvalósításának terve egy, a 
tárgyalkotót érintő időbeli terv, mely legtöbbször a már megtervezett végtermék megvalósítását tűzi ki célul. 
Nem szabad azonban azt képzelni, hogy ez a tevékenységforma feltétlenül a végtermék tervezése után 
következik (és az iskolában sem szabad ilyen sorrendiséget a tanulókra erőltetni); ugyanis a végtermék tervezése 
során a hatékonyan tervező ember már (célszerűen) az előállítás technológiai nehézségeit is figyelembe veszi, 
vagy legalább vázlatosan elképzeli; hiszen nincs értelme eleve megvalósíthatatlan terven dolgozni. 
Hasonlóképpen az előállítási folyamat tervezése közben fölmerülhet olyan tényező, mely a végtermék tervének 
módosítását teszi célszerűvé. Tehát a térbeli és az időbeli tervezés kölcsönösen egymásra hatnak. 
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1.1.3. A végtermék használati, karbantartási és amortizációs folyamatának tervezése 
(T-H) 
Az időbeli tervezés nem teljes, ha megáll a végtermék előállítási folyamatának végén, ugyanis kell gondolni arra 
is, mi történik a termékkel annak elkészülése után: 

 Hogyan, milyen módon lesz használva? 

 Miként és milyen gyorsan fog amortizálódni? Hogyan lehet majd karbantartani? 

 Elhasználódás után milyen újrahasznosítási és hulladékfeldolgozási eljárásoknak lehet a terméket alávetni? 

Mondani sem kell, hogy ennek az elkészülés utáni folyamatnak a megtervezése legtöbbször talán még szorosabb 
kapcsolatban van a végtermék tervezésével, mint az előállítás tervezése. Mindez azért van így, mert a termék 
tervezői és kivitelezői rendszerint egymással interaktív kapcsolatban levő személyek (sőt az iskola 
manufakturális kontextusában ugyanazokról a személyekről van szó); míg a termék elkészülte után az alkotók 
legtöbbször közvetlen kontrollt nem gyakorolhatnak a (termék működési elvéről, korlátairól, tulajdonságairól 
gyakran alig valamit tudó) felhasználók tevékenysége fölött, sőt interakcióba is csak ritkán léphetnek velük. 
Ezért a végterméket, illetve annak elemeit kell úgy megtervezni, hogy az felhasználóbarát és "felhasználó-
biztos" legyen (pl. használati és karbantartási utasítás, beépített balesetvédelmi részrendszerek, kevésbé 
környezetszennyező alkotóelemek). Ezt a tervezési tevékenységdimenziót nagyban informálja a 
peremfeltételekben rejlő kötöttségek feltárása, melyről később lesz részletesebben szó. 

1.2. A tervezés tevékenységi jellege szerinti dimenziói 
A tervezés mint tevékenységforma jellege szerint két, ideális esetben kölcsönösen egymásra ható, egymást 
támogató, párhuzamosan végzett, modellező jellegű tevékenységi dimenzióban folyik: 

1.2.1. A kognitív modellalkotás, -fejlesztés és -használat (T-K) 
A tervező ember kognitív modellekkel gondolkodik. Nem rutinszerű tervezés, nem szokásos problémahelyzet 
esetén nem elegendő csupán a már meglévő kognitív modellekre hagyatkozni. Azokat fejleszteni, azok 
segítségével újabbakat alkotni is kell. (A kognitív modellfejlesztés lényegében az emberiség korábban említett 
önformálása, környezetéhez való asszimilálódása az egyén szintjén.) A kognitív modellfejlesztés azonban a 
legtöbb esetben nem válhat hatékonnyá anyagi modellezés, anyagi modellek (pl. rajzok) használata, fejlesztése 
nélkül; mert az embernek a környezethez való asszimilációjához alkalmasabb az anyagi környezetváltoztatás és 
az arra való reflexió visszacsatolásos jellegű kognitív modellfejlesztése, mint a tisztán belső kognitív 
erőforrásokra való hagyatkozás. 

1.2.2. Az anyagi modellalkotás, -fejlesztés és -használat (T-A) 
Az anyagi modellalkotás (pl. rajzolás) célja a kognitív modellfejlesztés támogatása, eszköze pedig az anyagi 
környezetformálás. Lényegében ez a tervezőnek saját magával és esetleg másokkal való kommunikációja 
módjaként is felfogható; ugyanakkor egyben normakontroll is, hiszen a tervező az anyagi modellből nyert 
visszacsatolással nemcsak az előállításához felhasznált kognitív modellekről, hanem magáról az anyagi 
környezetről, annak tulajdonságairól (pl. az anyagi tér tulajdonságairól) is információt kap. 

2. A megvalósítás (M) 
A megvalósítás (M) lényege a kívánt és a tervezés során elgondolt környezetállapot, végtermék (T-V) előállítása 
az elgondolt módon (T-E). A tervezés és a megvalósítás mint fő tevékenységformák ennek ellenére nem 
feltétlenül egymás után következők, sőt időben sem mindig elkülöníthetők. A megvalósítás ugyanis ideális 
esetben sem az iskolai, sem a valós életben nem mechanikus, hanem kognitív értelemben gazdag, reflektáló 
folyamat, mely a tapasztalatok alapján gyakran szükségessé teszi a végtermék újratervezését (T-V) és az 
előállítási folyamat újragondolását (T-E) is. Ráadásul (az iskolában alapvető fontossággal) a megvalósítás során 
még akkor is tanul az alkotó ember, ha nem lép át a tervező tevékenységformába. Jellege szerint tehát ez a fő 
tevékenységforma két, egymástól elválaszthatatlan dimenzióban folyik: 
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2.1. Tapasztalati tanulás, kognitív modellfejlesztés (M-K) 
A tevékenység során fellépő tapasztalás tudatos reflexió útján vagy implicit módon (pl. az anyagokról, 
mozdulatokról, stb.) tanuláshoz vezet. Ez a (szélesebb értelemben vett) transzferábilis “ügyességhez”, azaz az 
anyagi környezethez való aktív viszonyulás, az anyagi környezettel való interakció fejlett, hatékony mivoltát 
eredményezi. A tevékenység során végbemenő tanulás (modellfejlesztés) mint tevékenységdimenzió 
párhuzamba állítható a tervezés során végbemenő kognitív modellezéssel mint tevékenységdimenzióval. 

2.2. Tárgyalkotás, tárgyfejlesztés (M-A) 
Itt arról a tevékenységdimenzióról van szó, mely az aktuális konkrét, a szükségleteket, kívánalmakat legalább 
részben kielégítő termék megvalósítását célozza. Ennek minősége annak igényességében érhető tetten. A 
tárgyalkotás mint megvalósítási tevékenységdimenzió párhuzamba állítható a tervezés során végbemenő anyagi 
modellalkotással mint tevékenységdimenzióval, bár a cél itt (azzal ellentétben) nem a kognitív működés 
támogatása, hanem a motorikus működéssel létrehozott anyagi környezetváltoztatás maga. Szó sincs azonban 
valamiféle “agyatlan” végrehajtásról, hiszen az előbb említett kognitív tevékenységdimenzió rendkívül szorosan 
összefonódik ezen tárgyalkotó tevékenységdimenzióval. 

3. A feltárás (F) 
Ez olyan tevékenységi mellékforma, melynek célja a tervezési tevékenység támogatása a problématér és a 
megoldástér (többnyire kezdeti, előkészítő jellegű) feltárásával. 

3.1. A feltárás tárgya szerinti dimenziói 
A probléma- és megoldástér kezdeti feltárása tárgyát tekintve három, nem teljesen független dimenzióban folyik: 

3.1.1. A problémahelyzet feltárása (F-P) 
A problémahelyzet-feltárás a problémahelyzetben implicit szükségletek és kívánalmak azonosítása, azok explicit 
kimondása céljából folyó tevékenység. Nevével ellentétben nem csupán a problématér, hanem a megoldástér 
feltárásának a tevékenységi dimenziója is, hiszen bármely szükséglet és kívánalom értelmesen csak a megoldásra 
való utalással fejezhető ki explicit módon. Tehát ez a tevékenységdimenzió a problémateret és a megoldásteret 
egyszerre körvonalazza. 

3.1.2. A megoldások és kontextusaik feltárása (F-M) 
A problémahelyzetek csak a legritkább esetben annyira egyediek, hogy egy, az adott helyzettel legalább 
bizonyos szempontból analóg problémára már ne léteznék tárgyi megoldás. Ezek feltárása (pl. felismerésük és 
alkalmasságuk elemzése) a problémamegoldó-tárgyalkotó folyamat hatékonyságát jelentősen növeli, hiszen 
kiindulópontul szolgálhat a terméktervezéshez, ráadásul nagyban elősegítheti annak a szempontrendszernek a 
felépítését is, amely alapján az elkészítendő tárgy kritériumai meghatározhatók. A feltárás tárgyai nemcsak 
maguk a létező tárgyi megoldások lehetnek, hanem kontextusaik is, pl. azok az eredeti problémák 
(szükségletek), amelyek megoldására (kielégítésére) azok készültek. A kezdeti megoldás- és kontextus-
feltáráson kívül ide tartozik még: 

 a saját (vagy kollaboratív) tervező-megvalósító munka során létrejött megoldás utólagos feltárása (mely 
újabb problémamegoldó folyamat kiindulópontjául szolgálhat); 

 a saját (vagy kollaboratív) tervező-megvalósító munka során létrejövő köztes (esetleg egymás 
alternatíváiul szolgáló) megoldások vagy megoldástervek feltárása (mely segíthet irányt adni a 
problémamegoldó-alkotó folyamat hátralévő részének). 

3.1.3. A kötöttségek, korlátok feltárása (F-K) 
A hatékony problémamegoldáshoz az alkotó embernek tudatában kell lennie azzal a mozgástérrel, amelyben a 
tervezési és megvalósítási folyamatot végeznie kell; valamint azokkal a peremfeltételekkel is, amelyekben a kész 
terméknek funkcióit betöltenie kell. Ide tartozik a tervezési és megvalósítási folyamat rendelkezésre álló időbeli, 
anyagi és humán erőforrásának korlátait, valamint a felhasználás anyagi és humán körülményeinek kötöttségeit 
(pl. a leendő felhasználó tulajdonságait vagy a megalkotandó tárgy méretbeli, tömegbeli korlátait) feltáró munka. 
A kötöttségek és korlátok feltárása (a másik két feltárási dimenzióval ellentétben) közvetlenül csak a 
megoldástérre vonatkozik, de közvetve ez is bővíti a problémateret (hiszen a felismert kötöttségek újabb 
részproblémákat vethetnek fel). 
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3.2. A feltárás tevékenységi jellege szerinti dimenziói 
A feltárás tevékenységi jellege szerint az alábbi dimenziókban folyhat: 

3.2.1. Felismerés (F-F) 
A felismerés a probléma- és megoldástér feltárásának fent említett három kategóriába sorolható tárgyait 
specifikálja. Így e tevékenységdimenzióba tartozik: 

 a problémahelyzetnek magának a felismerése; 

 a problémahelyzethez hasonló vagy azzal analóg problémahelyzetre adott létező megoldások felkutatása és 
kontextusaik felismerése; 

 a tervező- és alkotófolyamat kötöttséget jelentő tényezőinek, valamint a végtermék peremfeltételeinek 
felismerése, azonosítása. 

A felismerés kezdeti orientációt nyújt a behatóbb feltáráshoz. 

3.2.2. Elemzés-vizsgálat (F-E) 
A behatóbb feltárás céljából történő elemzés lehet értékítélettől mentes, és a probléma- és megoldástér 
mindhárom tárgykategóriájára vonatkozhat. Például (a feltárás előbb említett három tárgyköre szerint) lehet 
valamely szempontból elemezni: 

 a felismert problémakomplexumot (a szükségletek, kívánalmak rendszerét); 

 a felismert létező megoldásokat aszerint, hogy azok mely szükségleti kritériumoknak felelnek meg és 
melyeknek nem az adott problémahelyzet és a létező megoldás eredeti kontextusában; 

 azt a kötöttség-rendszert, amelyek korlátozzák az alkotó ember mozgásterét, és azokat az egymással 
összefüggő peremfeltételeket, amelyeknek a végterméknek meg kell felelni. 

Vizsgálatra akkor kerül sor, ha az elemzendő objektumba történő aktív, tervszerű beavatkozásra is szükség van a 
megfelelő információ kinyeréséhez (pl. interjú a potenciális felhasználókkal, létező megoldások törésvizsgálata). 
Fontos megjegyezni, hogy bár az elemzés maga lehet értékítélet-mentes, az elemzés szempontjainak 
megválasztása értékfüggő. 

3.2.3. Értékelés (F-É) 
Valamely (lehetőség szerint tudatos) értékrend szerint értékelni egy vagy több értékskálán való elhelyezéssel 
lehet. Így például (a feltárás előbb említett három tárgyköre szerint) meg lehet ítélni: 

 a problémakomplexum részproblémáinak, valamint az azokból felmerülő szükségleteknek, 
kívánalmaknak abszolút vagy relatív fontosságát; 

 a létező megoldások valamely (lehetőség szerint tudatosított) szempont szerinti “jobb” vagy “rosszabb” 
mivoltát; 

 az egyes, néha ellentmondó kötöttségek lényegességét. 

Fontos itt megemlíteni, hogy semmilyen tervező-alkotó tevékenység nem mentes az értékítélettől, az 
értékítéleten alapuló döntéshozástól. (Ennélfogva a tervező-alkotó projektfolyamatnak az értékelésekor a 
pedagógusnak törekednie kell arra, hogy ne az azok mögötti, azokban megtestesült értékrendet magát, hanem a 
tanulók saját értékrendjéhez viszonyított projekt minőségét értékelje.) 

4. A célzott információgyűjtés (I) 
Mint említettük, a tervezési tevékenységformát segítő célzott információgyűjtés és -feldolgozás tárgyai nemcsak 
a problématér és a megoldástér aspektusai lehetnek (azok feltárása céljából), hanem más olyan dolgok is, melyek 
a kognitív modellalkotást segíthetik. Ennek a tevékenységformának tehát az a nehézségi többlete a feltárással 
szemben, hogy sokkal kevésbé nyilvánvaló, mely információforrások és az azokból származó mely információk 
volnának relevánsak és potenciálisan használhatók a kognitív modellalkotásban. A kreatív 
problémamegoldásban igazából ez csupán valószínűsíthető, hiszen irrelevánsnak tűnő információ is indukálhat 
kreatív ötletet. Ez a kivétel viszont nem tartozik a célzott információgyűjtés tevékenységformájának körébe. 

A célzott információgyűjtés tevékenységformája két alapvető, élesen nem elkülöníthető dimenziócsoportban 
folyik: a gyűjtés jellegének és tartalmának (tárgyának) dimenziócsoportjában. 
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4.1. A célzott információgyűjtés jellege szerinti dimenziói 
A célzott információgyűjtés jelleg szerint három tevékenységdimenzióra osztható, melyek sokszor (de nem 
feltétlenül) egymást követő fázisok, s egy alkotó projektmunka során nem egyszeri egymásutániságban zajlanak 
le, hanem szükség szerint váltakozhatnak, ismétlődhetnek. 

4.1.1. Tudáshiány-azonosítás (I-A) 
Ez egy nehéz, metakognitív működést igénylő tevékenységdimenzió, melynek lényege annak felismerése és 
megfogalmazása, hogy az adott projektben a hatékony kognitív (és áttételesen anyagi) modellalkotáshoz,  
-fejlesztéshez és -használathoz a saját meglévő tudáson felül milyen más tudás volna szükséges. 

4.1.2. Információforrás-szelekció (I-SZ) 
A forrásszelekció során a tervező ember felméri, hogy honnan tudna a kognitív modellalkotását, -fejlesztését és -
használatát segítő releváns információhoz jutni (pl. könyvekből, Internetről, más emberektől, stb.). Ez a 
tevékenységdimenzió nem feltétlenül igényel előzetes tudáshiány-azonosítást ahhoz, hogy hasznos, előrevivő 
legyen, de a tudáshiány-azonosítás orientálhatja, s így jelentősen segítheti azt. 

4.1.3. Információ begyűjtése és -szűrése (I-B) 
Ennek a tevékenységdimenziónak a végzése során a tervező ember az addig szerzett tudásához illeszthető, 
megítélése szerint a projekt sikerét nagy valószínűséggel előrevivő használható információkat gyűjti be és 
egyúttal szűri meg, elősegítve ezáltal a tervezés részeként felfogható kognitív modellalkotást, -fejlesztést és  
-használatot. 

4.2. A célzott információgyűjtés tárgya szerinti dimenziói 
Tárgya szerint az célzott információgyűjtés az alábbi fontos dimenziókra osztható: 

4.2.1. Információgyűjtés az anyagi és társadalmi környezetről (I-K) 
A technikai rendszerek és az azokat létrehozó anyagi környezetformálás az anyagokról és a társadalmi 
kontextusról szerzett ismeretek révén jobban érthetők meg. Így a problématérbe és a megoldástérbe (legalább a 
projekt kezdetén) jogosan nem sorolható, ám mégis valamilyen szempontból azoknak hátteret nyújtó ismeretek 
segíthetnek a problématér és a megoldástér belső és külső, valamint egymással való összefüggéseinek 
megértésében, ezáltal a projekt véghezvitelében. 

4.2.2. Információgyűjtés az anyagformálás módszereiről (technológiákról) (I-T) 
Egy adott technológiai eljárás a projekt kezdetén rendszerint nem tartozik a megoldástérbe, azt az előállítási 
folyamat tervezése (T-E) során kell megalkotni. Azonban ezt a technológiai tervezést az alkotó embernek 
(szerencsére) nemcsak az addigi tapasztalataira alapozottan kell véghezvinni, hanem már létező, kidolgozott, 
kipróbált technológiai folyamatokból mint mintákból is ki lehet indulni. 

4.2.3. Információgyűjtés a tervezés során használt modellalkotásról és a 
modellhasználatról (I-M) 
A tervezés során használható kognitív és anyagi modellalkotási és -használati módszerekről és azok 
tulajdonságairól szerzett információk szintén fontos segítséget jelentenek a modellezés alkalmas formájának 
megválasztásában és kialakításában. Ezen belül fontos lehet a modellezés korlátairól is tudomást szerezni. Mivel 
mind a kognitív, mind az anyagi modellezés absztrakcióra épül, a kognitív és anyagi modellalkotásnak, azaz az 
absztrakciós leképezésnek a konkrét korlátai a tervezőt félrevezethetik, ha ezeknek a leképezésből adódó 
korlátoknak a tervező nincsen tudatában (pl. egy hídmodell stabilitása nem feltétlenül jelenti a híd stabilitását). 
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5. Az együttműködés (E) 
A projekt során való együttműködés hatékonysága lényegesen befolyásolhatja az egyén sokoldalú fejlődését 
éppúgy, mint a konkrét projekt sikerét, hiszen elég a kognitív eszközök szociális eredetére vonatkozó 
elméletekre gondolni. A tevékenységforma két dimenziócsoportban folyik: az együttműködés az egyén 
szempontjából vett fő irányának és formájának tevékenységdimenzióiban. 

5.1. Az együttműködés iránya szerinti tevékenységdimenziói 
Az együttműködés irányát tekintve két, egymástól élesen el nem választható dimenzióra bontható: 

5.1.1. Mások segítése (E-M) 
Az alkotó ember mások technikai projekttevékenységének mind a négy eddig felsorolt formájában (tervezés, 
megvalósítás, feltárás, célzott információgyűjtés) segíteni tud. Az effajta segítség nemcsak a másiknak, hanem 
saját magának is (kognitív modelljei fejlődése révén) hasznos. A “Hogyan és miben tudnék másnak/neked 
segíteni?" kérdés sokszori, szokásszerű megfogalmazása és megválaszolása az ilyesfajta tevékenységdimenzió 
gyakori megvalósulásában egy fontos eszköz lehet. 

5.1.2. Mások segítségének saját tevékenységbe illesztése (E-S) 
Más segítségének saját projekttevékenységbe illesztése természetesen szintén mind a négy felsorolt 
tevékenységformában lehetséges. Ide tartozik, ha az alkotó ember kommunikálni tudja efféle kérését, igényét, 
miután a “Miben és hogyan tudhatna nekem másvalaki/te segíteni?” kérdésre adandó választ végiggondolja. 

5.2. Az együttműködés formája szerinti tevékenységdimenziói 
Az együttműködés formáját tekintve két, gyakran egymást kiegészítő dimenzióra bontható: 

5.2.1. Direkt (anyagformáló célú) együttműködés (E-D) 
A direkt (anyagformáló) együttműködés során a projekt előrevitelének módja nem az információközlés, hanem a 
segítő személynek az anyagformálás technológiai folyamatában való konkrét részvétele. Ez a közös, 
összehangolt (modellezési vagy tárgyalkotási célú) anyagformálás dimenziója. 

5.2.2. Indirekt (kommunikatív) együttműködés (E-I) 
Az indirekt (kommunikatív) együttműködés során anyagi modellek formájában információ közlése és fogadása 
megy végbe, mely így indirekt módon a projekt sikerének esélyét növeli. Ilyen például amikor az egyik fél egy 
másiknak tervezési szempontot vagy műveletvégzési ötletet ad. 

 
 

III. A projekttevékenység minőségi szintjeinek listája 
A tevékenységformák fenti taxonómiája után az annak megfelelő minőségi szintek listája következik, amely az 
első fejlesztési feladatcsoportot (a tevékenység-repertoár bővítése és az egyes tevékenységformák 
hatékonyságának növelése) és a második fejlesztési feladatcsoportot (a tevékenységformák összehangoltságának 
emelése) illető évenkénti követelményrendszer alapját képezi. 

1. A tervezés (T) 

1.1. A tervezés tárgya szerinti dimenziói 

1.1.1. A végtermék tervezése (T-V) 
1. szint A kezdeti feltárásból származó információk egyetlen elemének figyelembevételéről tanúskodó 

végtermék-tervet tud alkotni. 

2. szint A kezdeti feltárásból származó információk egy részének a figyelembevételéről tanúskodó, legalább 
részben reális végtermék-tervet tud alkotni. 
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3. szint A kezdeti feltárásból származó információk többségének a figyelembevételéről tanúskodó, a 
kiindulási problémát legalább részben megoldó, reális végtermék-tervet tud alkotni. 

4. szint A kezdeti feltárásból származó információk többségének a figyelembevételéről tanúskodó, a 
kiindulási problémát lényegében megoldó, reális végtermék-tervet tud alkotni.  

5. szint A kezdeti feltárásból származó információk mindegyikének a figyelembevételéről tanúskodó, a 
kiindulási problémát teljesen megoldó, reális végtermék-tervet tud alkotni. 

6. szint A kezdeti feltárásból származó információk mindegyikének a figyelembevételéről tanúskodó, a 
kiindulási problémát teljesen megoldó, reális és újszerű végtermék-tervet tud alkotni. 

1.1.2. A végtermék előállítási folyamatának tervezése (T-E) 
1. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető előállítási folyamat egy adekvát lépését ki tudja találni. 

2. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető előállítási folyamat több lépését reális módon meg tudja 
tervezni. 

3. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető előállítási folyamat lépéseinek többségét reális módon 
meg tudja tervezni és a lépések megfelelő sorrendjét is végig tudja gondolni. 

4. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető, lépéseiben és azok sorrendiségében is adekvát és 
majdnem teljes előállítási folyamatot tud tervezni. 

5. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető, lépéseiben és azok sorrendiségében is adekvát, teljes és 
reális előállítási folyamatot tud tervezni. 

6. szint A megvalósítani kívánt végtermékhez vezető, lépéseiben és azok sorrendiségében is adekvát, teljes és 
reális előállítási folyamatot tud tervezni, melynek újszerű, kreatív eleme is van. 

1.1.3. A végtermék használati, karbantartási és amortizációs folyamatának tervezése 
(T-H) 
1. szint A végtermék rendeltetésszerű használatának egy egyszerűbb módját képes átgondolni. 

2. szint A végtermék rendeltetésszerű használatának több módját vagy több helyzetét is képes átgondolni. 

3. szint A végtermék rendeltetésszerű használatát és egy, az élettartamát meghosszabbító vagy 
használhatóságát növelő karbantartási tevékenységét is képes átgondolni. 

4. szint A végtermék rendeltetésszerű használatát és több, célszerűen megválasztott, annak élettartamát 
meghosszabbító vagy használhatóságát növelő karbantartási tevékenységét is képes átgondolni. 

5. szint A végtermék rendeltetésszerű használatát és több, célszerűen megválasztott, annak élettartamát 
meghosszabbító vagy használhatóságát növelő karbantartási tevékenységét is képes átgondolni. A 
végtermék várható élettartamát képes megbecsülni és hulladékként való viselkedését átgondolni. 

6. szint A végtermék rendeltetésszerű használatát és több, célszerűen megválasztott, annak élettartamát 
meghosszabbító vagy használhatóságát növelő karbantartási tevékenységét és azok gyakoriságát is 
képes átgondolni. A termék várható élettartamát képes megbecsülni, és átgondolni hulladékként való 
viselkedését, felújításának vagy újrafeldolgozásának lehetőségeit. 

1.2. A tervezés tevékenységi jellege szerinti dimenziói 
A kognitív modellek szorosan összefüggnek az érzékelt tér anyagi modelljeivel, hiszen ez utóbbiak éppen az 
előbbiek támogatása céljából jönnek létre. A kognitív modellalkotás, -fejlesztés és -használat tehát olyan 
mértékben összefonódik az anyagi modellalkotással, -fejlesztéssel és -használattal, hogy szétválasztásuk a 
minőségi szintjeik definiálása szempontjából gyakorlatilag lehetetlen. Bármely kognitív modell egyetlen 
megfigyelhető realizálódása egyébként is egy anyagi modell (pl. szó, rajz, makett), így a kettő különválasztása a 
minőségi szintek gyakorlati használhatósága szempontjából sem célszerű. Mindezek miatt a két tevékenység-
dimenziót együttesen tárgyaljuk. 
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1.2.1.–1.2.2. A kognitív és anyagi modellalkotás, -fejlesztés és -használat (T-K és T-A) 
1. szint Egyszerű anyagi modellt (verbális leírást, rajzot vagy más térbeli anyagi modellt) tud alkotni egy 

létező, megfigyelt tárgyról vagy folyamatról. 

2. szint Egyszerű anyagi modellt (verbális leírást, rajzot vagy más térbeli anyagi modellt) tud alkotni egy 
elképzelt, a projekt szempontjából releváns tárgyról vagy folyamatról. 

3. szint A tervezés szempontjából célszerűen megválasztott formában anyagi modellt tud alkotni egy 
elképzelt tárgyról vagy folyamatról, mely a végtermék, illetve az előállítási vagy használati folyamat 
tervezésének ésszerű lépése. 

4. szint Már meglévő (tárgyról vagy folyamatról alkotott) anyagi modellt annak módosításával vagy 
módosított reprodukciójával tovább tud fejleszteni úgy, hogy az a tervezésben legalább néha valódi 
előrelépést jelentsen, azaz a feltárás során felvázolt vagy felismert kritériumoknak, kívánalmaknak és 
kötöttségeknek jobban megfeleljen. 

5. szint Célszerűen megválasztott, tárgyról vagy folyamatról önállóan vagy kollaboratív módon alkotott 
anyagi modellekre reflektálva, azok (kívánalmak és kötöttségek szerinti) hiányosságainak felismerése 
által vezérelt, folyamatos, egymásra épülő (de nem feltétlenül lineáris és nem feltétlenül egyre 
részletesebb modelleket eredményező) modellfejlesztési lépésekkel a kezdeti ötletektől kiforrott 
tervhez tud eljutni. 

6. szint Célszerűen megválasztott, tárgyról vagy folyamatról önállóan vagy kollaboratív módon alkotott 
anyagi modellekre reflektálva, azok (kívánalmak és kötöttségek szerinti) hiányosságainak felismerése 
által vezérelt, folyamatos, egymásra épülő (de nem feltétlenül lineáris és nem feltétlenül egyre 
részletesebb modelleket eredményező) modellfejlesztési lépésekkel a kezdeti ötletektől kiforrott 
tervhez tud eljutni. Eközben tanúbizonyságot tesz arról, hogy figyelembe veszi a modellezés mint 
absztrakciós leképezés korlátait a valóságra vonatkozó következtetéseiben. 

2. A megvalósítás (M) 
A tervezés tevékenységi jellegéhez hasonlóan a megvalósítás kognitív és anyagformáló dimenziói olyan 
szorosan összefüggnek, hogy tapasztalati tanulás (mely tudatos vagy tudattalan kognitív modellfejlesztés) és a 
tárgyalkotás-tárgyfejlesztés minőségi szintjeik definiálása szempontjából egymástól el nem választhatók. 
Hasonlóképpen a megvalósítást elősegítő tapasztalati tanulás (kognitív modellfejlesztés) csak a tárgyalkotás-
tárgyfejlesztés fejlettségében, igényességében érhető tetten, így a használhatóság szempontjából sem célszerű a 
minőségi szintek különválasztása. Ezért ezt a két tevékenységdimenziót is együttesen tárgyaljuk. 

 

2.1.–2.2. Tapasztalati tanulás, kognitív modellfejlesztés, tárgyalkotás, tárgyfejlesztés 
(M-K és M-A) 
1. szint Adott egyszerű folyamatterv (elgondolás) tudatában annak egyes tárgyalkotási műveleti lépéseinek 

végrehajtására képes látott tevékenységminta motoros követésével. 

2. szint Adott egyszerű folyamatterv (elgondolás) tudatában annak egyes tárgyalkotási műveleti lépéseinek 
végrehajtására képes önállóan. 

3. szint Adott egyszerű folyamatterv (elgondolás) tudatában annak egyes tárgyalkotási műveleti lépéseinek 
végrehajtására képes önállóan és igényesen. 

4. szint A tervezés során létrejött előállítási folyamattervnek megfelelő tárgyalkotási műveletek sorrendileg 
helyes, tervhű (de a tervhez mereven nem ragaszkodó), nagyrészt igényes, önálló végrehajtására 
képes. 

5. szint A tervezés során létrejött előállítási folyamattervnek megfelelő tárgyalkotási műveletek több 
lépésének sorrendileg helyes, tervhű (de a tervhez mereven nem ragaszkodó), részeiben és egészében 
is igényes, önálló végrehajtására képes. 

6. szint A tervezés során létrejött előállítási folyamattervnek megfelelő tárgyalkotási műveletsorozat 
egészének rugalmas, az egyes műveleteit a pillanatnyi tapasztalatok fényében reflektív módon 
kreatívan módosító, önálló, részeiben és egészében is igényes végrehajtására képes. 
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3. A feltárás (F) 
Ahogy korábban kitűnt, a problématér és a megoldástér feltárásának tevékenységi jellege szerinti dimenzióinak 
leírása függ attól tárgytól (problémahelyzet, létező megoldások és kontextusaik, kötöttségek), amely irányában a 
feltárás folyik. Ugyanakkor a feltáró tevékenység az egyes tárgyakon belül más-más jellegű lehet, melyeket 
nemigen lehet egyetlen skálán szintekre osztani. Ezért a szintek leírásakor a feltárás egyes tevékenységi jelleg 
szerinti dimenzióin belül külön-külön szinteket állapítunk meg a feltárás tárgya szerint. 

3.1. A feltárás tevékenységi jellege szerinti dimenziói 

3.1.1. Felismerés (F-F) 

a) A problémahelyzet feltárása (F-P) 
1. szint Elképzelt vagy megfigyelt kontextusban képes felismerni és megfogalmazni egy problémát. 

2. szint Elképzelt vagy megfigyelt kontextusban képes felismerni és megfogalmazni több problémát vagy egy 
probléma több összetevőjét. 

3. szint Elképzelt vagy megfigyelt kontextusban képes felismerni és megfogalmazni több problémát vagy egy 
probléma több összetevőjét, melyek között kevésbé szembetűnő is van.  

4. szint Elképzelt vagy megfigyelt kontextusban képes felismerni és összefüggéseiben felvázolni egy 
problémakomplexumot. 

b) A megoldások és kontextusaik feltárása (F-M) 
1. szint Egy, az adott problémához valamilyen adott szempontból hasonló, már megoldott problémát annak 

egy megoldásával együtt meg tudja keresni. 

2. szint Egy, az adott problémához valamilyen, általa indokoltan választott szempontból hasonló, már 
megoldott problémát és annak egy (vagy esetleg több) megoldását is meg tudja keresni. 

3. szint Több olyan, már megoldott problémát meg tud keresni (megoldásaikkal együtt), melyek más-más 
(általa indokoltan választott) szempontból hasonlóak az adott problémához vagy annak 
részproblémáihoz. 

4. szint Több olyan, már megoldott problémát meg tud keresni (megoldásaikkal és kontextusaikkal együtt), 
melyek más-más (általa indokoltan választott) szempontból hasonlóak az adott problémához vagy 
annak részproblémáihoz. 

5. szint Több olyan, már megoldott problémát meg tud keresni (megoldásaikkal és kontextusaikkal együtt), 
melyek más-más (általa indokoltan választott) szempontból hasonlóak az adott problémához vagy 
annak részproblémáihoz. Ezen megoldott analóg problémák között olyan is van, melynek kontextusa 
távol áll az eredeti probléma kontextusától (távoli asszociáció). 

c) A tervező és alkotó folyamatot illető kötöttségek, korlátok feltárása (F-K-1) 
1. szint Az elvégzendő (esetleg vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt) tervező-alkotó folyamat egy 

valóban meglévő kötöttségét meg tudja állapítani. 

2. szint Az elvégzendő (esetleg vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt) tervező-alkotó folyamat több 
valóban meglévő kötöttségét is önállóan meg tudja állapítani. 

3. szint Az elvégzendő (esetleg vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt) tervező-alkotó folyamat több 
valóban meglévő kötöttségét is meg tudja állapítani, melyek között materiális (anyagforrási, 
anyagmegmunkálási) és humán (képességeket jelentő) erőforrási korlátok, valamint időkorlátok is 
vannak. 

4. szint Az elvégzendő (esetleg vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt) tervező-alkotó folyamat 
összes valóban meglévő és a folyamattervezéshez (vagy annak további finomításához) lényeges 
kötöttségét is meg tudja állapítani (materiális és humán erőforrási korlátok, valamint időkorlátok). 
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d) A leendő végtermék peremfeltételeinek feltárása (F-K-2) 
1. szint Vázlatosan körül tudja írni azt az anyagi és humán környezetet, melyben a leendő terméknek 

funkcionálnia kell. 

2. szint A megalkotandó végtermék anyagi és humán környezetének célszerű feltárásából kiindulva a 
funkcióinak betöltéséhez szükséges peremfeltételek közül egyet helyesen és indokolva meg tud 
állapítani. 

3. szint A megalkotandó végtermék anyagi és humán környezetének célszerű feltárásából kiindulva a 
funkcióinak betöltéséhez szükséges peremfeltételek közül többet helyesen és indokolva meg tud 
állapítani. 

4. szint A megalkotandó végtermék anyagi és humán környezetének célszerű feltárásából kiindulva a 
funkcióinak betöltéséhez szükséges (az alkotó problémamegoldás adott fázisában) minden reálisan 
látható és lényeges peremfeltételt helyesen és indokolva meg tud állapítani. 

3.1.2. Elemzés-vizsgálat (F-E) 

a) A problémahelyzet feltárása (F-P) 
1. szint A felismert problémahelyzetben meg tud határozni egy szükségletet vagy kívánalmat, melynek 

kielégítése a problémahelyzetet legalább részben megoldaná. 

2. szint A felismert problémahelyzetben meg tud határozni több szükségletet vagy kívánalmat, melyek 
kielégítése a problémahelyzetet legalább részben megoldaná. 

3. szint A felismert problémahelyzetet elemezve meg tudja határozni az összes szükségletet és kívánalmat, 
melyek kielégítése a problémahelyzetet lényegében megoldaná. Ehhez szükség szerint aktív 
vizsgálódást is képes végezni. 

4. szint A felismert problémahelyzetet szükség szerint részproblémáira bontva, majd azokat elemezve meg 
tudja határozni az összes szükségletet és kívánalmat és azok összefüggéseit, melyek kielégítése a 
problémahelyzetet megoldaná. Ehhez szükség esetén aktív vizsgálódást is képes tervezni és végezni. 

5. szint A felismert problémahelyzetet szükség szerint részproblémáira bontva, majd azokat elemezve meg 
tudja határozni az összes szükségletet és kívánalmat és azok összefüggéseit, melyek kielégítése a 
problémahelyzetet lényegében megoldaná. Ehhez szükség esetén aktív vizsgálódást is képes tervezni 
és végezni. Fel tudja ismerni az azonosított szükségletek és kívánalmak esetleg (részben vagy 
egészben) következményeiket tekintve ellentmondó mivoltát. 

b) A megoldások és kontextusaik feltárása (F-M) 
1. szint El tudja dönteni, hogy egy saját vagy mások által készített végtermék egy adott szükségletnek vagy 

kívánalomnak megfelel-e. 

2. szint Egy adott szükségletnek való megfelelés szempontjából egy saját vagy mások által készített 
végterméket annak kész vagy félkész állapota vagy végtermékterve alapján elemezni tud. 

3. szint Egy adott szükségletnek való megfelelés szempontjából egy saját vagy mások által készített 
végterméket annak kész vagy félkész állapota vagy végtermékterve alapján elemezni tud. Ehhez 
szükség esetén ésszerűen megválasztott aktív vizsgálódást is képes végezni. 

4. szint Több adott szükségletnek egyszerre való megfelelés szempontjából egy saját vagy mások által 
készített végterméket annak kész vagy félkész állapota vagy végtermékterve alapján összefüggéseiben 
és árnyaltan elemezni tud. Ehhez szükség esetén aktív vizsgálódást vagy vizsgálódás-sorozatot is 
képes tervezni és végezni. 

5. szint Több adott szükségletnek egyszerre való megfelelés szempontjából egy saját vagy mások által 
készített végterméket annak kész vagy félkész állapota vagy végtermékterve alapján összefüggéseiben 
és árnyaltan, azok kontextusát is figyelembe véve elemezni tud. Ehhez szükség esetén ésszerűen 
megválasztott aktív vizsgálódást vagy vizsgálódás-sorozatot is képes tervezni és végezni. 
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c) A tervező és alkotó folyamatot illető kötöttségek, korlátok feltárása (F-K-1) 
1. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat egy felismert 

kötöttsége tudatában annak a tervező vagy alkotó folyamat további végzését befolyásoló konkrét 
kihatását, potenciális következményeit meg tudja állapítani. 

2. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat több 
felismert kötöttsége tudatában azoknak a tervező vagy alkotó folyamat további végzését befolyásoló 
konkrét együttes kihatását, együttes következményeit meg tudja állapítani. 

3. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat több 
felismert kötöttsége tudatában azok páronkénti összefüggéseit elemezni tudja (önmagukban és 
következményeiket tekintve is). Szükség esetén meg tudja vizsgálni, hogy valamelyik 
megfogalmazott kötöttségen lehetne-e módosítani egy más kötöttség módosításával. 

4. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat összes 
felismert kötöttsége tudatában azok komplex összefüggésrendszerét feltárni és elemezni tudja (a 
kötöttségeket magukat és következményeiket tekintve is). Szükség esetén meg tudja vizsgálni, hogy 
némelyik megfogalmazott kötöttségen lehetne-e módosítani más kötöttségek módosításával. 

d) A leendő végtermék peremfeltételeinek feltárása (F-K-2) 
1. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék egy megállapított peremfeltétele tudatában annak 

a végterméket befolyásoló konkrét kihatását, potenciális következményeit meg tudja állapítani. 

2. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék több megállapított peremfeltétele tudatában 
azoknak a végterméket befolyásoló konkrét együttes kihatását, együttes következményeit meg tudja 
állapítani. 

3. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék több megállapított peremfeltétele tudatában azok 
páronkénti összefüggéseit elemezni tudja (önmagukban és következményeiket tekintve is). Szükség 
esetén meg tudja vizsgálni, hogy a megfogalmazott peremfeltételek valamelyikének módosítása 
lehetőséget adhatna-e egy másik peremfeltétel módosítására. 

4. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék több megállapított peremfeltétele tudatában azok 
komplex összefüggésrendszerét feltárni és elemezni tudja (önmagukban és következményeiket 
tekintve is). Szükség esetén meg tudja vizsgálni, hogy a megfogalmazott peremfeltétek egy részének 
együttes módosítása lehetőséget adhatna-e egy másik peremfeltétel módosítására. 

 

3.1.3. Értékelés (F-É) 

a) A problémahelyzet feltárása (F-P) 
1. szint Felismert probléma megoldásának vagy felismert szükséglet kielégítésének abszolút fontosságát 

realisztikusan, érvekkel alátámasztva meg tudja becsülni. 

2. szint Több felismert részprobléma megoldásának vagy több felismert szükséglet kielégítésének relatív és 
abszolút fontosságát érvekkel alátámasztva meg tudja becsülni. 

3. szint Tudatosan vállalt és deklarált saját értékrend szerint és arra való utalásokkal több felismert 
részprobléma megoldásának és több felismert szükséglet kielégítésének abszolút és relatív fontosságát 
meg tudja becsülni. Ez alapján prioritási döntést tud hozni a részproblémák megoldását és a 
szükségletek kielégítését illetően. 

4. szint A végtermék felhasználójának megismert vagy megsejtett értékrendje szerint és arra való utalásokkal 
több felismert részprobléma megoldásának és több felismert szükséglet kielégítésének abszolút és 
relatív fontosságát meg tudja becsülni. Ez alapján prioritási döntést tud hozni a részproblémák 
megoldását és a szükségletek kielégítését illetően. 

b) A megoldások és kontextusaik feltárása (F-M) 
1. szint Két, saját vagy mások által készített végterméket azok kész vagy félkész állapota vagy (vázlatos vagy 

részletes) végtermékterve alapján egy adott szükségletnek való megfelelés szempontjából, indokolva 
össze tud hasonlítani. 
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2. szint Két vagy több, saját vagy mások által készített végterméket azok kész vagy félkész állapota vagy 
(vázlatos vagy részletes) végtermékterve alapján egyszerre több (már korábban felismert) 
szükségletnek való megfelelés szempontjából, árnyaltan, indokolva össze tud hasonlítani. Ezután a 
legmegfelelőbbet ki tudja választani. 

3. szint Két vagy több, saját vagy mások által készített végterméket azok kész vagy félkész állapota vagy 
(vázlatos vagy részletes) végtermékterve alapján egyszerre több (már korábban felismert) 
szükségletnek való megfelelés szempontjából, mindegyik végtermékhez (vagy végterméktervhez) pro 
és kontra érveket rendelve össze tud hasonlítani. Ezután a pro és kontra érveket mérlegelve saját, 
tudatosan vállalt értékrendje alapján a legmegfelelőbbet ki tudja választani. 

4. szint Két vagy több, saját vagy mások által készített végterméket azok kész vagy félkész állapota vagy 
(vázlatos vagy részletes) végtermékterve alapján egyszerre több (már korábban felismert) 
szükségletnek való megfelelés szempontjából, mindegyik végtermékhez (vagy végterméktervhez) pro 
és kontra érveket rendelve össze tud hasonlítani. Ezután a végtermék felhasználója által vélhetően 
vallott értékrend alapján a legmegfelelőbbet ki tudja választani. 

c) A tervező és alkotó folyamatot illető kötöttségek, korlátok feltárása (F-K-1) 
1. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat 

kötöttségeinek abszolút lényegességét (be nem tartásuk következményeinek becsült hátrányai alapján) 
indoklással meg tudja állapítani. 

2. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat 
kötöttségeinek abszolút és egymáshoz képest vett relatív lényegességét (be nem tartásuk 
következményeinek becsült hátrányai alapján) indoklással meg tudja állapítani.  Ez alapján prioritási 
sorrendet tud felállítani a kötöttségek betartásához. 

3. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat 
kötöttségeinek abszolút és egymáshoz képest vett relatív lényegességét (be nem tartásuk 
következményeinek becsült hátrányai alapján) tudatosan vállalt és deklarált saját értékrend szerint 
meg tudja állapítani. Ez alapján prioritási sorrendet tud felállítani a kötöttségek betartásához. 

4. szint Az elvégzendő, vázlatosan vagy egyes lépéseiben már elképzelt tervező-alkotó folyamat 
kötöttségeinek abszolút és egymáshoz képest vett relatív lényegességét (be nem tartásuk 
következményeinek becsült hátrányai alapján) tudatosan vállalt és deklarált saját értékrend szerint 
meg tudja állapítani. Ez alapján, valamint a kötöttségek korábban megállapított okozati 
összefüggésrendszere alapján prioritási sorrendet tud felállítani a kötöttségek betartásához és szükség 
esetén javaslatot tud tenni azok módosított formájának betartásához a relatív előnyök mérlegelése 
alapján. 

d) A leendő végtermék peremfeltételeinek feltárása (F-K-2) 
1. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék egy peremfeltételének abszolút fontosságát (a 

peremfeltételhez való nem vagy csak részben igazodás becsült hátrányai alapján) indoklással meg 
tudja állapítani. 

2. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék peremfeltételeinek abszolút és egymáshoz képest 
vett relatív fontosságát (a peremfeltételhez való nem vagy csak részben igazodás becsült hátrányai 
alapján) indoklással meg tudja állapítani. Ez alapján prioritási sorrendet tud felállítani a 
peremfeltételekhez való igazodást illetően. 

3. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék peremfeltételeinek abszolút és egymáshoz képest 
vett relatív fontosságát (a peremfeltételhez való nem vagy csak részben igazodás becsült hátrányai 
alapján) tudatosan vállalt és deklarált saját értékrend szerint meg tudja állapítani. Ez alapján prioritási 
sorrendet tud felállítani a peremfeltételekhez való igazodást illetően. 

4. szint A vázlatosan vagy részben már elképzelt végtermék peremfeltételeinek abszolút és egymáshoz képest 
vett relatív fontosságát (a peremfeltételhez való nem vagy csak részben igazodás becsült hátrányai 
alapján) tudatosan vállalt és deklarált saját értékrend szerint meg tudja állapítani. Ez alapján, valamint 
a peremfeltételek korábban megállapított komplex összefüggésrendszere alapján prioritási sorrendet 
tud felállítani a peremfeltételekhez való igazodást illetően és szükség esetén javaslatot tud tenni a 
betartandó peremfeltételek módosításához az így keletkező peremfeltételekhez való igazodás relatív 
előnyeinek mérlegelése alapján. 
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4. A célzott információgyűjtés (I) 

4.1. A célzott információgyűjtés jellege szerinti dimenziói 

4.1.1. Tudáshiány-azonosítás (I-A) 
1. szint Az alkotó projekt folyamatában megakadva képes nagyjából körülírni azt a tudáselemet, melynek 

elsajátítására szükség van ahhoz, hogy továbbléphessen. 

2. szint Az alkotó projekt folyamatában megakadva képes pontosan körülírni azt a tudáselemet, melynek 
elsajátítására szükség van ahhoz, hogy továbbléphessen. 

3. szint Néhány esetben előre, az azonnali szükségszerűség felmerülése előtt képes helyesen felismerni és 
nagyjából körvonalazni olyan tudáselemeket, melyek elsajátítására a projekt sikere érdekében szükség 
van. 

4. szint Az azonnali szükségszerűség felmerülése előtt már potenciálisan felismerhető szükséges és hiányzó 
tudáselemek többségét előre felismerni és (a helyzetben lehetséges részletességgel) körvonalazni 
tudja. 

4.1.2. Információforrás-szelekció (I-SZ) 
1. szint Képes egy alkalmas információforrást találni valamely körvonalazott tudáshiány kielégítésére vagy a 

projekt sikerét valószínűleg növelő információ kinyerése érdekében. 

2. szint Képes több alkalmas információforrást is találni valamely körvonalazott tudáshiány kielégítésére vagy 
a projekt sikerét valószínűleg növelő információ kinyerése érdekében. 

3. szint Valamely körvonalazott tudáshiány kielégítésére vagy a projekt sikerét valószínűleg növelő 
információ kinyerése érdekében több és többféle jellegű (pl. nyomtatott, elektronikus, humán) 
alkalmas információforrást is találni tud. El tudja dönteni és indokolni tudja, melyik volna a célból a 
legalkalmasabb. 

4. szint Valamely körvonalazott tudáshiány kielégítésére vagy a projekt sikerét valószínűleg növelő 
információ kinyerése érdekében több és többféle jellegű (pl. nyomtatott, elektronikus, humán) 
alkalmas információforrást is találni tud. El tudja dönteni, melyik milyen szemszögből nézve volna 
alkalmasabb, majd az előnyök és hátrányok mérlegelésével ki tudja választani azokat, amelyekhez 
fordulni érdemes. 

4.1.3. Információ begyűjtése és szűrése (I-B) 
1. szint Képes egy adott és alkalmasan választott és egyszerű keresést lehetővé tévő információforrásból (pl. 

tárgymutató alapján könyvből való egyszerű kikereséssel) utólagos szűrést nem vagy alig igénylő 
esetben a célnak megfelelő, releváns információt kinyerni és megérteni. 

2. szint Képes egy adott és alkalmasan választott, összetettebb keresést igénylő információforrásból utólagos 
szűrést nem vagy alig igénylő esetben a célnak megfelelő, releváns információt kinyerni és megérteni. 

3. szint Képes egy adott és alkalmasan választott, összetettebb keresést igénylő információforrásból utólagos 
szűrést is igénylő esetben a célnak megfelelő, releváns információt kinyerni és megérteni. 

4. szint Képes egy adott és alkalmasan választott, összetettebb keresést igénylő információforrásból utólagos 
szűrést és előfeldolgozást is igénylő esetben a célnak megfelelő, releváns információt kinyerni és 
megérteni. 

4.2. A célzott információgyűjtés tárgya szerinti dimenziói 
A célzott információgyűjtés tárgya szerinti három dimenziója (anyagi és társadalmi környezetről, 
technológiákról, modellalkotásról és modellhasználatról) nem jelent lényegileg más, feltétlenül külön 
definiálandó tevékenységekből levezethető minőségi szinteket. Mégis fontos jellemzője a minőségi technikai 
projekteknek ezen három dimenzió jelenléte a tanuló tevékenységeiben. Ezért egyetlen közös minőségi skálát 
adunk meg a három tárgy szerinti dimenzióhoz. 
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1. szint A projekt szerves részeként a problématérbe és a megoldástérbe nemigen tartozó, mégis releváns és 
hasznos információt gyűjt az anyagi vagy a társadalmi környezet egyes jellemzőiről. 

2. szint A projekt szerves részeként a problématérbe és a megoldástérbe nemigen tartozó, mégis releváns, 
hasznos és legalább részben felhasznált információt gyűjt az anyagi és a társadalmi környezet egyes 
jellemzőiről. 

3. szint A projekt szerves részeként a problématérbe és a megoldástérbe nemigen tartozó, mégis releváns, 
hasznos és legalább részben felhasznált információt gyűjt az anyagi vagy a társadalmi környezet 
egyes jellemzőiről, valamint potenciálisan használható technológiákról, fogásokról is. 

4. szint A projekt szerves részeként a problématérbe és a megoldástérbe nemigen tartozó, mégis releváns, 
hasznos és legalább részben felhasznált információt gyűjt az anyagi és a társadalmi környezet egyes 
jellemzőiről, valamint potenciálisan használható technológiákról és (szükség esetén) kognitív vagy 
anyagi modellalkotási módszerekről is. 

5. szint A projekt szerves részeként a problématérbe és a megoldástérbe nemigen tartozó, mégis releváns, 
hasznos és legalább részben felhasznált információt gyűjt az anyagi és a társadalmi környezet egyes 
jellemzőiről, valamint potenciálisan használható technológiákról és az alkalmazható kognitív vagy 
anyagi modellalkotási módszerekről és azok korlátairól is. 

 

5. Az együttműködés (E) 
Szigorúan egyéni projektmunka esetén ez a tevékenységforma természetesen nem fordul elő. 

5.1. Az együttműködés iránya szerinti dimenziói 

5.1.1. Mások segítése (E-M) 
1. szint Más tanulót annak kérése alapján a technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási és 

célzott információgyűjtési tevékenységformája közül legalább egyben ésszerűen segíti. 

2. szint Más tanulót annak kérése alapján a technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási és 
célzott információgyűjtési tevékenységformája közül legalább egyben ésszerűen és annak 
projekttevékenységét valóban előmozdítva segíti. 

3. szint Más tanulót annak kérésére vagy anélkül is (a segítségnyújtás lehetőségét felismerve és azt önállóan 
kezdeményezve) a technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási és célzott 
információgyűjtési tevékenységformája közül legalább egyben ésszerűen és annak 
projekttevékenységét valóban előmozdítva segíti. 

4. szint Más tanulót annak kérésére vagy anélkül is (a segítségnyújtás lehetőségét felismerve és azt önállóan 
kezdeményezve) a technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási és célzott 
információgyűjtési tevékenységformája közül többen ésszerűen és annak projekttevékenységét 
valóban előmozdítva segíti. 

5.1.2. Mások segítségének saját tevékenységbe illesztése (E-S) 
1. szint A más által (ésszerűen nyújtott) segítséget a saját technikai projekttevékenység tervezési, 

megvalósítási, feltárási és célzott információgyűjtési tevékenységformái közül legalább egyben fel 
tudja használni, azokba be tudja építeni. 

2. szint A más által (ésszerűen nyújtott) segítséget a saját technikai projekttevékenység tervezési, 
megvalósítási, feltárási és célzott információgyűjtési tevékenységformái közül többen fel tudja 
használni, azokba be tudja építeni. 

3. szint Más felé alkalmasan és világosan megfogalmazott segítségkérést tud megfogalmazni, majd az 
(ésszerűen nyújtott) segítséget a saját technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási 
és célzott információgyűjtési tevékenységformái közül többen fel tudja használni, azokba be tudja 
építeni. 
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4. szint Más felé alkalmasan és világosan megfogalmazott segítségkérést tud megfogalmazni, majd az 
(ésszerűen nyújtott) segítséget a saját technikai projekttevékenység tervezési, megvalósítási, feltárási 
és célzott információgyűjtési tevékenységformái közül bármelyikben fel tudja használni, azokba be 
tudja építeni. 

5.2. Az együttműködés formája szerinti tevékenységdimenziói 
Az együttműködés formája szerinti két dimenziója (direkt-anyagformáló és indirekt-információátadó 
együttműködés) jelenlét szempontjából fontos jellemzője a minőségi technikai projektmunkának. 

5.2.1. Direkt (anyagformáló célú) együttműködés 
1. szint Együttműködő, felváltva történő anyagformálás során képes más anyagformáló mozdulataira (azt 

megfigyelve és annak eredményét felmérve) szekvenciálisan és ésszerűen saját anyagformáló 
mozdulatokkal építkezni. 

2. szint Együttműködő, felváltva történő anyagformálás során képes más anyagformáló mozdulataira (azt 
megfigyelve és annak eredményét felmérve) szekvenciálisan és ésszerűen saját anyagformáló 
mozdulatokkal építkezni, valamint saját anyagformáló mozdulatait úgy végezni, hogy ezáltal 
megkönnyítse és előkészítse más szekvenciálisan erre épülő anyagformáló mozdulatait. 

3. szint Együttműködő anyagformálás során képes más anyagformáló mozdulatait a sajátjáéval párhuzamosan 
összehangolni, azaz közösen, időben egyszerre végzett anyagformáló tevékenységet összehangoltan, 
pillanatnyi változásokra azonnal reagálva végezni. 

5.2.2. Indirekt (kommunikatív) együttműködés 
1. szint Kommunikatív együttműködés során képes más esetleges korábbi közlésére és a felmért helyzetre 

alapozva a kommunikációs folyamatot (a projekt előrehaladásának érdekében) további saját 
információközléssel előbbre vinni. 

2. szint Kommunikatív együttműködés során képes a projektről alkotott gondolatait úgy kommunikálni, hogy 
a saját maga által kommunikált információ más számára (az illető megismert tulajdonságai alapján) 
érthető és elfogadható (meggyőző) legyen. 

3. szint Kommunikatív együttműködés során képes másokkal (azok ismerete, valamint önismerete 
felhasználásával) olyan hatékony kommunikatív interakcióra, mely közös gondolati evolúciós 
folyamatot indít be vagy tart fenn. 

6. A tevékenységformák összehangoltságának minőségi szintjei 
Mint korábban említettük, a projektben végzett tevékenységformák összehangoltságának növelése az iskolai 
projektmunka második fejlesztési feladatcsoportja. A projekttevékenység fent felsorolt öt tevékenységformája 
(tervezés, megvalósítás, feltárás, célzott információgyűjtés, együttműködés) páronként véve 5×4/2=10 
(szigorúan egyéni projektmunka esetén 4×3/2=6) tevékenységforma-összehangolást tesz lehetővé a 
projektmunka minőségének emelése érdekében. Mindegyik ilyen tevékenységforma-pár összehangoltságához az 
alábbi 5 minőségi szintet lehet rendelni: 

1. szint A tevékenységformák egyike hatással van a másikra. 

2. szint A tevékenységformák kölcsönösen egymásra hatnak. 

3. szint A tevékenységformák részben összehangoltak. 

4. szint A tevékenységformák teljesen összehangoltak. 

5. szint A tevékenységformák egymásba integráltak. 
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IV. A projektmunka követelményrendszerének alapja 
A projektmunka évenkénti követelményrendszerét azokra a pontszámokra alapozva lehet megfogalmazni, 
melyek az egyes tevékenységformák és azok páronkénti összehangoltságának fentebb szintezett aspektusaiban 
(többnyire dimenzióiban) elért szintek számainak összegéből adódnak. (Az 1. szint el nem érése 0 pontot jelent 
az adott aspektust illetően.) Így az egyes tevékenységformákból és azok összehangoltságából elérhető maximális 
pontszámok a következők szerint alakulnak: 

 Tervezés: 24 pont 

 Megvalósítás: 6 pont 

 Feltárás: 51 pont 

 Célzott információgyűjtés: 17 pont 

 Együttműködés: 14 pont 

 Tevékenységformák összehangoltsága: 50 pont (szigorúan egyéni projektmunka esetén 30 pont). 

Fontos hangsúlyozni, hogy az ily módon minden projektre adható hat pontszám sem a tanuló, sem a pedagógus 
számára nem eléggé informatív ahhoz, hogy önmagában használható jelentéssel bírjon. Erre a célra az egyes 
dimenziókban elért szintek külön-külön történő verbális rögzítése szolgál, utat mutatva a pedagógusnak a 
fejlesztés, a diáknak a fejlődés célszerű fókuszára és lehetőségeire. 
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Ez a tanterv elsősorban az intézményes testnevelés számára készült, amely az oktatási-nevelési rendszer 
intellektuális foglalkoztatása mellett a fizikai, testi foglalkoztatás sajátos eszközeit és módszereit sorakoztatja fel 
a személyiség egészséges és kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.  
 
A KÉK-es tanterv egy modern szemléletet tükröz, amelyben kiemelt szerep jut az emberi testmozgás 
élettanának, esztétikájának, életmód- vonzatainak, és a képességfejlesztésnek. A tradicionális sportoktatással 
párhuzamban jelentős szerepet kap benne a játékpedagógia. A tanterv megvalósításában közreműködő 
pedagógusnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie tanulóinak testi, fizikai, és pszichikus fejlődését, s az 
iskolai életre ható életvitelét. Munkájában az eddiginél nagyobb szerepet kell biztosítania a demokratikus 
szellemű nyitott téma- és eszközválasztásnak, a nagyobb kínálatnak a testgyakorlási formák területén, és a 
párbeszéden alapuló interaktív oktatási módszereknek. Ugyancsak kiemelt figyelemmel kell kezelnie a 
testgyakorlásban rejlő értékeket, amelyek hozzájárulnak a civilizációs ártalmak ellensúlyozásához, a tanulók 
optimalizált biológiai fejlődéséhez, és a korszerű életre való felkészüléshez. 
 
 

KÉPESSÉG A GYORSABB
REGENERÁLÓDÁSRA

POZITÍV
ÉLETFELFOGÁS

EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓD

FEJLETT HUMÁN
ERŐFORRÁS

TÁRSADALMI
ÉRTÉKEK

SZELLEMI TÚLTERHELÉS
KOMPENZÁLÁSA

KOOPERÁCIÓRA VALÓ
KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉG

KREATIV KÉPESSÉG
A MUNKAVÉGZÉSRE

TELJESÍTMÉNY
ORIENTÁLTSÁG

PEDAGÓGIAI
ÉRTÉKEK

 ISMERETEK PREVENCIÓS
MÓDSZEREKRŐL

EGÉSZSÉGES
KÖZÉRZET, ÉLETMÓD

FEJLETT MOTOROS
KÉPESSÉGEK

EGÉSZSÉGES
NEMZET

BIOLÓGIAI
ÉRTÉKEK

TOLERÁNS
 VISELKEDÉS

EGÉSZSÉGES
VERSENYSZELLEM

KÉPESSÉG KONFLIKTUSOK
KEZELÉSÉRE, PROBLÉMÁK

MEGOLDÁSÁRA

VIDÁM
KÖZÉRZET

PSZICHIKAI
ÉRTÉKEK

A TESTNEVELÉS
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKEI

 
 
 

 
A tanterv megvalósításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Testnevelés 3 3 3 3 3 3 

 
* A Testnevelés tantárgynak szabadonválasztottként nincsen külön tanterve. Ennek megfelelően vagy a kötelező 
– Bánhidi Miklós által készített – Testnevelés tanterv tanításának ideje növelhető meg az óratervben feltüntetett 
2 órával, vagy valamilyen – a tantervben nem szereplő – újabb sportág, mozgásfajta bevezetésére fordítható a 
heti óraszám. 
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A Testnevelés és sport tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–12. évfolyam 
számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet azok az iskolák (pedagógusok) 
használhatják, akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak, s akik 
egyetértenek a modern testnevelés alapelveivel. 
 
A Testnevelés és sport tanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
 
A KÉK tanterv, a NAT viszonyának jellemzői 
 
 
A Testnevelés- és sport tanterv a Testnevelés és sport műveltségi területre terjed ki. A tanterv a műveltségi 
terület követelményeit lefedi. Egyedül a könnyített- és gyógytestnevelés követelményeire nem ad választ, mivel 
azt feltételezi, hogy azokat településenként, kerületenként stb. összevontan, az arra szakosodott testnevelők 
irányításával látják el. A KÉK-es tanterv a részletes követelményeket ír elő motoros képességfejlesztés, 
sportágspecifikus képzés (atlétika, torna, sportjátékok, úszás, küzdősport) területén. A Testnevelés és sport 
tanterv a NAT műveltségi területeinek közös követelményei közül a pszichomotoros készségek és képességek, 
valamint a testi és lelki egészség fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret, a 
Környezeti nevelés, továbbá a Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A KÉK-es tantervben úgy válogattuk össze a különböző testgyakorlási formákat, hogy azok járuljanak hozzá az 
általános értékrendeken túl a közös és egyéni érdekekhez, valamint erősítsék a tantárgy alapvető motivációs 
tényezőit, pl.: ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, dramatika, kaland, testformálás, fogyókúra, kikapcsolódás, 
feszültség-levezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási igény stb. 
Fontosnak tartottuk, hogy a tanterv járuljon hozzá a tanulók egészséges testi fejlődéséhez, csökkentsék a 
környezetből származó káros ingerek befolyásoló szerepét. Előtérbe helyeztük az általános mozgáskészség és 
fizikai teljesítőképesség fejlesztése mellett a játékot, amely nagymértékben erősíti a tanulók mozgásörömét. A 
tanterv gyakorlatanyaga szélesebb kört ölel föl, mint a Kerettanterv tananyaga. A tanterv a testnevelés tagozattól 
az általános tantervű, hátrányosabb helyzetű tárgyi feltételekkel rendelkező iskolákig egyaránt használható. 
Elemei egymásra épülnek, így a tanterv fokozatos bevezetése indokolt. A tanterv teljesítménykövetelményeit – 
következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. Tanulási programja módot kínál a 
differenciált tanulásszervezésre. Eleve feltételezi ugyanis a tanulók eltérő haladási tempóját. A differenciált 
haladás az egyes tanulókra lebontva alkalmazható, figyelembe véve az egyéni fejlődési ritmust, az önmagukhoz 
mért fejlődést, illetve a pedagógus segítségnyújtásának csak a testnevelésre jellemző lehetőségeit. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv sajátos idő- és térszervezést igényel. A differenciált csoportmunkát helyezi előtérbe képességcsoportok 
szerint. Feltétlenül fontosnak tartja, hogy az testnevelés és sport órák ne tömbösítettek, hanem négy napra 
elosztottak legyenek.  
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A tanterv tanításának helyigénye: 

- A sportági foglalkoztatáshoz: szerekkel ellátott tornaterem, ill. – lehetőleg – salakos vagy aszfaltos 
burkolatú sportudvar, távolugró gödör.  

- A terheléses feladatok és szabadidős játékminták oktatására az intézmények válasszanak szabadtéri 
területeket közeli parkokban, utcákon, erdőkben, lépcsőkön stb. 

 

Tárgyi feltételek: 

Diagnosztikai vizsgálatokra:  

- Testsúlymérő, testmagasságmérő 

- Stopperóra 

- Mérőszalag 

(Javasolt: szívfrekvencia mérő órák, vérnyomásmérő készülékek.) 

Képességfejlesztésekhez: 

- Kéziszerek: tornabot, ugrókötél, szalagok, tornakarika; kézisúlyzó 

- Zsámolyok, tornapad, bordásfal; 

- Mászókötél; 

Sportági fejlesztéshez: 

- Tornához: talajszőnyegek, ugródeszka, szekrény, gerenda, gyűrű (javasolt: korlát, felemáskorlát, nyújtó, 
ló, minitrampolin, gumiasztal); 

- Atlétikához: magasugróállvány, kislabda; 

- A sportjátékok előkészítéséhez: minden 4 tanulóra jusson legalább egy-egy kosár-, röp-, kézi, focilabda 
(javasolt: osztálylétszámhoz viszonyítottan tanulónként legalább 1-1 labda) 

Szabadidősportokhoz, játékokhoz:  

- Ütő játékokhoz : tollaslabda, asztalitenisz, bilicke, softball, floorball felszerelés 

- Dobó játékokhoz: frisbee, bumeráng 

- Téli sportokhoz (ha mód van rá: szánkók, sílécek) 

Úszásórákhoz:  

- Vízilabda, békatalp 
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A Testnevelés és sport tanulásának céljai a 7–12. évfolyamon 

 
Az emberi személyiség teljes és kiegyensúlyozott fejlődése és kibontakozása érdekében minden iskolatípusban, 
mindenki számára lehetővé kell tenni a testkultúrális értékek átszármaztatását. A hagyományos testkultúrális 
értékek mellett fontos, hogy a testnevelésben résztvevő tanulók értsék meg a testgyakorlás szükségességét és 
vállaljanak felelősséget saját egészségük érdekében. 
 
 
Pedagógiai célok 
 
A testkultúra ismereteinek átszármaztatásával járuljon hozzá az általános műveltség fejlesztéséhez. 
A testnevelés oktatásában az eszközválasztás szervesen kapcsolódjék az intézmény oktató-nevelői 
tevékenységéhez. 
Motoros képességek sokoldalú és speciális fejlesztése. 
Kompenzáció az iskolai szellemi túlterheltséggel szemben. 
 
 
Biológiai célok 
 
A testi fejlődés elősegítése az életkornak megfelelő terheléssel. 
A keringési-légzési rendszer fejlődésének elősegítése az életkornak megfelelő terheléssel. 
A támasztó rendszer aktív és passzív összetevőinek fejlesztése. 
A higiéniai szokások kialakítása, illetve erősítése. 
Az ortopédiai elváltozások megelőzése vagy ellensúlyozása. 
Megfelelő műveltség elsajátítása a szív és érrendszeri megbetegedések megelőzése végett. 
 
 
Mozgásműveltségi célok 
 
A természettel, a környezettel, akadályokkal és sportszerekkel való találkozás, használatukból, felhasználásukból 
és tapasztalásukból fakadó felismerések megértése és elsajátítása. 
Egyéni és társasjátékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek és képességek elsajátítása. 
A mozgáskommunikáció sokoldalú fejlesztése. 
Az életre és testi épségre veszélyes helyzetek elkerülése, vagy e helyzetekből való kimenekülés (mások 
kimentése) képességének megteremtése. 
A testnevelés órákon tanultak és az ott elvégzett gyakorlás eredményeként váljanak a tanulók edzetté, 
cselekvőképessé. 
A gyakorlások során alakuljon ki a tanulókban az egymás segítésének, megóvásának és a társukkal szemben 
tanúsítandó türelemnek a készsége. 
A testnevelés órák követelményei alakítsák önfegyelmüket, erősítsék akaratukat. A jól végzett munka, a valós 
teljesítmény és a felszabadult játék fölött érzett örömből fakadjon vidámságuk, tartós jókedélyük. 
A testnevelés órákon tanult játék- és sporttudásuk, megszerzett ügyességük adjon számukra egészséges 
önbizalmat, kiegyensúlyozottságot. 
 
 
Teljesítményellenőrzés 
 
Szempontok: 

– A testnevelésben tervezetten és folyamatosan végezzük el a testi és a fizikai fejlettségre utaló 
felméréseket. 

– A teljesítményellenőrzést mindenekelőtt előzze meg egészségügyi kontroll, valamint testméretekre 
vonatkozó vizsgálat. 

– A teljesítményfelmérésben válasszuk külön a teljesítőképességre és teljesítőkészségre utaló próbákat. 
– A motoros képességek ellenőrzésénél csak sztenderdizált próbákat alkalmazzunk. 
– Keressük a teljesítmények hátterében lévő tanulói életmód szokásokat. 
– Túlsúlyos tanulóknál az eredményeket csak a saját fejlődése mértékével kell értékelni. 
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Javaslatok:  

– Minden testnevelő készítsen egy teljesítménynaplót, melyben folyamatosan vezesse a tanulói 
teljesítményértékeket. 

– Az iskola és a testnevelő tartson folyamatos konzultációt az iskolaorvossal a tanulók egészségi állapota 
folyamatos kontrollálásához. 

– Célszerű az iskolákban egy tesztrendszer kidolgozása, amely alapján a diákok maguk is nyomon 
követhetik teljesítményeiket. 

– Az értékelésnél vegyük figyelembe az egyéni fejlődés mértéke mellett az országos sztenderdeket is. 
– Túlsúlyos (kövér) tanulóknál az egyéni fejlődés mértéke legyen a döntő. 

 
 
Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
2 2 2 

 
2 2 2  

Heti óraszám 
 2 2 2  

☺ 
2  
☺ 

2  
☺ 

2  
☺ 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 7–12. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Képességfejlesztés:  
1. Kondicionális képességfejlesztés 
• erő (ellenállás nagysága 

változtatása) 
• gyorsaság (sebesség 

változtatása) 
• állóképesség  
• izületi mozgékonyság 
2. Koordinációs képességek 
fejlesztése 
• térérzék 
• ritmusérzék 
• egyensúlyérzék 
 
 Oktatási módszerek: 

• szóban közlés 
• utánzás 
• bemutatás 
• bemutattatás 
• hibajavítás 
• előkészítő és rávezető 

gyakorlatok 
• kényszerítő helyzetek 

alkalmazása 
• globális és parciális végrehajtás  
• gyakorlás (mozgásrészek 

kiemelésével, globális 
végrehajtás) 
 Vizualizálási módszerek 

(objektív információk 
felhasználása): 

• szemléltető táblák alkalmazása  
• videofilm vetítések 
• képek bemutatása 

(újságokból, könyvekből) 
 
 Edzésmódszerek beépítése: 

• technikai és taktikai elemek 
gyakorlása edzés- és 
versenyhelyzetekben 

• gyakorlatok végrehajtása 
terhelés pihenés arányainak 
megváltoztatásával 

• gyakorlatok végrehajtása 
terhelési összetevők 
megváltoztatásával 

• cirkuit edzés 
• folyamatos, ismétléses, 

iramjáték módszerek 

 Képesség ellenőrzés: 
1. Teljesítménydiagnosztikai 
felmérés 
• antropometriai mérés 
• élettani paraméterek 

meghatározása (szívfrekvencia, 
vérnyomás, oxigénfel-vétel 
meghatározása) 

• motoros tesztelés 
2. Játékhelyzetek alkalmazása 
• taktikai szituációk 
• csoportos végrehajtatás 

csapatmunka 
3. Versenyeztetés (edzőverseny, 
verseny, bajnokság) 
• részeredmény  
• csúcseredmény 
• pont-, gólszerzés 
 
 Tanulási eredmény ellenőrzése 

• egyéni bemutattatás 
• csapatfoglalkoztatás 
• játékszituációk végre-  

hajtása 
• videofelvétel készítése 
 

 Motoros képességek értékelése: 
• teszteredmények 

kiértékelése matematikai 
statisztikai módszerekkel 
– az eredmények 
összehasonlítása más adatokkal 

• fejlődési trend megállapítása 
 
 Oktatási eredmények értékelése 

• osztályozás 
• pontozás 
• dicséret 
• elmarasztalás 
• videofelvételek kiértékelése 
 
 Versenyeredmények értékelése 

• teljesítmények   
értékelése (időben, 
magasságban, távolságban való 
meghatározással  

• részidők értékelése 
• helyezések 
• csúcseredményekhez 

viszonyítás  
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
7. évfolyam 

 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM TELJESÍTMÉNY 

      
    MINIMUM OPTIMUM 
      

I. ALAKI KÉPZÉS  ALAKI GYAKORLATOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Szervezési gyakorlatok  Csoportalakítások gyakorlása 

(oszlopokba, sorokba 
fejlődések, szakadozások) 
járásban, futásban, zenére 

 Figyelmesen követi a tanári 
utasításokat. 

 Hibák nélkül, a társakkal 
összhangban végzi a 
feladatokat. 

        
2.   Kreativitásra késztető 

gyakorlatok 
 Sportolási helyszín 

alakításának, 
teremalakításnak a 
gyakorlása (tanulók döntik el 
a terem berendezés formáját) 

 Képes különböző 
gyakorlatok végzéséhez 
berendezni a tornatermet. 

 Képes ötletes és jó 
kihasználású 
teremberendezési formák 
kialakítására. 

        
3. Csoportdinamikai gyakorlatok  Bizalmi játékok tanulása   Figyelmesen vesz részt a 

játékban. 
 Jó együttműködést és 

felelősségérzetet tanúsít a 
társak iránt. 

        
II. ELŐKÉSZÍTŐ ÉS 

PREVENTÍV 
GYAKORLATOK 

 GIMNASZTIKA 
TANULÁSA 

    

        
1. Légzőgyakorlatok  Légzőgyakorlatok végzése 

egyénileg és párosan (ki- és 
belégzés helyes ritmusa, 
préselés fontossága, aerob, 
anaerob munkavégzés 
megismertetése)  

 Megérti a légzőgyakorlatok 
fontosságát, és jól hajtja 
végre a feladatokat. 

 Képes önálló 
légzőgyakorlatok 
kiválasztására és jó 
technikával való teljesítésére.

        
2.  Esztétikai testtartás- és 

mozgásgyakorlatok 
 Járások gyakorlása: táncos 

alapjárások, érintő járás, 
hintalépések, hármaslépések 

 Törekszik a gyakorlatok 
pontos végrehajtására. 

 Esztétikusan, jól hajtja végre 
a feladatokat. 

        
III. MOTOROS KÉPESSÉGEK 

FEJLESZTÉS 
 TERHELÉSES 

GYAKORLATOK 
VÉGREHAJTÁSA 

    

        
1. Cirkuit edzés   Circuit edzés módszertanának 

megismerése (erő-, 
gyorsaság-, állóképesség-
fejlesztés céljára) 
5 gyakorlatból álló feladatsor 
összeállítása és végrehajtása 

 Képes a tanár által kijelölt 
gyakorlatok végrehajtására. 

 Képes önállóan 5 
gyakorlatsorozatból álló 
köredzés összeállítására és 
végrehajtására. 

        
2. Tartós futás  Tartós futás gyakorlása 1000 

m-en 
 A saját tempójában teljesíti 

a távot. 
 Jó iramban, egyenletes 

futással teljesíti a távot. 
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IV. SPORTÁGI KÉPZÉS  SPORTÁGAK TECHNIKAI 

ÉS TAKTIKAI ELEMEINEK 
TANULÁSA ÉS 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Atlétika  Az atlétika elemeinek 

tanulása 
    

        
1.1. futás  futóiskolai gyakorlatok 

tanulása, rajtversenyek, 
futóversenyek vezetése 

 Képes minimum 5 
futóiskolai gyakorlat 
bemutatására. 

 Képes minimum 8 
futóiskolai gyakorlat 
bemutatására. 

        
1.2. gátfutás  gátfutás előkészítése, futás 

alacsony akadályok felett 
(gátiskolai gyakorlatok 
tanulása) 

 Képes alacsony gátak fölött 
átfutni egy-két 
ütemtévesztéssel. 

 Folyamatos futással jó 
iramban fut át a gátak fölött. 

        
1.3.   magasugrás  az átlépő magasugrás és a 

lépő távolugrás gyakorlása  
 Egyre jobban hajtja végre a 

feladatokat. 
 Jó technikával hajtja végre a 

feladatokat. 
        
1.4. súlylökés szökkenéssel  súlylökés tanulása 

szökkenéssel  
 A mozgás egésze nem 

folyamatos, és a kidobás 
nem teljesen lökésszerű. 

 A dobókéz oldali csípőjét 
beforgatja és előretolja, majd 
a törzs előre lendülésébe 
kapcsolódik a karmunka. 

        
1.5. kislabdahajítás  kislabdahajítás tanulása 1, 2, 

majd 3 keresztlépéssel, 
lekészített labdával 

 A keresztlépést végrehajtja, 
de a labda kidobását kis 
technikai hibával végzi. 

 A keresztlépést végrehajtja, 
és a labda kidobását helyes 
technikával végzi. 

        
1.6. versenyzés  részvétel házi versenyen (60 

m-es síkfutás, kislabdahajítás, 
magasugrás, távolugrás) 

 Általánosan javítja 
eredményeit.  

 Kiemelkedő teljesítményt ér 
el a versenyen. 

        
2. Torna  A torna elemeinek tanulása     
        
2.1. talaj  kézállás, repülő 

gurulóátfordulás gyakorlása 
előre-hátra terpeszbe 

 Képes az eddig tanultak 
bemutatására segítséggel 
vagy kis hibával. 

 Képes az eddig tanultak jó és 
pontos bemutatása. 

        
2.2. ugrás (fiúk, lányok)  guggolóátugrás tanulása 

három illetve négyrészes 
keresztbe állított szekrényen 

 A guggolóátugrás 
végrehajtására képes 
segítséggel. 

 A guggolóátugrás 
végrehajtására önállóan 
képes. 

        
2.3. terpeszátugrás  a terpeszátugrás gyakorlása 

háromrészes keresztbe, 
négyrészes hosszába állított 
szekrényen 

 A terpeszátugrás 
végrehajtására segítséggel 
képes. 

 A terpeszátugrás 
végrehajtására önállóan 
képes. 

        
2.4. korlát  (fiúk – ahol a feltételek 

adottak) 
 alaplendület gyakorlása 

felkarfüggésben és 
támaszban, felkarfüggésből 
lendület hátra támaszba 

 Lendületben a lába eléri a 
karfa vonalát. 
 

 Nyújtott lábait előre és hátra 
lendületnél is a karfa 
magassága fölé tudja vinni. 

        
2.5. kanyarlati leugrás  a kanyarlati leugrás tanulása 

(8) 

 

 A mozgás végrehajtása 
lassú és erőltetett.  

 Lendületes, gyors és 
folyamatos a mozgása.   

        
2.6. gerenda (lányok)  állások, mérlegállás 

gyakorlása 
 

 Végrehajtja a gyakorlatokat, 
de sokszor meginog. 

 Biztos egyensúlyi helyzetben 
és feszes lábbal hajtja végre 
a gyakorlatot. 

        
2.7. testhelyzetek  térdelő-, ülő-, fekvő- ill. 

vegyes testhelyzetek tanulása 
 Képes a testhelyzetek 

felvételére, de a testtartása 
nem szép. 

 Képes a testhelyzetek 
felvételére, és a testtartása 
feszes és tónusos.  



 
 
 
 
3948 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
2.8. fekvésből emelkedés ülésbe  hanyattfekvésből emelkedés 

tanulása terpeszülésbe  
 Emelkedés közben 

valamelyik irányba kibillen. 
 Folyamatosan és előre 

irányuló mozdulattal végzi a 
gyakorlatot. 

        
3. Kosárlabda (mini 

kosárlabdával nagy palánkra) 
 A kosárlabdázás tanulása     

        
3.1. technikai elemek  dobások tanulása nagy 

palánkra társtól kapott 
labdával 

 Az eddig tanultak 
bemutatása hibákkal.  

 Eddig tanultakat jó 
technikával mutatja be. 

        
3.2. fektetett dobás  fektetett dobás tanulása  Fektetett dobással egyik 

oldalra a társtól kapott 
labdát 5-ből 1-szer bedobja. 

 Fektetett dobással mindkét 
irányba a társtól kapott 5-ből 
3-szor bedobja. 

        
3.3. felugrásból labdaátvétel  a "légpassz" tanulása  Felugrásból képes a labdát a 

társ kezébe továbbítani. 
 Jó ütemben ugrik fel, és 

képes a levegőben pontosan 
továbbítani a labdát. 

        
3.4. taktikai elemek  a gyorsindítás tanulása 

 
 Észreveszi a gyorsindítás 

lehetőségét játékban, de 
többnyire nem tudja 
kihasználni a helyzetet.  

 Észreveszi a gyorsindítás 
lehetőségét játékban, és ki is 
használja. 

        
3.5. lepattanó labda megszerzése  a lepattanó labda 

megszerzésének tanulása 
 Törekszik a lepattanó labda 

megszerzésére, de kevés 
sikerrel. 

 .Jó ütemben ugrik a lepattanó 
labdáért, és gyakran meg is 
szerzi azt. 

        
3.6. játék  játék félpályás emberfogással  Részt vesz a játékban.  Aktív és eredményes 

szereplése. 
        
3.7. versenyzés  házi versenyen való részvétel  Részt vesz a játékban  Jól helyezkedik, és jó 

taktikai megoldásokat 
alkalmaz a versenyen. 

        
4.   Labdarúgás  A labdarúgás tanulása     
        
4.1. technikai elemek  Rúgások gyakorlása belsővel, 

teljes és külső csüddel, 
labdaátvételek 

 Képes a labdát belső 
csüddel kapura rúgni és 
10m-ről a hálóba juttatni. 5 
kísérletből 1-szer sikeresen 
átveszi a labdát. 

 Képes a labdát belső és teljes 
csüddel kapura rúgni és 
10m-ről hálóba juttatni. 5 
kísérletből 3-szor sikeresen 
átveszi a labdát. 

        
4.2. mozgó labda továbbítása  mozgó labda továbbításának 

tanulása belsővel 
 Legalább a szemből kapott 

labdát képes kezelés nélkül 
továbbítani. 

 Különböző oldalakról érkező 
labdát képes kapásból 
pontosan továbbítani 

        
4.3. fejelés páros lábról felugrás 

közben 
 fejelés tanulása páros lábbal 

felugrással 
 Egymás után 4-szor 

belefejel a labdába. 
 Egymás után 7-szer belefejel 

a labdába. 
        
4.4.   taktikai elemek, 

játékszituációk  
 rálépős és elhúzós csel 

gyakorlása, a becsúszó 
szerelés tanulása 
 

 Minimum 2 cselezési 
formát sikeresen bemutat 
passzív védővel szemben. 

 Mindhárom cselezési formát 
bemutatja aktív védővel 
szemben is. 

        
4.5. kapusmozgás  kapusmozgás tanulása: 

labdaelfogás féltérdelésben, 
félmagas labda védése 

 5 kísérletből 1-szer 
megfogja a labdát.  

 5 kísérletből 3-szor megfogja 
a labdát. 

        
4.6. a védők váltása  a védők váltásának tanulása  Megérti a feladatot, és 

képes együttműködni a 
társával 

 Játék közben is sikeresen 
alkalmazza az elemet. 

        
5.   Kézilabda (női kézilabdával)  A kézilabdázás tanulása     
        
5.1. technikai elemek   csukló-átadások tanulása; 

ütközések tanulása talajon 
 

 10m-re álló társnak 
átpasszolja a labdát 
egykezes alsóval és 
felsővel. 

 15m-re álló társnak is 
magabiztos pontossággal 
átdobja a labdát. 
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5.2. kapuralövések  a felugrásos lövés és az 

alsódobás tanulása (14) 

 

 6 m-es vonalról 5 
kísérletből 2-szer betalál a 
kapuba. 

 6 m-es vonalról 5 kísérletből 
4-szer betalál a kapuba. 

        
5.3. taktikai elemek, 

játékszituációk  
 magasan érkező labdák 

védésének tanulása; egy- és 
kétkapus játék gyakorlása 
 

 Ismeri az alapállás helyzetét 
és a védési formákat. 

 Ismeri az alapállás helyzetét, 
a védési formákat, és jól 
alkalmazza őket játékban. 

        
5.4. játék  a játék gyakorlása 

emberfogásos védekezéssel; 
játék 2:2, 3:2 ellen 

 Részt vesz a játékban a 
szabályok ismeretével és 
betartásával. 

 Jól alkalmazza játékban a 2:2 
és 3:2 elleni játékot. 

        
5.5. versenyzés választott 

sportjátékban 
 részvétel háziversenyen   Részt vesz a versenyen, de 

kissé passzívan játszik. 
 A saját posztján játékával 

segíti a csapat játékát. 
        
6. Úszás  Az úszás tanulása     
        
6.1. technikai elemek  a fordulók technikájának 

tökéletesítése 
 Egyre jobban hajtja végre a 

fordulókat. 
 Folyamatos úszásból képes 

fordulni majd folyamatos 
úszásra váltani.  

        
6.2. teljesítmény növelése  a teljesítménynövelés 

gyakorlása tetszőleges 
úszásnemben (minél hosszabb 
táv elérése) 

 Képes 100 m-t úszni 
folyamatosan. 

 Képes 200 m-t úszni 
folyamatosan 

        
6.3. játék  búvárjátékok játszása 

(kincskeresés, víz alatti 
fogócskázás) 

 Részt vesz a játékban.  Eredményesen vesz részt a 
játékban, legalább 20 s-ig víz 
alatt tud maradni. 

        
V.  SZABADIDŐS JÁTÉKOK  SZABADIDŐBEN IS 

HASZNÁLHATÓ 
JÁTÉKOK TANULÁSA 

    

        
1. Ütős játékok: tollaslabda  Tollaslabda-alapütések 

tanulása 
 

 A tenyeres ütései jók, a 
fonákot kevésbé jól tudja. 
Tud nyitni. 

 Mindkét ütésformát és a 
nyitást is jól tudja. 

        
2.  Téli játékok  A szánkózás – kanyarodás 

gyakorlása; 
A korcsolyázás tanulása: 
fordulat elölről hátra, 
hátrafelé haladás 

 Kellő motiváltsággal vesz 
részt a téli játékokban. 

 Lelkesen és nagy aktivitással 
vesz részt minden 
feladatban. 

        
VI. CSELGÁNCS  Cselgáncs tanulása     
        
1. Technikai elemek  Esések gyakorlása: 

tompítások, zuhanások, 
gurulások 
fordulómozgások gyakorlása; 
egyensúlyvesztések 
gyakorlása, 

 Tud előre és hátrafelé 
tompítani és egyik irányba 
gurulni 

 Minden irányba tud 
tompítani és mindkét irányba 
tud gurulni előre. 

        
2. Dobástechnikák  Dobások tanulása állásból, 

dobások összekapcsolása 
földharc elemekkel 

 Legalább két dobást be tud 
mutatni és összekapcsolja 
azt egy földharc elemmel 

 Három csípődobást végre tud 
hajtani 

        
3. Küzdelmek  A küzdelem tanulása, 

gyakorlása 
 Inkább a védekező taktikát 

választja 
 Küzdőszellem és támadó 

harcmodor jellemzi 
        
VII. ELMÉLET  ELMÉLETI ISMERETEK 

TANULÁSA 
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1. Hormonális fejlődés  A hormonális fejlődés 

tanulása 
 Megérti a testméretek 

közötti különbségeket. 
 Tudatosul a tanulóban a 

testkontroll szükségessége 
        
2. Motoros képességek alapjai  Főbb motoros képességek 

alapjainak tanulása 
 Megérti a motoros 

képességek alapjait 
 Képes képességfejlesztő 

gyakorlatsorozat tervezésére 

 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 
a) A rendgyakorlatoknál törekvés a társakhoz igazodó, egyöntetű végrehajtása. 
b) Néhány alapvető gimnasztikai gyakorlat végzése. 
c) Az atlétikai mozgások megközelítően helyes technikai végrehajtása. 
d) A torna-gyakorlatelemek összekötésének biztonsága. 
e) Labdajátékokban a csapattársakkal való együttműködésre törekvés. 
f) Küzdeni tudás és sportszerűség. 
g) Teljesítményre törekvés a tanult úszásnem(ek)ben. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

8. évfolyam 
 

  
TELJESÍTMÉNY 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  

        
     MINIMUM  OPTIMUM 
        

I. ALAKI KÉPZÉS  ALAKI GYAKORLATOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Csoportalakítási 

gyakorlatok  
 Kreatív csoportalakítás 

gyakorlása (csoportalakítás a 
tanulók ötleteire) 

 Részt vesz a játékban.  Kreatív ötletekkel segíti a 
játékot. 

        
2. Csoportmozgatási 

gyakorlatok 
 Járások, futások gyakorlása 

formációs alakzatokban, 
zenére, különböző feladatokkal 

 Törekszik az utasítások 
követésére és a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Társaival összehangolt 
mozgásra képes, és 
együttműködik velük. 

        
II. ELŐKÉSZÍTŐ ÉS 

PREVENTÍV 
GYAKORLATOK 

 SPECIÁLIS GIMNASZTIKAI 
GYAKORLATOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Step-aerobic   Step-aerobic alapgyakorlatok 

megismerése és gyakorlása  
 Képes követni a 

gyakorlatvezetőt kisebb 
hibákkal és megállásokkal.  

 Folyamatosan és pontosan 
követi a gyakorlatot. 

        
2.  Testtartást javító 

gyakorlatok 
 Társas nyújtó és lazító 

gyakorlatok 
 Társ segítségével végzi a 

nyújtó gyakorlatokat. 
 Önállóan végzi a nyújtó 

gyakorlatokat. 
        
3. Testtartást javító 

gyakorlatok 
 Emelések, hordások 

gyakorlása párokban, 
társakkal 

 Képes testsúlyával azonos 
társát emelni, vinni. 

 Képes akár a nehezebb társát 
is jó technikával, emelni, 
hordani. 

        
4. Esztétikai testtartás- és 

mozgásgyakorlatok 
 Haladások gyakorlása körben 

galoppszökdelésekkel, 
keringőlépésekkel egyénileg és 
párosan; társas tánc-lépések 
fordulatokkal, zenére 

 Igyekszik a gyakorlatokat 
pontosan végrehajtani. 

 Jó technikával, ügyesen 
hajtja végre a feladatokat. 

        
III. MOTOROS KÉPESSÉG 

FEJLESZTÉS 
 TERHELÉSES 

GYAKORLATOK 
VÉGREHAJTÁSA 

    

        
1. Cirkuit edzés terhelési 

összetevők 
megváltoztatásával 

 Cirkuit edzésmódszerrel 
végzett választott terheléses 
gyakorlatok tanulása szereken  
– karhajlítás-nyújtás 
támaszban;  
– karhajlítás-nyújtás 
függésben; 
– kelepfellendülések 
függőállásból;  
– padra szökdelések 
– 30 m-es futások 

 Képes általános teljesítmény- 
növelésre. 

 Képes jelentősen 
megnövelni a 
teljesítményeit.  

        
2. Tartós futás  Tartós futás gyakorlása 

természetes környezetben 1500 
m-en 

 Csak kevés járás beiktatásával 
képes teljesíteni a távot. 

 Folyamatosan és jó iramot 
tartva képes lefutni a távot. 
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IV. SPORTÁGI KÉPZÉS  SPORTÁGAK TANULÁSA     
        
1. Atlétika  Az atlétika elemeinek tanulása     
        
1.1. futás  futóiskolai gyakorlatok 

végzése lejtőn, emelkedőn  
 

 Képes minimum 5 futóiskolai 
gyakorlat bemutatására. 

 Képes minimum 8 
futóiskolai gyakorlat 
bemutatására. 

        
1.2. váltófutás  kétkezes váltás gyakorlása  Az eddig tanultak bemutatása 

technikai hibákkal. 
 Az eddig tanultak 

bemutatása technikailag jól. 
        
1.3. gátfutás  gátiskolai gyakorlatok tanulása  Képes alacsony gátak fölött 

átfutni egy-két 
ütemtévesztéssel. 

 Folyamatos futással, jó 
iramban fut át a gátak fölött. 

        
1.4. sorozatugrások  az ötösugrás tanulása 

 
 Képes sorozatszökdelésekre. 

Egy lábról ugorva tud azonos 
lábra érkezni, de a súlypontja 
alacsonyan van. 

 Képes sorozatszökdeléssel 
egyensúlyvesztés nélkül jó 
távot teljesíteni.  

        
1.5. flop magasugrás  a flop magasugrás előkészítő- 

és rávezető gyakorlatainak 
tanulása 

 Képes helyből hátraugrani fél 
méter magasan kifeszített 
szalag felett szivacsbálába. 

 Képes helyből hátraugrani 
80 centiméter magasan 
kifeszített szalag felett 
szivacsbálába. 

        
1.6. dobás  súlylökés gyakorlása háttal 

felállással, helyből 2 illetve 4 
kg-os súlygolyóval; 
különféle dobások gyakorlása 
2 illetve 4 kg-os 
tömöttlabdával  

 A dobást képes 
lendületszerzéssel kivitelezni. 

 A dobókéz oldali csípőjét 
beforgatja és előretolja, 
majd a törzs előre 
lendülésébe kapcsolódik a 
karmunka. 

        
1.7. kislabdahajítás  kislabdahajítás gyakorlása 

beszökkenéssel 
 A beszökkenést végrehajtja, de 

a labda kidobását kis technikai 
hibával végzi. 

 A beszökkenést végrehajtja, 
és a labda kidobását helyes 
technikával végzi. 

        
1.8. versenyzés  részvétel háziversenyen  

(60 m-es síkfutás, 
kislabdahajítás, magasugrás, 
távolugrás)  

 Általánosan javítja 
eredményeit. 

 Kiemelkedő teljesítményt ér 
el a versenyen. 

        
2. Torna   A torna elemeinek tanulása és 

gyakorlása 
    

        
2.1. talaj (fiúk, lányok)  az eddig tanult elemek 

gyakorlása: 
gurulóátfordulások, kézállás, 
mérlegállások, stb. összekötő 
elemek beépítésével 

 Be tudja mutatni az eddig 
tanult elemeket segítséggel 
vagy kis hibával. 

 Jól és pontosan be tudja 
mutatni az eddig tanult 
elemeket. 

        
2.2. támaszugrás (fiúk és lányok)  gurulóátfordulás gyakorlása 

ugródeszkáról (négy illetve 
ötrészes szekrényen); 
terpeszátugrás gyakorlása 
(három illetve négyrészes 
keresztbe, hosszába állított 
szekrényen) 

 Az ugrásokat – segítséggel – 
egyre jobban tudja 
végrehajtani. 

 Az ugrásokat önállóan, jó 
technikával hajtja végre. 

        
2.3. fejenátfordulás szekrényen  fejenátfordulás tanulása kettő 

illetve háromrészes keresztbe 
állított szekrényen 

 A fejenátfordulást segítséggel 
tudja végrehajtani. 

 A fejenátfordulást önállóan 
tudja végrehajtani. 

        
2.4. korlát (fiúk – ahol a 

feltételek adottak) 
 alaplendületek és kanyarlati 

leugrás gyakorlása 
 Az elemeket egyre jobban 

tudja végrehajtani. 
 Jó technikával, 

elmeösszekötéssel mutatja 
be az elemeket. 

        
2.5. ülőtartás  támasz-ülőtartás tanulása  Támasz-ülőtartás helyzetében 

megtartja magát 5 s-ig. 
 Támasz-ülőtartás 

helyzetében megtartja magát 
10 s-ig. 
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2.6. felkarfüggésből lendület 

előre támaszba  
 lendület tanulása 

felkarfüggésből előre, 
terpeszülésbe  

 A karjával kitolja magát, de a 
lábai kissé hajlítottak. 

 A karjával kitolja magát, a 
lábai nyújtottak és feszesek. 

        
2.7. gyűrű (fiúk)  lendület gyakorlása függésben 

hátra, homorított leugrás 
 A mozgás végrehajtása lassú és 

erőltetett. 
 Lendületes, gyors és 

folyamatos a gyakorlat 
végrehajtása. 

        
2.8. függésből húzódás támaszba  függésből húzódás gyakorlása 

támaszba segítségadással (8) 

 

 A gyakorlatot kis 
segítségadással képes 
végrehajtani. 

 Önállóan felhúzza, tolja 
magát támaszba. 

        
2.9. gerenda (lányok)  állások, térdelések, ülések, 

fekvések, fellendítés, 
feltérdelés tanulása 

 Egyre jobban tudja 
végrehajtani a gyakorlatokat. 

 Jó technikával hajtja végre 
az elemeket (akár 
elemösszekötésekkel is).  

        
2.10. emelkedés fekvő-, ill. 

térdelőtámaszba 
 fekvő- és térdelőtámaszba-

emelés tanulása 
hasonfekvésből  

 Emelkedés közben valamelyik 
irányba kibillen. 

 Folyamatosan, kibillenés 
nélkül végzi a gyakorlatot. 

        
2.11. fordulatok és szökdelések  fordulatok, szökdelések 

tanulása állásban 
 Végrehajtja a gyakorlatokat, de 

sokszor meginog. 
 Biztos egyensúlyi 

helyzetben és feszes lábbal 
hajtja végre a gyakorlatot. 

        
2.12. homorított leugrás  homorított leugrás tanulása  Karját oldalsó középtartásig 

lendíti, és hajlított állásba 
érkezik, de a homorítás 
mértéke kicsi. 

 Karját oldalsó középtartásig 
lendíti, hajlított állásba 
érkezik, és szép ívű a 
homorítása. 

        
3. Kosárlabda (nagy labdával)  A kosárlabdázás tanulása     
        
3.1. technikai elemek gyakorlása  az előző években tanultak 

gyakorlása nagy labdával 
 Képes az eddig tanultak 

bemutatására kis hibákkal. 
 Képes az eddig tanultak 

bemutatására pontosan és 
jól. 

        
3.2. fektetett dobás  fektetett dobás tanulása 

különböző irányokból  
 10 dobásból 4-et értékesít.  10 dobásból 6-ot értékesít. 

        
3.3. tempódobás  kísérletek a tempódobásra 

közelről 
 Ügyesebbik kéz felőli oldalon 

be tud mutatni értékelhető 
tempódobást. 

 Mindkét oldalra bemutatja a 
tempódobást. 

        
3.4. taktikai elemek és 

játékszituációk  
 a leütés nélküli játék tanulása  Részt vesz a játékban.  Eredményesen, jó 

térlátással, pontos 
labdatovábbítással vesz részt 
a játékban.  

        
3.5. védekezésformák  terület- és emberfogásos 

védekezés tanulása  
 Képes együttműködni 

társaival. 
 Mindkét védekezési formát 

alkalmazza a játékban, 
összhangban a csapattal. 

        
4. Labdarúgás tanulása 

(elsősorban fiúknak) 
 A labdarúgás tanulása     

        
4.1. technikai elemek  átadások (álló és mozgó labda 

továbbítása), labdavezetések 
(vonalakon, szlalomozással) 
gyakorlása 

 Egyre jobban tudja 
végrehajtani a feladatokat. 

 Gyors tempóban, 
zökkenőmentesen továbbítja 
a labdát.  

        
4.2. rúgás külsővel  rúgás külsővel tanulása  Képes a labdát külső csüddel 

kapura rúgni és 10 m-ről 
hálóba juttatni. 

 Képes a labdát külső csüddel 
kapura rúgni és 10 m-ről 
hálóba juttatni. 

        
4.3. labdaátvétel mellkassal  labdaátvétel tanulása 

mellkassal  
 5 kísérletből 2-szer sikeresen 

átveszi a labdát. 
 5 kísérletből 4-szer 

sikeresen átveszi a labdát. 
        
4.4. fejelés egy lábról felugrással  fejelés tanulása nekifutás és 

egylábas felugrás után 
 Egymás után 5-ször belefejel a 

labdába. 
 Egymás után 10-szer 

belefejel a labdába. 
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4.5. átlépős cselezés  az átlépős csel tanulása belső 
csüddel 

 Minimum 2 cselezési formát 
sikeresen bemutat passzív 
védővel szemben. 

 Mindhárom cselezési formát 
bemutatja aktív védővel 
szemben is. A kapott labdát 
kapásból tudja továbbítani. 

        
4.6. taktikai elemek   középpályások, csatárok 

helyezkedéseknek tanulása 
 

 Ismeri a helyezkedési 
módokat. 

 Ismeri a helyezkedési 
módokat, és jól alkalmazza 
őket játékban. 

        
4.7. átmenet támadásból 

védekezésbe 
 átmenet tanulása támadásból 

védekezésbe  
 Megérti a feladatot, és 

ellentámadás esetén gyorsan 
felveszi a védekező pozíciót. 

 Játék közben is sikeresen 
hajtja végre a taktikai 
feladatot. 

        
5. Kézilabda (női 

kézilabdával) 
 A kézilabdázás tanulása     

        
5.1. technikai elemek   átadások, oldalról érkező labda 

elfogásának, elhalászásának 
gyakorlása álló helyzetben, 
járás, futás közben; alsódobás, 
felugrásos lövés gyakorlása 

 10 m-re álló társnak 
átpasszolja a labdát egykezes 
alsóval és felsővel. 

 15 m-re álló társnak is 
magabiztos pontossággal 
átdobja a labdát. 

        
5.2. kanyarított lövés  a kanyarított lövés tanulása.  9 m-es vonalról 5 kísérletből 2-

szer betalál a kapuba. 
 9 m-es vonalról 5 kísérletből 

4-szer betalál a kapuba. 
        
5.3. taktikai elemek  védőmozgás gyakorlása talajon  Ismeri az alapállás helyzetét és 

a védési formákat. 
 Ismeri az alapállás helyzetét, 

a védési formákat, és jól 
alkalmazza őket játékban. 

        
5.4. kapusfeladatok  kapusmozgás gyakorlása: 

magasan érkező labda védése, 
a kicsúszás kitörés és az ejtés 
védése  

 Félelem nélkül képes hárítani 
egy-egy kapuralövést.  

 Nyitott szemmel, jó 
helyezkedéssel képes 
kapuralövéseket hárítani. 

        
5.5. játék   játék (emberfogásos- és 

területvédekezéses); 
emberelőnyben  

 Képes együttműködni 
társaival. 

 Sikeres a játékban. 

        
6. Röplabda  A röplabdázás tanulása     
        
6.1. technikai elemek  az alkarérintés, a kosárérintés, 

a magas kosárérintés, az alsó 
és felső egyenes nyitás 
gyakorlása 

 Egyre jobban hajtja végre a 
feladatokat. 

 Eredményesen, jó 
technikával végzi a 
feladatokat. 

        
6.2. nyitás-fogadás   nyitás-fogadás gyakorlása 

csapatjátékban 
 Fogadásnál sikeresen tudja 

levegőben tartani a labdát. 
 Fogadásnál képes a labda 

továbbítására a társhoz. 
        
6.3. feladás  előre feladás tanulása  Képes labdadobásból a 

társának feladni a labdát. 
 Játékhelyzetekben is képes a 

labda feladására. 
        
6.4. egyenes leütés  az egyenes leütés előkészítő 

gyakorlatainak tanulása 
(zsámolyról, szekrénytetőről, 
alacsony hálónál) 

 Képes a feladatokat kis 
technikai hibákkal 
végrehajtani. 

 Jó technikával hajtja végre a 
feladatokat. 

        
6.5. játék alacsony hálónál  ülő röplabdajáték  Részt vesz a játékban némi 

technikai hiányossággal, de a 
labdát tudja kezelni. 

 A játékban eredményes, a 
technikája megfelelő. 

        
6.6. versenyzés választott 

sportjátékban 
 részvétel házi versenyeken   Részt vesz a versenyen 

valamelyik csapat 
játékosaként. 

 Kimagasló teljesítményt 
nyújt az adott poszton. 

        
7. Úszás  Az úszás tanulása     
        
7.1. technika  bukófordulók tanulása  Képes végrehajtani úszásból a 

bukófordulót. 
 Zökkenőmentesen képes 

végrehajtani gyors- és 
hátúszásból a bukófordulót. 

        
7.2. teljesítménynövelés  az úszótáv növeléséhez való 

alkalmazkodás 
 Képes 250 m folyamatos 

úszásra tetszőleges 
úszásnemben. 

 Képes 300-300 m úszásra 
legalább 2 úszásnemben. 
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7.3. játék  játék röplabdaérintésekkel a 

vízben  
 Részt vesz a játékban.  Aktívan, és kevés hibával 

vesz részt a játékban. 
        
V. SZABADIDŐS JÁTÉKOK  SZABADIDŐBEN IS 

HASZNÁLHATÓ JÁTÉKOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Tollaslabda  Tollaslabdajáték alapjainak 

megismerése kijelölt pályán - 
alapütések elsajátítása, az 
alapszabályok megismerése 

 Képes az alapszabályok 
ismeretében folyamatos 
játékra. 

 Sikeresen, jó technikai 
végrehajtással vesz részt a 
játékban. 

        
2. Téli sportok  Korcsolyázás (keresztlépéssel 

való kanyarodás) elsajátítása; 
részvétel szánkóversenyen, 
sítúrán, sítáborban (fakultatív) 

 Kellő motiváltsággal vesz részt 
a feladatok végrehajtásában. 

 Nagy aktivitással vesz részt 
minden feladatban. 

        
VI. KOREOGRAFÁLT 

PROGRAMBEMUTATÓ 
 A BEMUTATÓ 

GYAKORLAT 
MEGTANULÁSA 

    

        
5. Szerkombinált ugró-

akrobatikai bemutató (fiúk 
és lányok közösen) 

 A bemutató gyakorlat tanulása  A bemutatandó anyagot 
elsajátítja, és kis hibákkal 
végrehajtja. 

 Pontosan és jól tanulja be a 
gyakorlatot, és szépen 
kivitelezi. 

        
VII. CSELGÁNCS (ahol a 

feltételek adottak) 
 A cselgáncs tanulása     

        
1. Technikai elemek  Tompítások, esések, 

zuhanások, gurulások, forduló 
mozgások, egyensúlyvesztések 
gyakorlása 

 Tud előre és hátra irányba 
tompítani és egyik irányba 
gurulni 

 Minden irányba tud 
tompítani, és mindkét 
irányba tud gurulni előre 

        
2. Versenyzés taktikai elemek  A narancssárga öv 

vizsgaanyagának tanulása. 
Földharc tanulása, 
gyakorlása: a karfeszítés és a 
keresztfojtás tanulása 

 4 földharc elemet be tud 
mutatni 

 A narancssárga öv 
vizsgaanyagát be tudja 
mutatni 

        
VIII
.  

ELMÉLET  ELMÉLETI ISMERETEK 
TANULÁSA 

    

        
1. Terhelés-pihenés elméleti 

alapjai 
 A terhelés-pihenés 

időarányának 
 Képes egy-egy gyakorlat 

optimális végrehajtási idejét 
meghatározni 

 Képes egy ciklikus 
edzésprogram 
megtervezésére. 

        
2. Táplálkozás és a mozgás  Tanulás az egészséges 

táplálkozásról 
 Megérti a különböző 

tápanyagok kalóriaértékeit és a 
mozgáshoz szükséges 
kalóriaigényt. 

 Képes egy egészséges 
táplálkozási terv 
kidolgozására 

 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
a) Rendgyakorlatoknál a kapott utasítások fegyelmezett végrehajtása. 
b) A sokoldalú előkészítő és prevenciós gyakorlatok hatásainak életkoruknak megfelelő ismerete és azok 
       helyes végrehajtása. 
c) Az atlétikai mozgások összerendezett, önmagukhoz mérten javuló eredményességű bemutatása. 
d) A tornagyakorlatok biztonságos végzése helyes testtartásara törekvéssel. 
e) Alapvető labdakezelési ismeretek birtoklása, a játékhelyzetekhez való alkalmazkodás. 
f) Önvédelem, sportszerű küzdeni tudás. 
g) Teljesítményre törekvés a tanult úszásnem(ek)ben. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM TELJESÍTMÉNY 

       
    MINIMUM  OPTIMUM 
       

I. RENDGYAKORLATOK  RENDGYAKORLATOK 
TANULÁSA 

   - 

        
1. Csoportalakítási gyakorlatok  Állások gyakorlása oszlopban, 

sorban, körben feladatokkal 
 A feladatokban való részvétel.  Ötletadás és 

csoportalakító 
szerepformálás. 

        
2. Csoportmozgatási gyakorlatok  Testfordulatok végzése 

formációs alakzatban zenére 
különböző feladatokkal 

 Az utasítások követése 
törekvés a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Képes az összehangolt 
együttműködésre a 
társakkal. 

        
3. Rendgyakorlat jellegű 

vonulások 
 Formációs vonulások 

gyakorlása 
 Az utasítások követése 

törekvés a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Képes az összehangolt 
együttműködésre a 
társakkal. 

        
II. ELŐKÉSZÍTŐ ÉS 

PREVENTÍV 
GYAKORLATOK 

 SZABADGYAKORLATI 
ALAPFORMÁJÚ 
GYAKORLATOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Bemelegítő gyakorlatok  Sokoldalú bemelegítésre 

alkalmas összetett 
szabadgyakorlati alapformájú 
(szabad-, kéziszer-, szer-) 
gyakorlatok végzése 

 Megérti a bemelegítés 
fontosságát és figyelmesen 
hajtja végre a gyakorlatokat. 

 Képes önállóan 
bemelegítő gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.  

        
2. Step-aerobic  Step-aerobic gyakorlatok 

tanulása 
 Képes a gyakorlatok 

végrehajtására. 
 Önállóan képes a 

gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
3. Autogén tréning  A módszer alapjainak 

elsajátítása 
 Képes a gyakorlatok 

végrehajtására. 
 Önállóan képes a 

gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
III. MOTOROS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 TERHELÉSES 

GYAKORLATOK 
VÉGREHAJTÁSA 

    

        
1. Karerő fejlesztő gyakorlatok  Kötélmászás gyakorlása  Képes mászókulcsolással 

felmászni (fiúk 2-szer, lányok 
1-szer). 

 Képes függeszkedéssel 
felmászni (fiúk 2-szer, 
lányok 1-szer) 

        
2. Tartós futás  Tartós futás gyakorlása  

2000 m-en 
 Folyamatos lassú tempóban 

futja le a távot. 
 Jó iram- és erőbeosztással 

futja le a távot. 
        
3. Hasizom fejlesztő gyakorlat  Ferde padon hanyattfekvésből 

felülések végrehajtása. 
 Képes folyamatos felülések 

végrehajtására. 
 Dinamikusan, teljes 

erőbedobással vesz részt 
a feladat végrehajtásában. 

        
4. Ugróerő fejlesztő gyakorlat  Zsámolyra szökdelések 

végrehajtása 
 Képes oldalállásból megállás 

nélkül legalább fél percig fel- 
és leszökdelni 

 Képes oldalállásból 
megállás nélkül legalább 
fél percig fel- és 
leszökdelni 
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5. Képességfelmérés  Motoros tesztbattéria 
gyakorlatok végrehajtása: 
TL – tömöttlabdalökés (cm) 
HTU – helyből távolugrás (cm) 
BUR – 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
60M – síkfutás (s) 
COOP – Cooper teszt 
(m/12min) 

                  F        L 
TL          440    370 
HTU       160    150 
BUR         16      13 
SIT           17      15 
60M        9.9    10.6 
COOP   2300    1800 

                  F        L 
TL          470    390 
HTU       190    165 
BUR         20      16 
SIT           22      19 
60M        9.4    10.1 
COOP   2600    2200    

        
IV. SPORTÁGI KÉPZÉS  KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁGAK 

TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI 
ELEMEINEK TANULÁSA 

    

        
1. Atlétika  Az atlétika elemeinek tanulása     
        
1.1. kétkezes váltás  Kétkezes váltás gyakorlása 

váltóversenyek keretében 
 Átadja és átveszi a botot 

elejtés nélkül, de a mozgás 
egésze lassú. 

 Átadja és átveszi a botot 
pontosan, biztosan és 
gyorsan. 

        
1.2. egykezes váltás  Egykezes váltás tanulása  Megérti a feladatot és 

szabályok betartásával képes a 
váltás végrehajtására. 

 Futógyorsaság 
csökkenése nélkül képes 
társával az egykezes 
váltásra. 

        
1.3. gátfutás  A gátfutás tanulása (11) 

 

 Képes alacsony gátak fölött 
átfutni egy-két 
ütemtévesztéssel. 

 Folyamatos futással jó 
iramban fut át a gátak 
fölött. 

        
1.4. flop magasugrás  Flop magasugrás előkészítő 

gyakorlatai tanulása 
 Képes helyből hátraugrani fél 

méter magasan kifeszített 
szalag felett szivacsbálába 
érkezéssel. 

 Képes helyből 
hátraugrani 80 centiméter 
magasan kifeszített szalag 
felett szivacsbálába 
érkezéssel. 

        
1.5. homorító távolugrás  Homorító távolugrás tanulása 

(11) 

 

 Képes távolugrás közben a 
homorított testhelyzet 
kialakítására. 

 Jó technikával képes 
kellő távolságra ugrani. 

        
1.6. súlylökés  Súlylökés tanulása háttal 

helyből, ill. becsúszással, 2 
illetve 4 kg-os súlygolyóval 

 A mozgás egésze nem 
folyamatos és a kidobás nem 
teljesen lökésszerű. 

 A dobókéz oldali csípőjét 
beforgatja és előretolja, 
majd a törzs előre 
lendülésébe kapcsolódik a 
karmunka. 

        
1.7. különféle dobások  Különféle dobások gyakorlása 3 

illetve 5 kg-os tömöttlabdával 
 Képes különböző kiinduló 

helyzetekben a tömöttlabda 
kilökésére. 

 Jó technikával és 
eredménnyel képes a 
labdák kilökésére 

        
1.8. versenyzés  Háziversenyen részvétel: 

Kislabdahajítás, súlylökés, 
távol-, magasugrás, 60m-es 
síkfutás 

 Elindul a versenyen, és 
részben javít az eredményein. 

 Több számban javít az 
egyéni teljesítményein. 

        
2. Torna  A torna elemeinek tanulása     
        
2.1. Talaj  Az 1-4. és az 5-8. osztályban 

tanult elemek gyakorlása 
 Képes az elemek 

bemutatására. 
 Jó technikával mutatja be 

az elemeket. 
        
2.2. fejenátfordulás  A fejenátfordulás tanulása (8) 

  

 Képes az elem globális 
végrehajtására. 

 A fejenátfordulást jó 
technikai kivitelezéssel 
hajtja végre, nyújtott 
állásba érkezéssel.  

        
2.3. Támaszugrás  Terpeszátugrás gyakorlása 

négyrészes keresztbe állított 
szekrényen 

 A terpeszátugrás végrehajtása 
segítséggel. 

 A terpeszátugrás 
végrehajtása önállóan. 
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2.4. Korlát (fiúk, ahol a feltételek 

adottak) 
 Elemek tanulása, gyakorlása: 

alap- és saslendület, 
felkarfüggésből lendület előre 
terpeszülésbe, felkarfüggésből 
lendület hátra támaszba, támasz-
ülőtartás, kanyarlati és vetődési 
leugrás gyakorlása 

 Képes az elemek 
bemutatására. 
 

 Képes a jó technikai 
végrehajtásra, melyhez 
egy másik elemet is képes 
kapcsolni. 

        
2.5. felkarállás  A felkarállás tanulása (8) 

 

 Segítségadással hajtja végre 
az elemet. 

 Terpeszülésből emeléssel 
képes végrehajtani az 
elemet. 

        
2.6. Gyűrű (fiúk)  Elemek gyakorlása: 

Alaplendületek, lebegőfüggés, 
lefüggés, hátsó lefüggésből 
emelkedés lebegőfüggésbe  
 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Képes az elemek magas 
szintű végrehajtására, 
összekapcsolására  

        
2.7. lendület előre támaszba  Lendület előre támaszba 

tanulása (8) 

 

 A mozgást segítségadással 
tudja végrehajtani hajlított 
támaszba. 

 Az elemet jó 
alaplendületből tudja 
végrehajtani nyújtott karú 
támaszba. 

        
2.8. Gerenda (lányok)  Elemek gyakorlása: 

Fellendítés, feltérdelés, 
Fordulatok, szökdelések 
átlendítés gyakorlása 

 Javuló tendenciával mutatja 
be az elemeket. 

 Jó technikával, elem 
összekapcsolással képes 
végrehajtásra. 

        
2.9. terpeszülésből emelés támasz-

ülőtartásba 
 Terpeszülésből emelés támasz-

ülőtartásba tanulása  
 Képes a testhelyzetek 

felvételére, de a testtartása 
nem szép. 

 Képes a testhelyzetek 
felvételére és a testtartása 
feszes és tónusos.  

        
2.10. felugrások  Felugrások tanulása  Bemutat legalább egy ugrást 

amiből biztos egyensúlyi 
helyzetben érkezik vissza. 

 Bemutat legalább három 
ugrást amiből biztos 
egyensúlyi helyzetben 
érkezik vissza. 

        
2.11. homorított leugrás  Homorított leugrás gyakorlása 

 
 Karját oldalsó középtartásig 

lendíti és hajlított állásba 
érkezik, de a homorítás 
mértéke kicsi. 

 Karját oldalsó 
középtartásig lendíti és 
hajlított állásba érkezik és 
szép ívű a homorítás. 

        
2.12. Felemáskorlát (lányok, ahol a 

feltételek adottak) 
 Elemek gyakorlása: 

Függésben lendület előre-hátra, 
Függésből átterpesztés és 
átguggolás fekvőfüggésbe 
gyakorlása 

 Kevés a karmunka ezért a 
súlypontja csak kis mértékben 
mozdul előre és hátra. 

 Helyes kar és 
lábmunkával végzi a 
lendületet ami elegendő a 
további gyakorlat 
végrehajtáshoz 

        
2.13. függőtámaszból felguggolás 

egy lábon 
 Függőtámaszból felguggolás 

tanulása egy lábon 
 Kis segítséggel végrehajtja az 

elemet. 
 Segítség nélkül képes az 

elem végrehajtására. 
        
2.14. kanyarlati leugrás  Függőtámaszból lendület hátra 

és kanyarlati leugrás tanulása 
 Képes az elem globális 

végrehajtására 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet.  
        
2.15. Lólengés (fiúk, ahol a 

feltételek adottak) 
 Egyenoldalú be- és kilendítések 

tanulása (8)                            

 

 Az egyik oldalú be- és 
kilendítés bemutatása. 

 Képes mindkét oldalú 
lendítések bemutatására. 
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2.16. versenyzés (fiúk, lányok)  Talaj: 
fejenátfordulás, kézállás, 
mérlegállások, repülő guruló 
átfordulás 
Támaszugrás: 
guggolóátugrás négyrészes 
keresztbe állított szekrényen 

 Versenyszabályok szerint 
legalább 7.5 pontátlag elérése. 

 Versenyszabályok szerint 
legalább 9.0 pontátlag 
elérése. 

        
3. Kosárlabda  A kosárlabda tanulása,      
        
3.1. technikai elemek  Alsó fektetett dobás, 

tempódobás (pincérdobás) 
tanulása 

 10 dobásból 4-et értékesít.  10 dobásból 6-ot 
értékesít. 

        
3.2. taktikai elemek   Cselezés, védőtől való 

elszakadás és befutás, 2:2 elleni 
játék tanulása 

 Képes a taktikai elemet 
passzív védővel szemben 
végrehajtani. 

 Versenyhelyzetben is 
végre tudja hajtani a 
taktikai elemeket. 

        
4. Labdarúgás (elsősorban fiúk)  A labdarúgás tanulása, 

gyakorlása 
    

        
4.1. technikai elemek   Gyakorlás (nagypályán): 

rúgások, labdaátvételek, 
fejelések 

 Képes a feladatok 
végrehajtására kis technikai 
hibákkal. 

 Jó technikával hajtja 
végre a feladatokat. 

        
4.2. Taktikai elemek  Láblendítős, becsúszó és az 

alapszerelés csel, hátráló 
védelem tanulása 

 Megérti a nagypályás játék 
lényegét, de technikailag 
gyakran hibásan vesz részt a 
játékban. 

 Jó térlátással, pozíciója 
megtartásával, 
eredményes összjátékkal 
vesz részt a játékban. 

        
4.3. játék nagypályán   Nagypályás játék – játékos 

pozíciók jelentősége tanulása 
 Képes passzív védővel 

szemben végrehajtani az 
elemet. 

 Versenyhelyzetben is 
végre tudja hajtani a 
taktikai elemeket. 

        
5. Kézilabda 

(női kézilabdával) 
 A kézilabda tanulása      

        
5.1. technikai elemek  Átadások, labdaelfogások, alsó- 

és felsődobás, felugrásos lövés 
gyakorlása 

 Képes a feladatok 
végrehajtására kis technikai 
hibákkal. 

 Jó technikával hajtja 
végre a feladatokat. 

        
5.2. taktikai elemek  A sáncolásos védekezés, hosszú 

indításos támadás gyakorlása 
 6m-es vonalról 5 kísérletből 

2-szer betalál a kapuba. 
 6m-es vonalról 5 kísérlet- 

ből 4-szer betalál a 
kapuba. 

        
5.3. Játékszituáció tanulása  A beállós pozíció tanulása  Képes védő nélkül a 

befordulásos kapuralövésre. 
 Játék közben képes 

mindkét oldalra 
befordulással kapura lőni. 

        
6. Röplabda  A  röplabda tanulása     
        
6.1. technikai elemek  A kosárérintés, alkarérintés, 

nyitásfogadás, feladás előre, 
alsó, felső egyenes nyitás 
gyakorlása 
 

 Képes a feladatok 
végrehajtására kis technikai 
hibákkal. 

 Jó technikával hajtja 
végre a feladatokat. 

        
6.2. horognyitás  A horognyitás tanulása (10) 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására. 

 Játék közben is, jó 
technikával 
(eredményesen) végzi a 
nyitást. 

        
6.3. taktikai elemek  Az egyes sánc gyakorlása (10) 

 

 Képes alacsony hálónál, 
nyitott szemmel a sáncolás 
végrehajtására. 

 Felugrás közben, 
játékszituációban is képes 
a sáncolás végrehajtására. 
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6.4. taktikai elemek  Hálóból kipattanó labda 

játékban tartásának tanulása 
 Képes a kipattanó labda 

visszaütésére. 
 Képes játékszituációban 

is a labda játékban 
tartására. 

        
7. Versenyzés választott 

sportjátékban 
 Választott sportjáték versenyen 

részvétel 
 Részt vesz a versenyen 

csapattagként. 
 Kiemelkedő sikerrel 

szerepel a csapatban. 
        
8. Úszás  Az úszó teljesítmények javítása     
        
8.1. technikai elemek  Gyakorlás: 

gyors-, mell-, hátúszás kar-, 
lábmunka és légvétel, fordulók 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat. 

 Jó technikával, 
eredményesen hajtja 
végre a feladatokat. 

8.2.  úszótáv növelése  Választott úszásnemben 400 m 
leúszása 

 Képes a táv teljesítésére kevés 
pihenővel. 

 Pihenő nélkül képes a táv 
teljesítésére akár 2 
úszásnemben. 

        
8.3. játék  Játékos váltóversenyek (labdák, 

úszódeszkák, ill. egyéb szerek 
beiktatásával) 

 Helyesen követi a tanár 
utasításait.  

 Kreatívan, mások 
motiválásával, 
eredményesen vesz részt 
a játékokban 

        
8.4. versenyzés  Váltóversenyek úszásnemenként  Saját képességeihez 

viszonyítva sikeresen vesz 
részt a versenyen. 

 Eredményesen, társait jól 
segítve vesz részt a 
versenyen.  

        
V. SZABADIDŐS JÁTÉKOK  SZABADIDŐBEN IS 

ALKALMAZHATÓ JÁTÉKOK 
TANULÁSA 

    

        
1. asztalitenisz  Alapvető technikai és taktikai 

elemek tanulása 
 

 Képes folyamatos játékra a 
tanultak alkalmazásával.  

 Ügyes megoldásokkal, 
eredményesen vesz részt 
a játékban. 

        
2. téli sportok  Korcsolyázás alapjainak 

tanulása (a biztonságos haladás 
elsajátítása) 

 Képes folyamatos haladásra.  Jutalmazható, ha jó 
technikával hajtja végre a 
feladatokat. 

        
VI. KOREOGRAFÁLT 

PROGRAMBEMUTATÓ 
 AZ EGYÜTTES FELLÉPÉS 

TANULÁSA 
    

        
1. Együttes step-aerobic 

bemutató 
(játék- és sportnap keretében) 

 64 ütemű gyakorlat bemutatása 
formációs alakzatváltoztatások 
kombinálásával  

 A bemutatandó anyagot 
elsajátítja, és kis hibákkal 
végrehajtja. 

 Pontosan és jól tanulja be 
a gyakorlatot és szépen 
kivitelezi. 

        
VII.  ELMÉLET  ELMÉLETI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Egészséges életmód és a 

mozgás 
 Tanulás az egészséges életmód 

és mozgás közötti 
összefüggésekről  

 Megérti a tervezett és 
rendszeres mozgás fontos 
szerepét. 

 Képes edzésprogram 
megtervezésére. 

        
2. Népi játékok története   Tanulás a népi játékok 

történetéről 
 Ismer legalább 10 népi játék 

történeti hátterét 
 Összefüggéseiben is 

tájékozott a népi játékok 
kialakulásáról. 

 
 

Év végi követelmények 
 

9. évfolyam 
 
a) Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. 
b) Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni 
       végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének javulása. 
c) Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, főleg a technikai végrehajtás tökéletesítése révén. 
d) Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett. 
e) Aktív részvétel a választott sportjátékokban. 
f) Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. 
g) Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban. 
h) Folyamatos úszás 25 méteren. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

10. évfolyam 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM TELJESÍTMÉNY 

       
    MINIMUM  OPTIMUM 
       

I. RENDGYAKORLATOK  RENDGYAKORLATOK 
VÉGZÉSE 

    

        
1. Állások oszlopban, sorban  Állások gyakorlása oszlopban, 

sorban 
 Figyelmesen követi a tanári 

utasításokat. 
 Ötletadással és jó 

csoportalakító 
szerepformálással hajtja 
végre a feladatokat. 

        
2. Formációs gyakorlatok  Összetett alakzatok kialakítása 

zenére 
 Az utasítások követése 

törekvés a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Összehangolt munka és 
teljes együttműködés a 
társakkal. 

        
II. ELŐKÉSZÍTŐ ÉS 

PREVENTÍV 
GYAKORLATOK 

 SZABADGYAKORLATI 
ALAPFORMÁJÚ 
GYAKORLATOK TANULÁSA 

    

        
1. Összetett szabadgyakorlati 

alapformájú gyakorlatok 
 Összetett kéziszer-, bordásfal-, 

pad- és társas gyakorlatok 
végzése 

 A szerekkel való bánásmód 
ismerete, megfelelő 
kondicionális képesség. 

 Ismereteken és 
alkalmazásukon kívül jó 
gyakorlat-végrehajtás. 

        
2.  Levezető gyakorlatok   A fizikai terhelés utáni levezető 

gyakorlatok tanulása, 
alkalmazásai fontosságának 
tudatosítása.   

 Képes a gyakorlatok 
többségének végrehajtására. 

 Önállóan képes a 
gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
III. MOTOROS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 TERHELÉSES 

GYAKORLATOK TANULÁSA 
    

        
1. Karerő fejlesztő gyakorlatok  A kötélmászás gyakorlása  Képes mászókulcsolással 

felmászni,ill. vissza 
függeszkedéssel (fiúk 2-szer, 
lányok 1-szer). 

 Képes függeszkedéssel 
felmászni, ill. ereszkedni 
(fiúk 2-szer, lányok 
1-szer) 

        
2. Dobóerő fejlesztő gyakorlatok  Különféle dobások 3 (lányok), 

illetve 5 kg-os (fiú) 
tömöttlabdával 

 Maximális távolság 
75 %-ban legalább 10-szer 
végzi el a dobásokat. 

 Maximális távolság  
75 %-ban legalább  
20-szor végzi el a 
dobásokat. 

        
3. Ugróerő fejlesztő gyakorlatok  Fel- és leszökdelés zsámolyra 

különböző feladatokkal (egy-, 
páros lábon, fordulatokkal, 
kéziszerekkel, stb.) 

 Képes a folyamatos 
zsámolyra szökdelésekre. 

 Folyamatosan, jó 
technikával szökdel a 
zsámolyra a feladatok 
beiktatásával is. 

        
4. Tartós futás  Tartós futás gyakorlása 

 2000 m-en 
 Folyamatos lassú tempóban 

futja le a távot. 
 Jó iram- és erőbeosztással 

futja le a távot. 
        
5. Hasizom fejlesztő gyakorlatok  Ferdepadon felülések 

törzsfordítással 
 Képes folyamatos felülések 

végrehajtására. 
 Dinamikusan, teljes 

erőbedobással vesz részt 
a feladat végrehajtásában. 



 
 
 
 
3962 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
6. Képességfelmérés  Motoros tesztbattéria gyakorlatok 

végrehajtása  
TL – tömöttlabdalökés (cm) 
HTU – helyből távolugrás (cm) 
BUR – 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
60M – síkfutás (s) 
COOP – Cooper teszt (m/12min) 

                   F       L  
TL          490    380 
HTU       180    155 
BUR         18      15 
SIT           20      17 
60M        9.1    10.5 
COOP   2500    2100    

                  F        L  
TL          510    410 
HTU       210    175 
BUR         22      18 
SIT           24      20 
60M        8.7    10.0 
COOP   2800    2300    

        
IV. SPORTÁGI KÉPZÉS  KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁGAK 

TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI 
ELEMEINEK TANULÁSA 

    

        
1. ATLÉTIKA  ATLÉTIKA TANULÁSA     
        
1.1. Futóiskolai gyakorlatok  Futóiskolai gyakorlatok tanulása  Ismeri és képes végrehajtani 

a futóiskolai gyakorlatokat. 
 Technikailag hibátlanul 

hajtja végre a feladatokat. 
        
1.2. gátfutás  Gátfutás tanulása  Képes alacsony gátak fölött 

átfutni egy-két 
ütemtévesztéssel. 

 Folyamatos futással, jó 
iramban fut át a gátak 
fölött. 

        
1.3. magasugrás  Flop magasugrás tanulása (11) 

 

 Képes helyből a technika 
végrehajtására fél méter 
magasan kifeszített szalag 
felett, szivacsbálába 
érkezéssel. 

 Képes a technika jó 
végrehajtására 80 
centiméter magasan 
kifeszített szalag felett, 
szivacsbálába érkezéssel. 

        
1.4. súlylökés  Súlylökés gyakorlása helyből 3 

illetve 5 kg-os súlygolyóval 
 A mozgás egésze nem 

folyamatos és a kidobás nem 
teljesen lökésszerű. 

 A dobókéz oldali csípőjét 
beforgatja és előretolja, 
majd a törzs előre 
lendülésébe kapcsolódik a 
karmunka. 

        
1.5. gerelyhajítás  Gerelyhajítás tanulása helyből  Képes egyenes irányú 

kidobásra. 
 Helyes dobóterpeszből 

képes a szer kidobására 
legalább 15 m-ig. 

        
1.6. versenyzés  Háziversenyen részvétel (60m-es 

futás, kislabdahajítás, súlylökés, 
magas-, távolugrás) 

 Legalább szinten tartja a 
teljesítményeit 

 Általánosan javít az 
egyéni teljesítményein. 

        
2. TORNA  A TORNA TANULÁSA     
        
2.1. talaj  Az eddig tanult elemek 

gyakorlása összekötő elemekkel 
 Javuló tendenciával mutatja 

be az elemeket. 
 Jó technikával, akár 

elemek összekötésével 
mutatja be az elemeket, 

        
2.2. kézenátfordulás előre  Kézenátfordulás előre tanulása 

(8) 

 

 Enyhe karhajlítással hajtja 
végre az elemet hajlított 
állásba.  

 Jó technikai kivitelezéssel 
hajtja végre az elemet 
nyújtott állásba érkezés-
sel. 

        
2.3. Korlát (fiúk)  Alaplendületek felkarfüggésben, 

támaszban, lendületek támaszba, 
felkarállás, saslendület 
gyakorlása  

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat. 

 Technikailag helyesen 
hajtja végre az elemeket. 

        
2.4. felkarbillenés   Felkarbillenés tanulása (8) 

 

 Kis segítségadással hajtja 
végre az elemet. 

 Önállóan fellendül 
nyújtott karú levegő 
támaszba. 

        
2.5. Gerenda  (lányok)  Az átlendítés, felterpesztés, 

szökdelések, fordulatok, 
tarkóállás gyakorlása  

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 9 
pont 
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2.6. felugrások  Ugrások tanulása (felugrások)  Képes legalább 2 felugrás 

globális végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemeket. 
        
2.7. kilendítés  Kilendítés tanulása  Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.8. vállállás  Vállállás tanulása  Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.9. Felemáskorlát (lányok, ahol a 

feltételek adottak) 
 Gyakorlás: 

Függésben függőtámaszban 
lendület előre-hátra, 
függőtámaszból lendület hátra és 
kanyarlati leugrás 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Képes az elemeket 
összekötni jó technikai 
kivitelezéssel. 

        
2.10. függőtámaszból átlendítések  Függőtámaszból átlendítések 

tanulása 
 Kevés a lendületszerzés ezért 

lábait kissé hajlított 
helyzetben viszi át a karfa 
fölött. 

 Nyújtott és feszes 
lábakkal nagy lendülettel 
végzi az átterpesztést 

        
2.11. támaszból ereszkedés 

fekvőfüggésbe 
 Támaszból ereszkedés 

fekvőfüggésbe tanulása 
 Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.12. függőtámaszból lendület előre 

és vetődési leugrás 
 Függőtámaszból lendület előre és 

vetődési leugrás tanulása 
 Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.13. Lólengés (fiúk, ahol a 

feltételek adottak) 
 Gyakorlás: 

Láb be- és kilendítések kápán és a 
háton  

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Képes a lendítőlábat 
legalább vállmagasságig 
lendíteni. 

        
2.14. olló  Olló tanulása (8) 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására. 

 Jó technikával hajtja 
végre az elemet. 

        
2.15. vetődéses leugrás  Vetődéses leugrás tanulása  Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.16. Nyújtó (fiúk, ahol a feltételek 

adottak) 
 Gyakorlás: 

Lendületvételek, térd fellendülés, 
kelepfelhúzódás 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Képes jó technikával az 
elemek bemutatására.  

        
2.17. Versenyzés (fiúk, lányok)  Talaj: 

Kézállás, repülő guruló 
átfordulás, fejenátfordulás stb. 
beépítésével) 
Támaszugrás: 
Terpeszátugrás négyrészes 
hosszába állított szekrényen 
Korlát, gyűrű, nyújtó (fiúk) 
Gerenda, felemáskorlát (lányok) 
Legalább 4 elemből álló 
gyakorlat bemutatása 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 7.5 
pont elérése. 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 9 
pont elérése. 

        
3. Kosárlabda  A kosárlabda tanulása     
        
3.1. technikai elemek   Átadás, labdavezetés, cselezés 

kombinálásának tanulása 
tempódobással 

 Az eddig tanultak 
bemutatása kissé hibás, de 
10 dobásból 4-et értékesít. 

 Az eddig tanultak 
bemutatása pontos és jó, 
10 dobásból 7-et 
értékesít. 

        
3.2. horogdobás  Horogdobás tanulása közelről  Ügyesebbik kéz felőli 

oldalon be tud mutatni 
értékelhető tempódobást. 

 Mindkét oldalra jól 
mutatja be a tempódobást.

        
3.3. taktikai elemek  a 2:2 elleni játék emberfogásos 

védekezéssel tanulása elzárással 
 Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül). 
 Képes a sikeres 

csoportmunkára játék 
közben is. 
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4. Labdarúgás (elsősorban fiúk)  A labdarúgás tanulása, gyakorlása     
        
4.1. Technikai elemek   Rúgások, labdaátvételek, fejelés 

gyakorlása 
 Képes a labdát külső csüddel 

kapura rúgni és 10 m-ről 
hálóba juttatni. 

 Képes a labdát külső 
csüddel kapura rúgni és 
10 m-ről a hálóba juttatni. 

        
4.2. Taktikai elemek   A cselezés, és a szerelés 

gyakorlása 
 Képes egyes cselezési 

feladat bemutatására passzív 
védővel szemben. 

 Sikeresen cselez aktív 
védővel (játék közben).  

        
4.3. Játék nagypályán  Helycserés támadó játék, ill. a 

védekezése tanulása 
 Megérti és igyekszik követni 

a tanári utasításokat. 
 Játék közben is sikeresen 

végrehajtja a feladatokat. 
        
5. Kézilabda 

(női kézilabdával) 
 A kézilabda tanulása     

        
5.1.  technikai elemek   Átadások szemből és oldalról, 

labdaelfogás futás közben és 
felugrással,  felugrásos lövés,  
beállók bedőléses dobása 
gyakorlása 

 10 m-re álló társnak dobja a 
labdát egykezes alsóval és 
felsővel. 

 15 m-re álló társnak is 
magabiztos pontossággal 
dobja át a labdát. 

        
5.2. beugrásos lövés szélről  Beugrásos lövés tanulása szélről, 

a dobókézzel azonos oldalon 
 Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 A játékban eredményes a 

technikája megfelelő. 
        
5.3. taktikai elem   A lerohanás tanulása  A játékban való részvétel a 

szabályok ismeretével és 
betartásával. 

 Játékban is sikeresen, 
vesz részt játékszituáció 
végrehajtásában. 

        
5.4. helycsere  Helycserék tanulása (14) 

 

 Képes az együttes feladat-
végrehajtásra (játékon kívül). 

 Képes a sikeres 
csoportmunkára játék 
közben is. 

        
5.5. védekezés elzárás ellen  Védekezés tanulása elzárás ellen  Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül). 
 Képes a sikeres 

csoportmunkára játék 
közben. 

        
6. Röplabda  A röplabda tanulása     
        
6.1. technikai elemek   Alkarérintés és kosárérintés, alsó 

és felső egyenes nyitás feladás 
előre, egyenes leütés különféle 
módjainak gyakorlása  

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat.  

 Jó technikával, 
játékhelyzetekben is 
sikeresen hajtja végre a 
feladatokat. 

        
6.2. gurulások  Gurulások tanulása (hátra, 

oldalra) (10) 

 

 Képes globálisan a gurulások 
bemutatására. 

 Játék közben is sikeresen 
alkalmazza a gurulást. 

        
6.3. taktikai elemek  Gyakorlás: 

horognyitás, nyitás-fogadás, a 
hálóból kipattanó labda játékban 
tartása 

 Képes az együttes feladat-
végrehajtásra (játékon kívül). 

 A játékban eredményes a 
technikája megfelelő. 

        
6.4. csoportos sánc  Csoportos sánc tanulása (10) 

 

 Képes az együttes feladat-
végrehajtásra (játékon kívül). 

 Képes a sikeres 
csoportmunkára játék 
közben. 

        
6.5. soron belüli helycserék  Soron belüli helycserék tanulása  Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül). 
 Képes a sikeres 

csoportmunkára játék 
közben. 

        
6.6. a terület fedezése  A terület fedezésének tanulása  Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül) 
 Képes a sikeres 

csoportmunkára játék 
közben. 
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7. Versenyzés  Választott sportjátékban 

háziversenyen részvétel 
 Részt vesz a versenyen 

csapattagként. 
 A játékban eredményes a 

technikája megfelelő. 
        
8. ÚSZÁS  ÚSZÓ TELJESÍTMÉNYEK 

JAVÍTÁSA 
    

        
8.1. pillangó úszás  Pillangó úszás kar- és 

lábmunkájának tanulása 
 Képes a kar- és lábtempó 

külön-külön bemutatására. 
 Képes a pillangó technika 

folyamatos (legalább 10 
m-en) bemutatására. 

        
8.2. úszótáv teljesítése  600 m-es táv leúszása 

(tetszőleges úszásnemben) 
 Képes a táv teljesítésére 

kevés pihenővel. 
 Pihenő nélkül képes a táv 

teljesítésére akár 2 
úszásnemben. 

        
8.3. játék  Vízilabda játék tanulása 

(átadások, kapuralövések 
különböző módjainak elsajátítása)

 Sikeresen végrehajtja a 
tanári utasításokat. 

 Eredményesen, jó 
technikával hajtja végre a 
feladatokat. 

        
8.4.  Versenyzés  Vegyesúszás gyakorlása 50-100 

m-es távon  
 Kevés pihenővel képes a 

vegyesúszás bemutatására. 
 Folyamatosan, jó 

eredménnyel képes a 
távok leúszására. 

        
V. SZABADIDŐS JÁTÉKOK  SZABADIDŐBEN IS 

ALKALMAZHATÓ JÁTÉKOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Asztalitenisz verseny  Versenyszituációk tanulása 

egyéni és páros mérkőzéseken 
 Részt vesz a versenyen.  Eredményesen (helyezést 

elérve) vesz részt a 
versenyen. 

        
2. Vízi táborozás  Vízi túrán részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a túrán 
        
3. Téli sportok   Sítáborban részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a táborban 
        
VI. KOREOGRAFÁLT 

PROGRAMBEMUTATÓ 
 AZ EGYÜTTES FELLÉPÉS 

TANULÁSA 
    

        
1. Népi játékok bemutatója 

(játék- és sportnap keretében) 
 Választott népi játékok 

bemutatása mások bevonásával 
 Ismeri a választott játékokat 

szabályaikkal együtt.  
 Képes a játékok tanító 

jellegű bemutatására. 
        
VII.  ELMÉLET  ELMÉLETI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Képességfejlesztés otthon  Tanulás az otthoni edzés 

módszereiről  
 Képes rekreációs 

gyakorlatok tervezésére 
 Képes otthoni 

edzésprogram 
megtervezésére.  

        
2. Mozgáselemzés   Tanulás a mozgáselemzés 

módszereiről 
 Képes önálló értékelésre.  Jól tudja elemezni és 

értékelni a mozgásokat, a 
hibák kijavítására képes 
gyakorlatokat tervezni. 

 
 

Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 
a) Kéziszergyakorlatok végrehajtása utasításra, önálló szabadgyakorlat tervezése és végrehajtása, a testtartást 
       javító gyakorlatok önálló végrehajtása. 
b) A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása, javulás a mérhető atlétikai  
       teljesítményekben, a technikai végrehajtás tökéletesítése. 
c) A választott szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. 
d) Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. 
e) Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. 
f) Aktív részvétel a küzdősportokban, folyamatos úszás két úszásnemben 25 m-en. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
11. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

 
TELJESÍTMÉNY 

       
    MINIMUM  OPTIMUM 
       

I. RENDGYAKORLATOK  RENDGYAKORLATOK 
VÉGZÉSE 

    

        
1. Csoportmozgások  Haladások (futások, járások, 

szökdelések) oszlopban, sorban 
tanulása 

 A feladatokban való 
részvétel. 

 Ötletadás és 
csoportalakító 
szerepformálás. 

        
2. Formációs gyakorlatok 

tánclépésekkel összekötve 
kéziszerekkel 

 Összetett alakzatok 
kialakításának zenére tanulása 
(fiúknak kézisúlyzóval, lányoknak 
RSG szerekkel) 

 Az utasítások követése 
törekvés a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Összehangolt munka és 
teljes együttműködés a 
társakkal. 

        
II. ELŐKÉSZÍTŐ ÉS 

PREVENTÍV 
GYAKORLATOK 

 SZABADGYAKORLATI 
ALAPFORMÁJÚ 
GYAKORLATOK TANULÁSA 

    

        
1. Ügyességi kéziszergyakor-

latok  
 Kéziszerekkel végzett ügyesség- 

fejlesztő gyakorlatok tanulása 
(fiúk kézisúlyzóval, 
tömöttlabdával, lányok RG 
szerekkel) 

 Képes a kéziszerekkel való 
kondicionáló gyakorlatok 
végrehajtására. 

 Képes terhelési 
összetevők 
meghatározásával 
kéziszer-gyakorlatok 
tervezésére és 
végrehajtására.   

        
2. Összetett stretching 

gyakorlatok 
 Stretching gyakorlatok  tanulása  Képes a gyakorlatok 

többségének végrehajtására. 
 Önállóan képes a 

gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
3.  Levezető gyakorlatok   A fizikai terhelés utáni levezető 

gyakorlatok tanulása, 
alkalmazásai fontosságának 
tudatosítása.   

 Képes a gyakorlatok 
többségének végrehajtására. 

 Önállóan képes a 
gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
III. MOTOROS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 TERHELÉSES 

GYAKORLATOK TANULÁSA 
ÉS VÉGREHAJTÁSA 

    

        
1. Komplex erőfejlesztés (fiúk)  Konditeremben cirkuit köredzés a 

terheléses összetevők 
változtatásával 

 Javuló tendenciával képes 
végrehajtani a feladatokat. 

 Képes önálló 
edzésprogram tervezésére 
és végrehajtására. 

        
2. Aerobic (lányok)  Rendszeres aerobic program 

kidolgozása és végrehajtása 
 Önállóan képes egyszerű 

aerobic gyakorlatok 
bemutatására. 

 Önállóan képes összetett 
aerobic gyakorlatok 
bemutatására. 

        
3. Futóállóképesség   Egyéni futóprogram kidolgozása 

és végrehajtása (havi, heti 
lebontásban, otthoni 
végrehajtásra is) 

 Képes a saját képességeihez 
viszonyított rendszeresen 
végezhető program 
kidolgozására és 
végrehajtására. 

 Képes önálló, jelentős 
terhelést biztosító 
program kidolgozására és 
végrehajtására.  
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6. Képességfelmérés  Motoros tesztbattéria gyakorlatok 

végrehajtása  
TL – tömöttlabdalökés (cm) 
HTU – helyből távolugrás (cm) 
BUR – 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
60M – síkfutás (s) 
COOP – Cooper teszt (m/12min) 

                   F       L  
TL          520    400 
HTU       190    160 
BUR         19     16 
SIT           22    18 
60M        8.9    10.2 
COOP   2600    2200    

                  F        L  
TL          560   450 
HTU       230   180 
BUR         24     19 
SIT           25      21 
60M        8.5      9.8 
COOP   2900    2400    

        
IV. SPORTÁGI KÉPZÉS  KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁGAK 

TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI 
ELEMEINEK TANULÁSA 

    

        
1. Atlétika  Az atlétika tanulása     
        
1.1. futóiskolai gyakorlatok  Gyakorlás: 

Futóiskolai gyakorlatok  
 Ismeri és képes végrehajtani 

a futóiskolai gyakorlatokat. 
 Technikailag hibátlanul 

hajtja végre a feladatokat. 
        
1.2. akadályfutás (természetes 

környezetben) 
 Akadályfutás tanulása  Sikeresen leküzdi a 

természetes akadályokat. 
 Folyamatos futással jó 

iramban fut át az 
akadályok fölött. 

        
1.3. távolugrás   Az ollózó technika tanulása  Képes ugrás közben a kettő 

és feles olló végrehajtására. 
 A technika végrehajtása 

során jó technikával 
kompenzálja a rotációs 
mozgásokat. 

        
1.4. magasugrás  Flop magasugrás gyakorlása 

eredményességre törekvéssel. 
 

 Javuló tendenciával mutatja 
be az ugrást. 

 Jó technikával, 
eredménynöveléssel 
mutatja be az ugrást. 

        
1.5. dobás  Súlylökés tanulása becsúszással 

(11) 

 

 A mozgás egésze nem 
folyamatos és a kidobás nem 
teljesen lökésszerű. 

 A dobókéz oldali csípőjét 
beforgatja és előretolja, 
majd a törzs előre 
lendülésébe kapcsolódik a 
karmunka. 

        
1.6. gerelyhajítás  Gerelyhajítás lendületszerzésből 

tanulása (11) 

 

 Képes lendületszerzésből 
egyenes irányú kidobásra. 

 Képes lendületszerzésből 
helyes dobóterpesz 
kialakítására, ill. onnan a 
szer kidobására legalább 
15 m-ig. 

        
1.7. versenyzés  Háziversenyen részvétel 

Egyéni 6 próba: 100, ill. 1000m-
es futás, kislabdahajítás, 
súlylökés,  magas-, távolugrás) 

 Legalább szinten tartja a 
teljesítményeit. 

 Általánosan javít az 
egyéni teljesítményein. 

        
2. Torna  A torna tanulása     
        
2.1. Talaj  Eddig tanult elemek gyakorlása 

összekötő elemekkel 
 Javuló tendenciával mutatja 

be az elemeket. 
 Képes önállóan gyakorlat 

összeállítására és jó 
technikájú bemutatására.  

        
2.2. kézenátfordulás hátra  Kézenátfordulás hátra tanulása 

(8) 

 

 Enyhe karhajlítással hajtja 
végre az elemet hajlított 
állásba.  

 Jó technikai kivitelezéssel 
hajtja végre az elemet 
nyújtott állásba érkezéssel

        
2.3. Korlát (fiúk, ahol a feltételek 

adottak) 
 Alaplendületek felkarfüggésben, 

támaszban, lendületek támaszba, 
felkarállás, saslendület, 
felkarbillenés gyakorlása 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat. 

 Technikailag helyesen 
hajtja végre az elemeket. 
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2.4. fellendülés kézállásba   Fellendülés kézállásba magas 

korláton tanulása  
 Sikeres kísérletet tesz társak 

segítségével 
 Képes önállóan 

fellendülni futólagos 
kézállás helyzetébe. 

        
2.5. Gyűrű (fiúk)  Alaplendületek függésben 

(lebegőfüggésből, hajlított 
függésben, lefüggés, hátsó 
lefüggés, homorított leugrás 
gyakorlása 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat. 

 Technikailag helyesen 
hajtja végre az elemeket. 

        
2.6. Nyújtó (fiúk, ahol a feltételek 

adottak) 
 Kelepforgás előre tanulása (8) 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására kis 
segítségadással. 

 Nyújtott karral és törzzsel 
képes az elem 
bemutatására. 

        
2.7. nyílugrás  Nyílugrás tanulása (8) 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására kis 
segítségadással. 

 Képes önálló 
végrehajtásra íves 
elugrással. 

        
2.8. Gerenda  (lányok)  Átlendítés, felterpesztés 

Szökdelések, felugrások, 
fordulatok, tarkóállás gyakorlása 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Jó technikával hajtja 
végre az elemeket. 

        
2.9. Terpesz-csukaleugrás  Terpesz-csukaleugrás tanulása 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására. 

 Jó technikával dinamikus 
csipőhajlítással és 
nyújtott lábterpesztéssel 
hajtja végre az elemet. 

        
2.10. Felemáskorlát (lányok, ahol a 

feltételek adottak) 
 Függésben függőtámaszban 

lendület előre-hátra,  guggoló-
függőállásból kelepfellendülés 
támaszba gyakorlása, 
függőtámaszból lendület hátra és 
kanyarlati és vetődési leugrás 
gyakorlása 

 Javuló tendenciával hajtja 
végre az elemeket. 

 Képes az elemeket 
összekötni jó technikai 
kivitelezéssel. 

        
2.11. bukó malomfellendülés 

támaszba 
 Bukó malomfellendülés támaszba 

tanulása 

 

 Képes az elem globális 
végrehajtására 
segítségadással. 

 Jó technikával hajtja 
végre az elemet. 

        
2.12. Lólengés (fiúk, ahol a 

feltételek adottak) 
 Láb be- és kilendítések kápán és 

a háton, olló gyakorlása  
 Javuló tendenciával hajtja 

végre az elemeket. 
 Képes a lendítőlábat 

legalább vállmagasságig 
lendíteni. 

        
2.13. ellenolló  Ellenolló tanulása 

 
 Képes az elem globális 

végrehajtására. 
 Jó technikával hajtja 

végre az elemet. 
        
2.14. páros körzés  Kísérletek páros körzésre a kápán  Képes legalább 1 kör 

végrehajtására 
 Képes egy-egy jó 

kísérletre. 
        
2.15. Versenyzés (fiúk, lányok)  Egyéni verseny 3 választott 

szeren, szabadon választott 
gyakorlattal 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább  
7.5 pontátlag elérése. 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább  
9 pontátlag elérése. 

        
3. Kosárlabda  A kosárlabda tanulása     
        
3.1. technikai elemek   Átadás, labdavezetés, cselezés 

kombinálása különböző 
dobásformákkal gyakorlása 

 Az eddig tanultak 
végrehajtása javuló 
tendenciával. 

 Az eddig tanultak jó 
technikájú végrehajtása 
sikeres befejezéssel. 
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3.2. taktikai elemek   Támadási formák gyakorlása 

játék közben: 
Egy osztogató középjátékossal, 
ill. két osztogató középjátékossal 

 Képes az együttes feladat-
végrehajtásra (játékon kívül). 

 Képes a sikeres 
csoportmunkára játék 
közben. 

        
4. Labdarúgás (elsősorban fiúk)  A labdarúgás tanulása, 

gyakorlása 
    

        
4.1. technikai elemek   Labdavezetések, labdaátvételek, 

rúgások, fejelések gyakorlása 
 Képes a labdát külső csüddel 

kapura rúgni és 10m-ről 
hálóba juttatni. 

 Képes a labdát külső 
csüddel kapura rúgni és 
10m-ről hálóba juttatni.  

        
4.2. lábtenisz – játék  Speciális rúgás- és kezelési 

technikák gyakorlása páros 
lábtenisz játékban 

 Képes speciális technikák 
globális végrehajtására. 

 Eredményesen vesz részt 
a játékban. 

        
4.3. taktikai elemek  Formációs támadások tanulása  Képes pozíciója 

megtartására és a társsal való 
összjátékra. 

 Sikeresen és kreatívan 
vesz részt a feladatok 
végrehajtásában. 

        
4.4. játék nagypályán  Helycserés támadó játék, ill. a 

védekezése tanulása 
 Megérti és igyekszik követni 

a tanári utasításokat. 
 Játék közben is sikeresen 

végrehajtja a feladatokat. 
        
5. Kézilabda  A kézilabda tanulása     
        
5.1.  technikai elemek   Labdavezetések, átadások (futás 

közben és felugrással), kapura-
lövések (különböző helyzetekből 
és pozíciókból) gyakorlása 

 10 m-re álló társnak 
átpasszolja a labdát egykezes 
alsóval és felsővel. 

 15 m-re álló társnak is 
magabiztos pontossággal 
átdobja a labdát. 

        
5.2. taktikai elemek  Elzárások (mellé-, mögéállásos) 

tanulása (14) 

     

 Képes a feladatok 
megértésére és 
végrehajtására. 

 Jól alkalmazza a játékban 
is az elzárásokat. 

        
5.3. védekezés elzárás ellen  Védekezés tanulása elzárás ellen  Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül). 
 Képes a sikeres 

csoportmunkára játék 
közben. 

        
6. Röplabda  A röplabda tanulása     
        
6.1. technikai elemek   Alkarérintés és kosárérintés, alsó 

és felső egyenesnyitás feladás 
előre, egyenes leütés különféle 
módjainak gyakorlása  

 Javuló tendenciával hajtja 
végre a feladatokat.  

 Jót technikával, 
játékhelyzetekben is 
sikeresen hajtja végre a 
feladatokat. 

        
6.2. strandröplabda  Gyakorlás: 

horognyitás, nyitás-fogadás, a 
hálóból kipattanó labda játékban 
tartása 

 Képes az együttes feladat-
végrehajtásra (játékon kívül). 

 A játékban eredményes a 
technikája megfelelő. 

        
6.3. helycserék  Soron belüli helycserék tanulása  Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül). 
 Képes a sikeres 

csoportmunkára játék 
közben. 

        
6.4. a terület fedezése  A terület fedezésének tanulása  Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül). 
 Képes a sikeres 

csoportmunkára játék 
közben. 

        
7. Versenyzés  Választott sportjátékban 

háziversenyen részvétel 
 Részt vesz a versenyen 

csapattagként. 
 A játékban eredményes a 

technikája megfelelő. 
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8. Úszás  Úszó teljesítmények javítása     
        
8.1. technikai elem  Pillangó úszás kar- és 

lábmunkájának gyakorlása, 
kísérlet a folyamatos úszás 
kialakítására 

 Képes a pillangó technika 
folyamatos (legalább 10 m-
en) bemutatására. 

 Képes folyamatos 
úszással legalább 25 m 
leúszására. 

        
8.2. búvárúszás  Pipázás tanulása és gyakorlása  Képes pipa segítségével 

folyamatos vízfelszíni 
haladás kialakítására. 

 Jó technikával, 
dinamikusan képes a 
folyamatos úszásra. 

        
8.3. úszótáv teljesítése  1000 m-es táv leúszása 

(tetszőleges úszásnemben) 
 Képes a táv teljesítésére 

kevés pihenővel. 
 Pihenő nélkül képes a táv 

teljesítésére akár 2 
úszásnemben. 

        
8.4. játék  Vízilabda egy pályás játék 

kialakítása   
 Sikeresen végrehajtja a 

tanári utasításokat. 
 Eredményesen, jó 

technikával hajtja végre a 
feladatokat. 

        
8.5.  versenyzés  Váltóúszás 50 m-es távon   Kevés pihenővel képes a 

vegyes úszás bemutatására. 
 Folyamatosan, jó 

eredménnyel képes a 
távok leúszására. 

        
V. SZABADIDŐS JÁTÉKOK  SZABADIDŐBEN IS 

ALKALMAZHATÓ JÁTÉKOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Teniszezés  Adogatás tanulása, folyamatos 

játék kialakítása 
 Képes az alapütések 

kivitelezésére. 
 Gyors fejlődést mutat.  

        
2. Vízi táborozás  Vízi túrán részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a túrán. 
        
3. Téli sportok   Sítáborban részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a táborban. 
        
VI. KOREOGRAFÁLT 

PROGRAMBEMUTATÓ 
 AZ EGYÜTTES FELLÉPÉS 

TANULÁSA 
    

        
1. Népi játékok bemutatója 

(játék- és sportnap keretében) 
 Választott népi játékok 

bemutatása mások bevonásával 
 Ismeri a választott játékokat 

szabályaikkal együtt.  
 Képes a játékok tanító 

jellegű bemutatására. 
        
VII.  ELMÉLET  ELMÉLETI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. Olimpia történet   Az olimpia történetének tanulása  Sikeres intelligencia teszt 

kitöltése 
 Ismeri a sporttörténeti 

összefüggéseket. 
        
2. Sporttaktika elmélete   A taktika tanulása  Megérti az ismeretanyag 

lényegét. 
 Példákon keresztül képes 

taktikai szituációk 
felvázolására. 

 
 

Év végi követelmények 
 

11. évfolyam 
 
a) Az ünnepségeken használt alakzatok és vonulások felvétele a vezényszavaknak megfelelően. 
b) Nyolcütemű, két alapformát tartalmazó kéziszer és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemű 
       szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló 
       végrehajtása. 
c) A kondicionális képességek szintjének megtartása, ill. javulása. 
d) Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás stabilizálása. 
e) Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. 
f) A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. 
g) Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. 
h) Részvétel a páros küzdelmekben. 
i) Folyamatos úszás két úszásnemben legalább 25 m-en. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
12. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

 
TELJESÍTMÉNY 

       
    MINIMUM  OPTIMUM 
       

I. RENDGYAKORLATOK  RENDGYAKORLATOK 
VÉGZÉSE 

    

        
1. Csoportmozgások  Csoportos feladatok haladással, 

egymás segítésével 
 A feladatokban való 

részvétel. 
 Ötletadás és 

csoportalakító 
szerepformálás. 

        
2. Csoportfeladatok  Csoportalakítása zenére  Az utasítások követése 

törekvés a társakkal való 
együttmozgásra. 

 Összehangolt munka és 
teljes együttműködés a 
társakkal. 

        
II. ELŐKÉSZÍTŐ ÉS 

PREVENTÍV 
GYAKORLATOK 

 SZABADGYAKORLATI 
ALAPFORMÁJÚ 
GYAKORLATOK TANULÁSA 

    

        
1. Zsonglőr gyakorlatok  Ügyesség fejlesztése zsonglőr 

gyakorlatokkal (labda-, karika- 
tornabot dobálások, 
egyensúlyozások, stb.)  

 Sikeres próbálkozásokkal 
igyekszik a feladatok 
végrehajtására.  

 Ismereteken és 
alkalmazásukon kívül jó 
gyakorlat-végrehajtás. 

        
2. Jóga  Alap jóga gyakorlatok tanulása  Képes a gyakorlatok 

többségének végrehajtására. 
 Önállóan képes a 

gyakorlatok kiválasztásá-
ra és végrehajtására.   

        
3.  Levezető gyakorlatok   A fizikai terhelés utáni levezető 

gyakorlatok tanulása, 
alkalmazásai fontosságának 
tudatosítása.   

 Képes a gyakorlatok 
többségének végrehajtására. 

 Önállóan képes a 
gyakorlatok 
kiválasztására és 
végrehajtására.   

        
III. MOTOROS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 TERHELÉSES 

GYAKORLATOK 
VÉGREHAJTÁSA 

    

        
1. Általános erőfejlesztés (fiúk és 

lányok) 
 Kondíteremben cirkuit köredzés a 

terheléses összetevők 
változtatásával 

 Képes önálló program 
kidolgozására a javuló 
tendenciával való 
végrehajtására. 

 Önállóan összeállított 
programját képes 
kiemelkedő eredménnyel 
végrehajtani. 

        
2. Tartós futás természetes 

környezetben 
 Aerob állóképesség fejlesztése 

gyakorlása 2000 m-en 
 Folyamatos lassú tempóban 

futja le a távot. 
 Jó iram- és erőbeosztással 

futja le a távot. 
        
3. Képességfelmérés  Motoros tesztbattéria gyakorlatok 

végrehajtása: 
TL – tömöttlabdalökés (cm) 
HTU – helyből távolugrás. (cm) 
BUR – 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
60M – síkfutás (s) 
COOP – Cooper teszt (m/12min) 

                   F       L  
TL          550    420 
HTU       210    170 
BUR         21     17 
SIT           23     19 
60M         8.6    10.0 
COOP   2700    2300    

                  F        L  
TL          600   460 
HTU       250   190 
BUR         25     20 
SIT           28      22 
60M        8.1      9.6 
COOP   3100    2600    
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IV. SPORTÁGI KÉPZÉS  KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁGAK 

TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI 
ELEMEINEK TANULÁSA 

    

        
1. Atlétika  Atlétika tanulása     
        
1.1. futó és szökdelőiskolai 

gyakorlatok 
 Futóiskolai gyakorlatok 

alkalmazása bemelegítő jelleggel 
 Ismeri és képes végrehajtani 

a futóiskolai gyakorlatokat. 
 Technikailag hibátlanul 

hajtja végre a feladatokat. 
        
1.2. gátfutás  Gátfutás gyakorlása  Képes alacsony gátak fölött 

átfutni egy-két 
ütemtévesztéssel. 

 Folyamatos futással jó 
iramban fut át a gátak 
fölött. 

        
1.3. gerelyhajítás  Gerelyhajítás tanulása 

nekifutásból 
 Jó lendületszerzés és 

dobóterpeszből képes 
egyenes irányú kidobásra. 

 Jó technikával képes 
végrehajtani a dobást.  

        
1.4. versenyzés  Háziversenyen részvétel: 

Csapatverseny (eredmények 
összesítésével 4 főnél): 4*100 ill. 
4*800 m-es váltófutás, gerelyha-
jítás, súlylökés, magas-, 
távolugrás 

 Társait segítve, igyekezettel 
vesz részt a versenyzésben. 

 Eredményesen, jó 
technikai megoldásokkal 
segíti csapatát. 

        
2. Torna  A torna tanulása     
        
2.1. versenyzés (fiúk, lányok)  Mindegyik tanult szeren 

szabadon választott gyakorlat 
tanulása és bemutatása 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább  
7.5 pont elérése. 

 Versenyszabályoknak 
megfelelően legalább 9 
pont elérése. 

        
2.2. gumiasztal akrobatika  Szaltó ugrások előre, hátra, 

ugráskombinációk tanulása 
 Képes biztonságos ugrásokra 

az asztalon. 
 Képes magas ívű 

ugrásokra, szaltókra, 
ugrásváltozatok 
összekötésével. 

        
3. Kosárlabda  A kosárlabda tanulása     
        
3.1. taktikai elemek   A 2:2 elleni játék emberfogásos 

védekezéssel tanulása elzárással 
 Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül) 
 Képes a sikeres 

csoportmunkára játék 
közben is. 

        
3.2. taktikai elemek  Támadási formák gyakorlása 

játék közben: két középjátékos 3 
osztogató, egy beállós 
középjátékos négy osztogatóval 

 Pozícióját megtartva, társait 
segítve vesz részt a játékban.  

 Eredményesen vesz részt 
a játékban. 

        
4. Labdarúgás (elsősorban fiúk)  A labdarúgás tanulása, 

gyakorlása 
    

        
4.1. technikai elemek   Rúgások, labdaátvételek, fejelés 

gyakorlása 
 Képes a labdát külső csüddel 

kapura rúgni és 10 m-ről 
hálóba juttatni. 

 Képes a labdát külső 
csüddel kapura rúgni és 
10 m-ről hálóba juttatni.  

        
4.2. kombinált taktikai elemek  Kombinált taktikai elemek 

tanulása és gyakorlása – felülről 
érkező labda átvétele 
cselkombinációkkal (passzív, 
majd aktív védővel szemben) 

 Képes a feladatok 
bemutatására passzív 
védővel szemben. 

 Sikeresen hajtja végre a 
feladatokat játék közben 
is.  

        
4.3. játék nagypályán  Nagypályás játék az eddig tanult 

taktikai elemek gyakorlásával 
 Megérti és igyekszik követni 

a tanári utasításokat. 
 Játék közben is sikeresen 

végrehajtja a feladatokat. 
        
5. Kézilabda  A kézilabda tanulása     
        
5.1. technikai elemek  Speciális bemelegítő feladatok 

tanulása önálló játékra való 
felkészülés érdekében   

 Megismeri az önálló 
bemelegítés fontosságát. 

 Képes önállóan 
gyakorlatok 
kiválasztására és 
hatékony végrehajtására. 
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5.2. taktikai elemek  Súlypont-manőverezés tanulása 

(látszattámadás) 
 Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül) 
 Képes a sikeres 

csoportmunkára játék 
közben. 

        
5.3. játék   Folyamatos játék kialakítása 

eddig tanult taktikai elemek 
gyakorlásával.  

 Képes az együttes feladat-
végrehajtásra (játékon kívül). 

 Képes a sikeres 
csoportmunkára játék 
közben. 

        
6. Röplabda  A röplabda tanulása     
        
6.1. technikai elemek  Speciális bemelegítő feladatok 

tanulása önálló játékra való 
felkészülés érdekében   

 Ismeri az önálló bemelegítés 
fontosságát.  

 Képes önállóan 
gyakorlatok 
kiválasztására és 
hatékony végrehajtására. 

        
6.2. taktikai elemek  Ütésvédés- feladás- ellentámadás  Képes az együttes feladat-

végrehajtásra (játékon kívül). 
 A játékban eredményes, a 

technikája megfelelő. 
        
6.3. strandröplabda játék  A játék gyakorlása   Társát eredményesen segítve 

vesz részt a játékban. 
 Jó eredménnyel, a játék 

irányítójaként vesz részt a 
játékban. 

        
7. Versenyzés választott 

sportjátékban 
 Választott sportjátékban 

háziversenyen részvétel 
 Részt vesz a versenyen 

csapattagként. 
 A játékban eredményes, a 

technikája megfelelő. 
        
8. ÚSZÁS  ÚSZÓ TELJESÍTMÉNYEK 

JAVÍTÁSA 
    

        
8.1. technikai elem   Pillangóúszás kar- és 

lábmunkájának tanulása 
 Képes a kar- és lábtempó 

külön-külön bemutatására. 
 Képes a pillangó technika 

folyamatos (legalább 10 
m-en) bemutatására. 

        
8.2. úszótáv teljesítése  600 m-es táv leúszása 

(tetszőleges úszásnemben) 
 Képes a táv teljesítésére 

kevés pihenővel. 
 Pihenő nélkül képes a táv 

teljesítésére akár 2 
úszásnemben. 

        
8.3. játék  Vízilabda játék tanulása 

(átadások, kapuralövések 
különböző módjainak elsajátítása)

 Sikeresen végrehajtja a 
tanári utasításokat. 

 Eredményesen, jó 
technikával hajtja végre a 
feladatokat. 

        
8.4.  versenyzés  Vegyes-váltó úszás  csapatokban 

100 m-es távon  
 Teljes erődobással vesz részt 

a versenyen. 
 Jó eredménnyel képes a 

versenytávok leúszására. 
        
V. SZABADIDŐS JÁTÉKOK  SZABADIDŐBEN IS 

ALKALMAZHATÓ JÁTÉKOK 
TANULÁSA 

    

        
1. Kooperatív nagycsoportos 

játékok 
 Csoportos emelések, hordások, 

óriáslabda játékok 
 Figyelmesen, társait segítve 

vesz részt a játékokban. 
 Kreatívan, mások 

motiválásával vesz részt a 
játékokban. 

        
2. Verseny választott ütőjátékban 

(tenisz, asztalitenisz, baseball) 
 Versenyszituációk tanulása 

egyéni és páros és csapat 
munkában 

 Aktívan vesz részt a 
versenyen. 

 Eredményesen (helyezést 
elérve) vesz részt a 
versenyen. 

        
3. Vízi táborozás  Vízi túrán részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a túrán. 
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4. Téli sportok   Sítáborban részvétel   (fakultatív)  Jutalmazható, ha részt 

vesz a táborban. 
        
VI.  ELMÉLET  ELMÉLETI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    

        
1. A testnevelés és sport 

pszichikai hatásai  
 Sportpszichológiai ismeretek 

alapjainak tanulás 
 Sikeres teszt kitöltése  Képes önálló adatgyűjtés 

alapján kiselőadásra. 
        
2. Érettségire felkészülés (csak 

akik erre jelentkeztek) 
 Érettségi tételek értelmezése  Eleget tesz a tanári 

elvárásoknak. 
 Kreatívan vesz részt a 

feladatokban. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

12. évfolyam 
 
a) Alakzatok és vonulások végrehajtása a vezényszavaknak megfelelően. 
b) Nyolcütemű, két alapformát tartalmazó pad- és bordásfalgyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemű  
       szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokból álló kéziszergyakorlat-sor tervezése és végrehajtása, a  
       testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. 
c) A kondicionális képességek szintjének megtartása, ill. javítása. 
d) A mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, szabályok szerinti versenyzés. 
e) A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása. 
f) Aktív részvétel választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. 
g) Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. 
h) A páros küzdelmekben való részvétel. 
i) Folyamatos úszás két úszásnemben, az egyikben legalább 50 méteren. 
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3. Szabadon választható tantárgyak 
 
 
 

☺ 
 
 
 
 

LOGIKA 
 

11. évfolyam 
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Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

    ☺1 
1 

☺ 
1 

 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző programban a Logika tematikája a 11–12. évfolyamon kerül feldolgozásra. 
A 11. évfolyamon kötelező, a 12. évfolyamon szabadon választható. A tanterv tisztázza a logika szó eredetét, 
ismerteti a logika tudomány részeit (a formális logikát, a szemantikát és a metodológiát). Lehetőséget teremt a 
logikatörténet néhány fontosabb fejezetének (arisztotelészi logika, hagyományos logika, szimbolikus 
(matematikai) logika) megismerésére. Segíti tisztázni a logika, a gondolkodás és a nyelv kapcsolatát. Részletesen 
szól a fogalomról (a fogalom fogalmáról, a fogalomról és a nyelvi jelről, a fogalom tartalmáról, terjedelméről), a 
fogalomfajtákról, a fogalmak közti viszonyokról, a fogalmak halmazműveletekkel történő képzéséről. A Logika 
tanterv tanulása révén módjukban áll a diákoknak tanulmányozni a meghatározást és a felosztást, illetve 
gyakorolni meghatározások és felosztások létrehozását. Megtanulhatják az arisztotelészi szillogisztika elemeit 
(a kijelentés fogalmát, az egyszerű kijelentés szerkezetét, a kategorikus kijelentések fajtáit, a kategorikus 
kijelentések közötti viszonyokat). Gyakorolhatják következtetések létrehozását kategorikus kijelentésekkel, 
miközben a következtetés fogalmával, fajtáival ismerkednek meg. A Logika tanterv mindezeken túl lehetőséget 
teremt a főbb relációtípusok (szimmetria, tranzitivitás) megismerésére, relációs kijelentések elemzésére a bennük 
lévő reláció feltárásával, illetve szillogizmusok elemzésére a bennük kifejeződő relációk szempontjából. 
A tanterv részletesen tárgyalja továbbá az összetett kijelentések logikáját is. A diákok megismerhetik és 
elemezhetik a negációt, a konjunkciót, a megengedő diszjunkciót, a kizárást, az összeférhetetlenséget, az 
implikációt és az ekvivalenciát, tanulmányozhatnak néhány nevezetes következtetést  (a feltételes 
következtetéseket, a szétválasztó következtetéseket és a dilemmát). A Logika tanterv elemezteti a tanulókkal az 
áramkörök logikáját. (E témakörben a következő témák kerülnek feldolgozásra: kijelentések és elektromos 
kapcsolók; az "igaz" vagy a "hamis" és a kapcsolók zárt vagy nyitott állapota; konjunkció és sorbakapcsolás; 
diszjunkció és párhuzamos kapcsolás; a negáció reprezentálása áramkörökkel; következtetések érvényességének 
leolvasása ábrázolt áramkörökről.) A tanterv lehetővé teszi, hogy a tanulók megismerkedjenek a predikátumok 
logikájának alapjaival, gyakorolják a predikátumokkal történő műveletvégzést. Mindezek mellet részletesen szól 
a bizonyítás fogalmáról, szerkezetéről és fajtáiról, a bizonyítás főbb szabályairól és hibáiról. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Logika tantervet filozófiai és/vagy matematikai felkészültségű, a logikatörténet egyes korszakaiban elmélyült 
tudású egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus taníthatja. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem 
igényel. 
 

                                                 
1 A Logika tantárgy oktatása javasolt a Matematika tantárgy keretein belül. 
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A Logika tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
Szükségletek fejlesztése 
 
A logika tantárgy tanulása az intellektuális humor megélésének lehetőségét nyújtja a diákok számára, ezáltal 
biztosítja a lelki egészségvédelmet. Lehetőséget teremt továbbá a "homo ludens" szerep további fenntartására 
azáltal, hogy logikai játékokkal, barkochbákkal, rejtvényekkel, egyéb (következtetéseket igénylő) és logikai 
(gondolkodtató) játékok tervezésével-készítésével ismerteti meg a tanulókat. Mindezeken túl hozzájárul a 
tanulás (információszerzés, -rendezés, információk összekapcsolása, következtetések, bizonyítások és cáfolások, 
hipotézisek alkotása, algoritmuskeresés és -alkotás stb.), az önművelés (a tudatosan és célszerűen szelektív 
információ- szolgáltatás-igény és -felhasználás) és az önkifejezés (logikai feladatok konstruálása, rejtvények, 
találós kérdések, gondolkodtató rajzok készítése, talányos történetek, krimik írása, gondolkodási hibákat 
bemutató dokumentumok /"tücsök és bogár"/, példaértékű, mintául szolgáló dokumentumok /bizonyítások, 
védőbeszédek, frappáns feladatmegoldások/ gyűjtése stb.) mint magasabb rangú emberi szükségletek 
fejlesztéséhez. 
 
 
Képességek fejlesztése 
 
A logika tanulása hozzájárul az alapképességek további fejlesztéséhez. Így többek között csiszolja a tanulók 
diszpozíciós (adottságokhoz kötött) képességeit: a reproduktív és az alkotó képzeletet. Segíti a gondolkodási 
műveletek (analízis, szintézis, absztrahálás, összehasonlítás /azonosítás, megkülönböztetés/, összefüggés 
felfogása, kiegészítés, általánosítás, konkretizálás, rendezés, besorolás, analógia), a gondolkodási képességek (az 
irányított gondolkodási képességek /a feladatmegoldó: logikai-algoritmikus képességek, a problémamegoldó: 
heurisztikus-kreatív képességek és a nem irányított (asszociatív) gondolkodási képességek), valamint a 
grammatikai képességek (helyettesítés, bővítés-szűkítés, átalakítás-átrendezés) és a tevékenységspecifikus 
képességek (kommunikációs képességek, szociális képességek, tanulási-önszabályozási képességek) fejlesztését. 
 
 
Pozitív viszonyulások megerősítése és kiépítése, negatív viszonyulások megelőzése és korrekciója 
 
A logika tantárgy tanulása fenntartja a tanulók pozitív viszonyulását a tanuláshoz és játékhoz. Fejleszti 
intellektuális érzelmeiket, sikerélményt biztosít számukra. Hozzájárul további pozitív attitűdök kialakításához és 
megerősítéséhez (a pallérozott gondolkodáshoz, a pontos, választékos, érthető nyelvi kifejezési formákhoz). 
Segíti a negatív attitűdök megelőzését és korrekcióját a lényeglátással még kevésbé rendelkező, a lassan 
gondolkodó, a bátortalanul megnyilatkozó tanulók esetében. Hozzájárul az intellektuális érdeklődés 
fejlesztéséhez: arra törekszik, hogy fenntartsa az érdeklődést a gondolkodás fejlődése és fejlesztése, a 
gondolkodás technikája-technológiája, továbbá a gondolkodás és a nyelv kapcsolata iránt. Segíti a pozitív társas 
viszonyulások (empátia, nyíltság) kialakítását és megerősítését. Arra törekszik, hogy megelőzze és/vagy 
visszaszorítsa a negatív viszonyulásokat (agresszió, dacosság, ellenszenv, gúnyolódás, előítélet és feltűnni 
vágyás esetében). 
 
 
Az énkép fejlesztése 
 
A logika tantárgy tanulása hozzájárul a tanulók önismeretének fejlesztéséhez az életmód (igényszint, ideálok-
példaképek választása) tekintetében. Segíti a reális önértékelés további fejlődését, illetve – önhittség, kishitűség 
esetében – az irreális önértékelés kialakulásának megelőzését és/vagy korrekcióját. 
 
 
A világkép fejlesztése 
 
A logika tantárgy tanulása révén bővülhetnek a tanulók ismeretei a kommunikáció világáról (az ember-ember 
közötti kommunikációról), az emberi gondolkodás és munka (tanulás) kapcsolatáról és világáról, végül – de nem 
utolsó sorban – a világ megismerésének eszközeiről és lehetőségeiről. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
11. évfolyam 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Logikatörténeti szakszövegek 
olvasása 
 Jelek gyűjtése, csoportosítása 
 Fogalomképzéshez szükséges 

halmazműveleti jelek 
bemutatása, értelmezése, 
gyakorlása 
 Felosztások gyűjtése és 

ábrázolása különböző 
tantárgyak témaköreiből 
 Egyalanyú kijelentések 

ábrázolása Venn-körökkel 
 Szillogizmusok halmazelméleti 

értelmezése, Venn-körökkel 
való ábrázolása 

 Szakszövegek megértésének 
ellenőrzése vitahelyzetben 
 Logikai szimbólumok 

alkalmaztatása különböző 
tantárgyak szakszövegeinek 
értelmeztetése során 
 Halmazműveletek végeztetése a 

megértés ellenőrzése céljából 
 Meghatározások és felosztások 

készíttetése, meghatározások és 
felosztások hibáinak 
felismertetése a megértés 
mélységének feltárása 
érdekében 

 

 Saját teljesítmény és mások 
teljesítményének skálán való 
elhelyezése, kritériumokhoz 
való rendelése 
 A gondolkodás 

fegyelmezettségének, 
relevanciájának értékelése a 
logikai törvények aktualizáló 
alkalmazásával mindennapi 
kommunikációs 
élethelyzetekben 

 

 
 
 
 

Saját fejlesztésű taneszköz 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
11.  G. Havas Katalin: Arisztotelésztől napjainkig. (Logika vagy logikák?)  

PSZM Projekt – Tárogató Kiadó, Bp., 1995. 
 

  G.  Havas Katalin: Így logikus! Bp., 1982., Móra Ferenc Könyvkiadó 
 

  Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése, Bp., 1987., Gondolat Kiadó 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11. évfolyam 

 
A Logika tanulásának céljai a 11. évfolyamon 

 
Ismerkedjenek meg a tanulók a logika szó eredetével. Tanuljanak meg különbséget tenni a dolgok logikája és a 
gondolkodás logikája között. Szerezzenek tájékozottságot a logikáról mint tudományról. Lássák be, hogy a 
logika, a gondolkodás és a nyelv szoros kapcsolatban állnak egymással. Ismerkedjenek meg a fogalom 
megismerésben betöltött szerepével. Legyenek tisztában a fogalom fogalmával. Tanuljanak meg különbséget 
tenni az egyes fogalomfajták között. Szerezzenek ismereteket a fogalmak közötti viszonyokról. Szerezzenek 
jártasságot a meghatározás és a felosztás műveleteinek végzésében. Ismerjék meg a kijelentés megismerésben 
betöltött szerepét. Legyenek tisztában a kijelentés fogalmának jelentésével. Ismerkedjenek meg az egyszerű 
kijelentések szerkezetével. Váljanak képessé arra, hogy felismerjék egyszerű kijelentésekben a logikai alanyt és 
a logikai állítmányt. Tanuljanak meg különbséget tenni a kategorikus kijelentések fajtái között. Ismerkedjenek 
meg néhány kategorikus kijelentések között fennálló viszonnyal. Tanulják meg a következtetés fogalmát. 
Váljanak képessé arra, hogy néhány következtetésfajtával maguk is tudjanak műveleteket végezni. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A LOGIKA  BEVEZETÉS A LOGIKÁBA     
        
1. A logika fogalma  A logika fogalom jelentésének 

megismerése 
    

        
1.1. a logika szó eredete; 

a dolgok logikája; 
a gondolkodás logikája 
(helyes és helytelen 
gondolkodás, logikátlanság; 
az igaz gondolat és a helyes 
gondolkodás;  
a helyes, logikus 
gondolkodás szabályai) 

 a logika szó eredetének 
megismerése tankönyvi szöveg, 
forrásszemelvények elolvasása, 
feldolgozása révén; 
példák gyűjtése a "dolgok 
logikájára" és a "gondolkodás 
logikájára"; 
a helyes, logikus gondolkodás fő 
szabályainak számbavétele tanári 
példák segítségével;  
mindennapi életből vett 
személyes tapasztalatok 
felidézése a helyes és a helytelen 
gondolkodásra 

 Ismeri a logika szó 
eredetét. Tudja, hogy a 
helyes, logikus 
gondolkodásnak vannak 
szabályai. Néhány 
alapvető szabályt 
segítséggel képes 
felidézni. 

 Ismeri a logika szó 
eredetét. Tudja, hogy a 
helyes, logikus 
gondolkodásnak vannak 
szabályai. Néhány 
alapvető szabályt 
önállóan fel tud idézni. 
Példákkal képes 
alátámasztani azt a tényt, 
hogy a gondolkodás 
kontrollálható, hibái 
megelőzhetők illetve 
kijavíthatók. 

        
2. A logika, a gondolkodás és 

a nyelv kapcsolata 
 Ismeretek tanulása a logika, a 

gondolkodás és a nyelv 
kapcsolatáról 

    

        
2.1. a jel fogalma  a jelről tanultak áttekintése     
        
2.1.1. a jel és a jelölt 

megkülönböztetése 
 a jel és a jelölt 

megkülönböztetése tanult és 
aktuálisan olvasott példák 
felidézésével 

 Egy-két tanult példát 
felidézve képes 
különbséget tenni a jel 
és a jelölt között. 

 Ismeri a jel és a jelölt 
fogalmát. Képes 
különbséget tenni a jel 
és a jelölt között. 
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2.1.2. jelfajták: 

analóg (érzéki) leképzést 
megvalósító jelek: ikon, 
index; 
a digitális (fogalmi) 
leképezés eszköze: 
szimbólum 

 jelek gyűjtése, csoportosítása; 
az ikonról, az indexről és a 
szimbólumról tanultak felidézése 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
valamint képek, ábrák elemzése 
révén; 

 Tudja, mit jelent az ikon, 
az index és a szimbólum. 
Mindegyikre képes egy-
két konkrét példát 
felidézni. 

 Ismeri és képes önállóan 
csoportosítani a 
jelfajtákat. Érti 
valamennyi jelfajta 
jelentését és 
mindegyikre képes a 
tudományok köréből. 

 
   az érzéki és a fogalmi leképezést 

megvalósító jelek 
megkülönböztetése 

   példákat hozni a 
mindennapi életből. 

        
2.2. nyelv és gondolkodás: 

a nyelv logikai és érzelmi-
hangulati tartalma; 
nyelv és gondolkodás 
kölcsönhatása 

 a nyelvről és a gondolkodásról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a nyelv logikai és érzelmi-
hangulati tartalmának 
megkülönböztetése; 
példák gyűjtése arra 
vonatkozóan, hogy a nyelv 
tökéletlensége (hibája) 
gondolkodási hibákat okozhat, 
továbbá arra, hogy a 
gondolkodási hibák nyelvi 
hibákként jelentkezhetnek 

 Fel tud idézni egy-két 
tanult példát annak 
bizonyítására, hogy a 
nyelv tökéletlensége 
(hibája) gondolkodási 
hibákat okozhat, továbbá 
azt is, hogy a 
gondolkodási hibák 
nyelvi hibákként 
jelentkezhetnek. 

 Rövid ismertetést tud 
adni a nyelv és a 
gondolkodás 
kapcsolatáról, 
kölcsönhatásáról. 
Példákkal tudja igazolni, 
hogy a nyelv 
tökéletlensége (hibája) 
gondolkodási hibákat 
okozhat, továbbá azt is, 
hogy a gondolkodási 
hibák nyelvi hibákként 
jelentkezhetnek. 

        
II. A FOGALOM  ISMERETEK TANULÁSA A 

FOGALOMRÓL 
    

        
1. A fogalom fogalma  A fogalom fogalmának 

meghatározása 
    

        
1.1. a fogalom helye, szerepe a 

megismerésben (érzékleti 
kép, észleleti kép, 
emlékkép, képzet, fogalom) 

 a fogalom megismerésben 
betöltött helyének, szerepének 
megismerése szövegolvasás, – 
feldolgozás révén; 
példák gyűjtése az érzékleti 
képre, az észleleti képre, az 
emlékképre, a képzetre és a 
fogalomra 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni egy-két példát 
az érzékleti képre, az 
észleleti képre, az 
emlékképre, a képzetre 
és a fogalomra. 

 Rövid ismertetést tud 
adni a fogalom 
megismerésben betöltött 
helyéről, szerepéről. 
Meg tudja különböztetni 
egymástól az érzékleti 
képet, az észleleti képet, 
az emlékképet, a 
képzetet és a fogalmat. 

        
1.2. fogalom és nyelvi jel: 

dolog, szimbólum és 
jelentés kapcsolata; 
fogalom és szó (nevek: 
köznevek és tulajdonnevek) 

 a dolog, a szimbólum és a 
jelentés kapcsolatáról, valamint a 
fogalomról és a szóról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a dolog, a 
szimbólum és a jelentés 
kapcsolatára, valamint a fogalom 
és a szó viszonyára 

 Tudja, mi az 
összefüggés a fogalom 
és a nyelvi jel között. 

 Tudja, mi az 
összefüggés a fogalom 
és a nyelvi jel között. 
Példákkal képes 
illusztrálni a dolog, a 
szimbólum és a jelentés 
kapcsolatát, valamint a 
fogalom és a szó 
viszonyát. 

        
1.3. a fogalom tartalma: 

az ismertetőjegy 
(tulajdonság, viszony) 

 a fogalom tartalmáról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
az ismertetőjegy (a tulajdonság és 
a viszony) tartalmi ismérveinek 
feltárása példázással 

 A tanultak alapján fel 
tudja idézni az 
ismertetőjegy jelentését. 

 Tudja, mit jelent a 
fogalom tartalma. A 
mindennapi és a 
tudományos életből vett 
példákkal tudja 
illusztrálni az 
ismertetőjegy jelentését. 

        
1.4. a fogalom terjedelme: 

a tárgyalási univerzum 
 a fogalom terjedelméről, valamint

a tárgyalási univerzumról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése annak 
igazolására, hogy minden 
fogalom csak korlátozott 
univerzumban meghatározott, 
továbbá arra is, hogy a szavak 
fogalmi jelentése megváltozhat az 
univerzum változásával 

 A tanultak alapján fel 
tudja idézni a tárgyalási 
univerzum jelentését. 

 Tudja és példákkal képes 
igazolni, hogy minden 
fogalom csak korlátozott 
univerzumban 
meghatározott, továbbá 
azt is, hogy a szavak 
fogalmi jelentése 
megváltozhat az 
univerzum változásával. 
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1.5. a "fogalom" és a "halmaz" 

fogalmak 
 a "fogalom" és a "halmaz" 

fogalmak összehasonlítása 
 A tanultak alapján 

különbséget tud tenni a 
"fogalom" és a "halmaz" 
fogalmak között. 

 Önállóan képes 
összehasonlítani a 
"fogalom" és a "halmaz" 
fogalmakat. Példákkal 
tudja bizonyítani az e 
fogalmak közti 
különbséget. 

        
2. Fogalomfajták  Fogalomfajták megismerése     
        
2.1. az általános fogalmak 

(a kategóriák) 
 az általános fogalmakról 

(kategóriákról) informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése az általános 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három 
általános fogalmat. 

 Ismeri az általános 
fogalom jelentését. Egy 
megadott fogalom-
halmazból ki tudja 
választani az általános 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
általános fogalmat. 

        
2.2. az egyedi fogalmak  az egyedi fogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése az egyedi 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három egyedi 
fogalmat. 

 Ismeri az egyedi 
fogalom jelentését. Egy 
megadott fogalom-
halmazból ki tudja 
választani az egyedi 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
egyedi fogalmat. 

        
2.3. az üres fogalmak  az üres fogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése az üres 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három üres 
fogalmat. 

 Ismeri az üres fogalom 
jelentését. Egy megadott 
fogalom-halmazból ki 
tudja választani az üres 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
üres fogalmat. 

        
2.4. a konkrét fogalmak  a konkrét fogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a konkrét 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három 
konkrét fogalmat. 

 Ismeri a konkrét 
fogalom jelentését. Egy 
megadott fogalom-
halmazból ki tudja 
választani a konkrét 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
konkrét fogalmat. 

        
2.5. az absztrakt fogalmak  az absztrakt fogalmakról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése az absztrakt 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három 
absztrakt fogalmat. 

 Ismeri az absztrakt 
fogalom jelentését. Egy 
megadott fogalom-
halmazból ki tudja 
választani az absztrakt 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
absztrakt fogalmat. 

        
2.6. a gyűjtő fogalmak  a gyűjtő fogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a gyűjtő 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három 
gyűjtőfogalmat. 

 Ismeri a gyűjtőfogalom 
jelentését. Egy megadott 
fogalom-halmazból ki 
tudja választani a gyűjtő 
fogalmakat. Képes 
önállóan felidézni hét-tíz 
gyűjtőfogalmat. 

        
2.7. a viszonyfogalmak  a viszonyfogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a 
viszonyfogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három 
viszonyfogalmat. 

 Ismeri a viszonyfogalom 
jelentését. Egy megadott 
fogalom-halmazból ki 
tudja választani a 
viszonyfogalmakat. 
Képes önállóan felidézni 
hét-tíz viszonyfogalmat. 
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2.8. a negatív fogalmak  a negatív fogalmakról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a negatív 
fogalmakra 

 A tanult példák 
ismeretében 
biztonsággal fel tud 
idézni két-három negatív 
fogalmat. 

 Ismeri a negatív fogalom 
jelentését. Egy megadott 
fogalom-halmazból ki 
tudja választani a 
negatív fogalmakat. 
Képes önállóan felidézni 
hét-tíz negatív fogalmat. 

        
3. Fogalmak közötti viszonyok  Fogalmak közötti viszonyok 

megismerése 
    

        
3.1. az összehasonlíthatóság és 

az összehasonlíthatatlanság 
(kategoriális különbségek) 

 a fogalmak közötti kategoriális 
különbségekről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése összehasonlítható 
és összehasonlíthatatlan 
fogalmakra 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két-három 
példát a kategoriális 
különbségekre. 

 Ismeri a fogalmak 
összehasonlíthatóságá- 
nak kritériumait. 
Példákat tud sorolni 
összehasonlítható és 
összehasonlíthatatlan 
fogalmakra. 

        
3.2. összeegyeztethető és nem-

összeegyeztethető fogalmak 
 ismeretek tanulása az 

összeegyeztethető és a nem-
összeegyeztethető fogalmakról 

    

        
3.2.1. azonossági viszony  a fogalmak közti azonossági 

viszonyról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
azonossági viszony fennállásának 
bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két három 
példát két fogalom közti 
azonossági viszony 
fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti azonossági 
viszonyt. 

        
3.2.2. részleges egybeesési 

viszony 
 a fogalmak közti részleges 

egybeesési viszonyról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
részleges egybeesési viszony 
fennállásának bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két három 
példát két fogalom közti 
részleges egybeesési 
viszony fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti egybeesési 
viszonyt. 

        
3.2.3. alá- fölérendeltségi viszony  a fogalmak közti alá-

fölérendeltségi viszonyról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
alá-fölérendeltségi viszony 
fennállásának bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két-három 
példát két fogalom közti 
alá-fölérendeltségi 
viszony fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti a alá-
fölérendeltségi viszonyt. 

        
3.2.4. mellérendeltségi viszony  a fogalmak közti mellérendeltségi 

viszonyról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
mellérendeltségi viszony 
fennállásának bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két-három 
példát két fogalom közti 
mellérendeltségi viszony 
fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti mellérendeltségi 
viszonyt. 

        
3.2.5. ellentétességi viszony  a fogalmak közti ellentétességi 

viszonyról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
ellentétességi viszony 
fennállásának bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két-három 
példát két fogalom közti 
ellentétességi viszony 
fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti ellentétességi 
viszonyt. 

        
3.2.6. ellentmondásossági viszony  a fogalmak közti 

ellentmondásossági viszonyról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése két fogalom közti 
ellentmondásossági viszony 
fennállásának bizonyítására 

 A tanultak alapján fel 
tud idézni két-három 
példát két fogalom közti 
ellentmondásossági 
viszony fennállására. 

 Társai előtt példákkal 
illusztrálva képes 
ismertetni a fogalmak 
közti ellentmondásossági 
viszonyt. 
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3.3. fogalmak képzése 

halmazműveletekkel 
(X = ∅;  Y ⊂ X;  Y ⊆ X;   
X ∩ Y;  X − Y;  X ∪ Y stb.) 

 a halmazműveletekkel való 
fogalomképzés megtanulása 
tanári bemutatás megfigyelése, 
értelmezése és algoritmuskövetés 
révén 

 Segítséggel képes 
fogalmakat képezni a 
halmazműveletek 
felhasználásával. 

 Önállóan képes 
fogalmakat képezni a 
halmazműveletek 
felhasználásával. 

        
III. A MEGHATÁROZÁS ÉS 

A FELOSZTÁS 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

MEGHATÁROZÁSRÓL ÉS A 
FELOSZTÁSRÓL 

    

        
1. A meghatározás  A meghatározásról tanultak 

áttekintése, új ismeretekkel 
történő kiegészítése 

    

        
1.1. a meghatározás (definíció) 

fogalma 
 a meghatározás fogalmáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
definíciók gyűjtése különböző 
tantárgyak témaköreiből 

 Fel tudja idézni a 
meghatározás tanult 
definícióját. Fel tud 
idézni két-három tanult 
meghatározást. 

 Érti a meghatározás 
jelentését, fel tudja 
idézni a definícióját. 
Példákat tud sorolni a 
meghatározásokra és 
maga is tud 
meghatározásokat 
alkotni. 

        
1.2. a meghatározás szerkezeti 

elemei: 
a meghatározandó; 
a meghatározó 

 a meghatározás szerkezeti 
elemeinek elkülönítése, 
megnevezésük gyakorlása; 
a meghatározandó és a 
meghatározó elem megkeresése 
és jelölése gyűjtött definíciókban 

 Meg tudja nevezni a 
meghatározás szerkezeti 
elemeit. 

 Definíciókban felismeri 
és meg tudja nevezni a 
meghatározás szerkezeti 
elemeit. 

        
1.3. a nem és a faji különbség 

megadásával történő 
meghatározás 

 a nem és a faji különbség 
megadásával történő 
meghatározás megtanulása 
példák segítségével 

 A tanult példák 
felidézésével el tudja 
végezni a nem és faji 
különbség megadásával 
történő meghatározást. 

 A nem és a faji 
különbség ismeretében 
önállóan tud 
meghatározást készíteni. 

        
1.4. meghatározási szabályok és 

hibák 
 a meghatározási szabályok és 

hibák megismerése 
szövegolvasás, – feldolgozás és 
meghatározási hibákat tartalmazó 
példák gyűjtése 
révén 

 Fel tudja idézni a tanult 
meghatározási 
szabályokat. 

 Ismeri a meghatározási 
szabályokat. Hibás 
definíciókban felismeri a 
meghatározási hibákat. 

        
2. A felosztás  A felosztásról tanultak 

áttekintése, új ismeretekkel 
történő kiegészítése 

    

        
2.1. a felosztás fogalma  a felosztás fogalmáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
felosztások gyűjtése különböző 
tantárgyak témaköreiből 

 Fel tudja idézni a 
felosztás tanult 
definícióját. Fel tud 
idézni két-három tanult 
felosztást. 

 Érti a felosztás 
jelentését, fel tudja 
idézni a definícióját. 
Példákat tud sorolni a 
felosztásokra és maga is 
tud felosztásokat alkotni.

        
2.2. a felosztás szerkezeti 

elemei: 
a felosztandó fogalom; 
a felosztás alapja; 
a felosztás tagjai 

 a felosztás szerkezeti elemeinek 
elkülönítése, megnevezésük 
gyakorlása; 
a felosztandó fogalom, a felosztás 
alapjának és a felosztás tagjainak 
megkeresése és jelölése gyűjtött 
felosztásokban 

 Meg tudja nevezni a 
felosztás szerkezeti 
elemeit. 

 Felosztásokban felismeri 
és meg tudja nevezni a 
felosztás szerkezeti 
elemeit. 

        
2.3. felosztási szabályok és 

hibák 
 a felosztási szabályok és hibák 

megismerése szövegolvasás, – 
feldolgozás és felosztási hibákat 
tartalmazó példák gyűjtése révén 

 Fel tudja idézni a tanult 
felosztási szabályokat. 

 Ismeri a felosztási 
szabályokat. Hibás 
felosztásokban felismeri 
a felosztási hibákat. 
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IV. AZ ARISZTOTELÉSZI 

SZILLOGISZTIKA 
 AZ ARISZTOTELÉSZI 

SZILLOGISZTIKA 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. A kijelentés fogalma  A kijelentés fogalmának 

megtanulása 
    

        
1.1. a kijelentés helye a 

megismerésben: 
kijelentés és fogalom 
viszonya; 
kijelentés és mondat 
viszonya 

 a kijelentés megismerésben 
betöltött helyének, szerepének 
tisztázása szövegolvasás, – 
feldolgozás révén; 
a kijelentés és fogalom, valamint 
a kijelentés és mondat 
viszonyának tisztázása példák 
elemzésével 

 Fel tudja idézni a 
kijelentés tanult 
definícióját. 

 Társai előtt rövid 
ismertetést tud adni a 
kijelentés 
megismerésben betöltött 
helyéről, szerepéről. 
Ismeri a fogalom és a 
kijelentés, valamint a 
kijelentés és a mondat 
közt fennálló viszonyt. 

        
1.2. kijelentések a kétértékű 

logikában; 
igaz és hamis 

 az arisztotelészi kétértékű 
logikáról és Arisztotelész igazság 
korrespondancia elméletéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
igaz és hamis kijelentések 
alkotásának gyakorlása 

 Fel tud idézni öt-öt igaz 
és hamis kijelentést. 

 Ismeri és példákkal tudja 
igazolni a kétértékű 
logika alaptételét, 
miszerint minden 
kijelentés, amelyik nem 
rendelkezik az igaz 
értékkel 
(igazságértékkel), téves 
(azaz hamis), és minden 
nem téves kijelentés 
igaz. 

        
1.3. egyszerű és összetett 

kijelentések 
 egyszerű és összetett kijelentések 

elemzése 
 Fel tud idézni a tanultak 

alapján legalább öt 
egyszerű kijelentést és 
legalább három összetett 
kijelentést. 

 Tudja, hogy azok a 
kijelentések az egyszerű 
kijelentések, 
amelyekben egy alany 
kapcsolódik egy 
állítmányhoz. Példákat 
tud mondani az egyszerű 
és az összetett 
kijelentésre. 

        
2. Az egyszerű kijelentés 

szerkezete 
 Az egyszerű kijelentések 

szerkezetének megismerése, 
elemzése 

    

        
2.1. a logikai alany: egyalanyú 

(kategorikus) kijelentések; 
többalanyú kijelentések 

 a logikai alanyról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése egyalanyú 
(kategorikus) és többalanyú 
kijelentésekre; 
kijelentések alanyai 
felismerésének, jelölésének 
gyakorlása 

 Felismeri egyszerű 
kijelentésekben a logikai 
alanyt. 

 Önállóan képes alkotni 
egyszerű egyalanyú és 
többalanyú 
kijelentéseket. 

        
2.2. a logikai állítmány  a logikai alanyról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
kijelentések állítmányai 
felismerésének, jelölésének 
gyakorlása 

 Felismeri egyszerű 
kijelentésekben a logikai 
állítmányt. 

 Biztonsággal felismeri 
és jelöli az egyszerű 
kijelentésekben a logikai 
állítmányt. 

        
2.3. állítás és tagadás  állítások és tagadások gyűjtése 

mindennapi és tudományos 
példák felidézése révén; 
állító és tagadó kijelentések 
alkotásának gyakorlása 

 Példákat tud mondani 
állításra és tagadásra. 

 Ismeri az állító és a 
tagadó kijelentés közti 
különbséget. Önállóan 
képes állító és tagadó 
kijelentéseket alkotni. 
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3. Az egyalanyú kijelentések 

fajtái 
 Az egyalanyú kijelentések 

fajtáinak számbavétele, elemzése 
    

        
3.1. az egyedi kijelentések  az elsődleges szubsztancia 

fogalom jelentésének tisztázása; 
olyan kijelentések gyűjtése és 
elemzése, amelyekben az alany 
elsődleges szubsztancia; 
egyedi állító és tagadó 
kijelentések alkotásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri és 
meg tudja nevezni az 
egyedi kijelentéseket. 

 Tudja, hogy azokat az 
egyszerű kijelentéseket, 
amelyekben az alany 
elsődleges szubsztancia, 
egyedi kijelentéseknek 
nevezzük. Önállóan 
képes egyedi 
kijelentéseket alkotni. 

        
3.2. az általános (egyetemes) 

kijelentések 
 olyan kijelentések gyűjtése és 

elemzése, amelyekben az alany 
általános fogalom és az állítmány 
az általános fogalom alá tartozó 
minden egyesre vonatkozik; 
általános állító és tagadó 
kijelentések alkotásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri és 
meg tudja nevezni az 
általános (egyetemes) 
kijelentéseket. 

 Tudja, hogy azokat az 
egyszerű kijelentéseket, 
amelyekben az alany 
általános fogalom és az 
állítmány az általános 
fogalom alá tartozó 
minden egyesre 
vonatkozik, egyetemes 
vagy általános 
kijelentéseknek 
nevezzük. Önállóan tud 
alkotni általános 
kijelentéseket. 

        
3.3. a részleges kijelentések  olyan kijelentések gyűjtése és 

elemzése, amelyekben az alany 
általános fogalom és az állítmány 
nem vonatkozik az általános alá 
tartozó minden egyesre; 
részleges állító és tagadó 
kijelentések alkotásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri és 
meg tudja nevezni a 
részleges kijelentéseket. 

 Tudja, hogy azokat az 
egyszerű kijelentéseket, 
amelyekben az alany 
általános fogalom és az 
állítmány nem 
vonatkozik az általános 
alá tartozó minden 
egyesre, részleges 
kijelentéseknek 
nevezzük. Önállóan 
képes részleges 
kijelentéseket alkotni. 

        
3.4. az  A, I, E, O típusú 

kijelentések 
 az A, I, E, O típusú kijelentések 

számbavétele, értelmezése 
 Segítséggel felismeri és 

jelölni tudja az A, I, E, 
O típusú kijelentéseket. 

 Tudja, hogy az A-típusú 
kijelentés egyetemes 
állító kijelentés (a latin 
affirmo /állítani/ első 
magánhangzója alapján), 
hogy az  I-típusú 
kijelentés részleges állító 
kijelentés (a latin 
affirmo második 
magánhangzója alapján), 
hogy az  E-típusú 
kijelentés egyetemes 
tagadó kijelentés (a latin 
nego /tagadni/ első 
magánhangzója alapján), 
hogy az O-típusú 
kijelentés részleges 
tagadó kijelentés (a latin 
nego második 
magánhangzója alapján). 
Meg tudja különböztetni 
egymástól, kijelentések 
halmazában felismeri és 
jelölni tudja a négy 
kijelentéstípust. 
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3.5. az egyalanyú kijelentések és 

a köznyelv 
 a "minden", "némely" 

jelentéseinek, 
jelentésváltozatainak 
megismerése a magyar 
köznyelvben 

 Egy-egy példát tud 
mondani a "minden" és a 
"némely" köznyelvi 
jelentésére. 

 A tanultak alapján 
ismertetést tud adni az 
egyalanyú kijelentések 
és a köznyelv 
viszonyáról. 

        
3.6. az egyalanyú kijelentések 

ábrázolása 
 egyalanyú kijelentések ábrázolása 

Venn-körökkel 
 Segítséggel ábrázolni 

tud néhány – korábban 
tanulmányozott – 
egyalanyú kijelentést 
Venn-körökkel. 

 Ábrázolni tudja az 
egyalanyú kijelentéseket 
Venn-körökkel. 

        
4. A kategorikus kijelentések 

közötti viszonyok 
 A kategorikus kijelentések közötti 

viszonyok megismerése 
    

        
4.1.    
 

függőségi és függetlenségi 
viszonyok  

a kategorikus kijelentések 
függőségi és függetlenségi 
viszonyairól informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a függőségi és a 
függetlenségi viszonyokra 

 
A tanultak alapján fel 
tud idézni két-három 
példát a kategorikus 
kijelentések között 
fennálló függőségi és 
függetlenségi 
viszonyokra. 

 
Érti és példákkal tudja 
illusztrálni, hogy mit 
jelent a kategorikus 
kijelentések között 
fennálló függőségi és 
függetlenségi viszony. 

        
4.2. a "logikai négyszög"; 

a függőségi viszony fajtái 
 a "logikai négyszög” 

megrajzolása minta és tanári 
magyarázat alapján; 
a függőségi viszony fajtáinak 
megismerése a "logikai 
négyszög" segítségével 

    

        
4.2.1. az azonossági viszony  a kategorikus kijelentések között 

fennálló azonossági viszony 
vizsgálata két-két kategorikus 
kijelentés elemzésével, a fennálló 
viszony megállapításával 

 Segítséggel felismeri a 
két kategorikus 
kijelentés között 
fennálló azonossági 
viszonyt. 

 Önállóan felismeri  két 
kategorikus kijelentés 
között fennálló 
azonossági viszonyt. 
Létre tudja hozni 
kategorikus kijelentések 
azonossági viszonyát. 

        
4.2.2. az alá-fölérendeltségi 

viszony 
 a kategorikus kijelentések között 

fennálló alá-fölérendeltségi 
viszony vizsgálata két-két 
kategorikus kijelentés 
elemzésével, a fennálló viszony 
megállapításával 

 Segítséggel felismeri a 
két kategorikus 
kijelentés között 
fennálló alá-
fölérendeltségi viszonyt. 

 Önállóan felismeri  két 
kategorikus kijelentés 
között fennálló alá-
fölérendeltségi viszonyt. 
Létre tudja hozni 
kategorikus kijelentések 
alá-fölérendeltségi 
viszonyát. 

        
4.2.3. az ellentétességi viszony  a kategorikus kijelentések között 

fennálló ellentétességi viszony 
vizsgálata két-két kategorikus 
kijelentés elemzésével, a fennálló 
viszony megállapításával 

 Segítséggel felismeri a 
két kategorikus 
kijelentés között 
fennálló ellentétességi 
viszonyt. 

 Önállóan felismeri  két 
kategorikus kijelentés 
között fennálló 
ellentétességi viszonyt. 
Létre tudja hozni 
kategorikus kijelentések 
ellentétességi viszonyát. 

        
4.2.4. az ellentmondásossági 

viszony 
 a kategorikus kijelentések között 

fennálló ellentmondásossági 
viszony vizsgálata  két-két 
kategorikus kijelentés 
elemzésével, a fennálló viszony 
megállapításával 

 Segítséggel felismeri  
két kategorikus 
kijelentés között 
fennálló 
ellentmondásossági 
viszonyt. 

 Önállóan felismeri  két 
kategorikus kijelentés 
között fennálló 
ellentmondásossági 
viszonyt. Létre tudja 
hozni kategorikus 
kijelentések 
ellentmondásossági 
viszonyát. 
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4.2.5. az alárendelt ellentétességi 

viszony 
 a kategorikus kijelentések között 

fennálló alárendelt ellentétesség 
viszony vizsgálata két-két 
kategorikus kijelentés 
elemzésével, a fennálló viszony 
megállapításával 

 Segítséggel felismeri  
két kategorikus 
kijelentés között 
fennálló alárendelt 
ellentétességi viszonyt. 

 Önállóan felismeri két 
kategorikus kijelentés 
között fennálló 
alárendelt ellentétességi 
viszonyt. Létre tudja 
hozni kategorikus 
kijelentések alárendelt 
ellentétességi viszonyát. 

        
5. Következtetések kategorikus 

kijelentésekkel 
 A kategorikus kijelentésekkel való 

következtetések tanulása, 
gyakorlása 

    

        
5.1. a következtetés fogalma  a következtetés fogalmáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Tudja, mit jelent a 
következtetés. 

 Érti és másoknak el 
tudja magyarázni, hogy 
mit jelent a 
következtetés fogalma. 

        
5.2. a következtetés szerkezeti 

elemei: 
előzmény (premissza); 
zárótétel (konklúzió); 
a következtetés művelete 

 a következtetés szerkezeti 
elemeinek számbavétele: az 
előzmény (premissza), a zárótétel 
(konklúzió) felismerésének, 
megnevezésének gyakorlása; 
a következtetés műveletének 
elvégzése, gyakorlása 

 Segítséggel felismeri a 
következtetésekben a 
premisszát és a 
konklúziót. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni a 
következtetésekben a 
premisszát és a 
konklúziót. 

        
5.3. következtetésfajták  következtetésfajták megismerése     
        
5.3.1. közvetlen következtetések: 

- megfordítás; 
- átalakítás; 
- szembeállítás 

 a közvetlen következtetésekről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a közvetlen következtetés típusai 
felismerésének gyakorlása; 
megfordítások, átalakítások és 
szembeállítások létrehozásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri a 
közvetlen 
következtetések között a 
megfordítást, az 
átalakítást és a 
szembeállítást. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni a 
közvetlen 
következtetések között a 
megfordítást, az 
átalakítást és a 
szembeállítást. 
Mindegyikre több példát 
is tud mondani. 

        
5.3.2. három fogalom közötti 

viszonyon alapuló 
következtetések 
(kategorikus 
szillogizmusok): 
- középső fogalom (M); 
- szélső fogalmak (S, P); 
- axiómák  (Arisztotelész 
négy axiómája) 

 a kategorikus szillogizmusokról, 
létrejöttük feltételeiről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
kategorikus szillogizmusok 
elemzése, a középső fogalom és a 
szélső fogalmak megállapítása; 
az axióma fogalmának felidézése; 
az Arisztotelészi axiómák 
megtanulása 

 Fel tudja sorolni a 
kategorikus szillogizmus 
elemeit. Segítséggel fel 
tudja idézni a 
szillogizmus 
létrejöttének feltételeit. 

 Ismeri a szillogizmus 
létrejöttének feltételeit, 
valamint a 
szillogizmusokban 
szereplő premisszapárok 
lehetséges kombinációit. 
Fel tudja idézni 
Arisztotelész négy 
axiómának tekintett 
szillogizmusát, 
mindegyikhez példákat 
is tud alkotni. 

        
5.4. következtetési szabályok: 

- általános szabályok; 
- speciális szabályok 

 a következtetési szabályokról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
érvénytelen következtetések 
kiszűrésének gyakorlása a 
következtetési szabályok 
felhasználásával 

 Fel tud idézni legalább 
két következtetési 
szabályt. 

 Ismeri a következtetésre 
vonatkozó általános és 
speciális szabályokat. 
E szabályok segítségével 
el tudja dönteni, hogy 
egy adott következtetés 
érvénytelen-e, avagy 
sem. 

        
5.5. a szillogizmusok 

halmazelméleti értelmezése 
Venn-körökkel 

 a szillogizmusok halmazelméleti 
értelmezésének megismerése, a 
Venn-körökkel való ábrázolásuk 
gyakorlása 

 A tanultak alapján 
legalább egy 
szillogizmust képes 
Venn-körökkel 
ábrázolni. 

 Képes Venn-körökkel 
értelmezni néhány 
következtetés 
érvényességét, illetve 
érvénytelenségét. 
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V. LOGIKAI TÖRVÉNYEK  LOGIKAI TÖRVÉNYEK 

MEGISMERÉSE 
    

        
1. Az azonosság törvénye; 

a törvény megsértésének 
lehetőségei 

 Az azonosság törvényének 
megfogalmazása; 
példák gyűjtése, a törvény 
megsértésének lehetőségeire 

 Két-három tanult példát 
fel tud idézni az 
azonosság törvényének 
megsértésével 
kapcsolatban. 

 Ismeri az azonosság 
törvényét. Három-öt 
példán tudja illusztrálni 
az azonosság 
törvényének 
megsértését. 

        
2. A nem-ellentmondás 

törvénye; 
a törvény megsértésének 
lehetőségei 

 A nem-ellentmondás törvényének 
megfogalmazása; 
példák gyűjtése, a törvény 
megsértésének lehetőségeire 

 Két-három tanult példát 
fel tud idézni a nem-
ellentmondás 
törvényének 
megsértésével 
kapcsolatban. 

 Ismeri a nem-
ellentmondás törvényét. 
Három-öt példán tudja 
illusztrálni a nem-
ellentmondás 
törvényének 
megsértését. 

        
3. A harmadik kizárása 

törvénye ; 
a törvény megsértésének 
lehetőségei 

 A harmadik kizárása törvényének 
megfogalmazása; 
példák gyűjtése, a törvény 
megsértésének lehetőségeire 

 Két-három tanult példát 
fel tud idézni a harmadik 
kizárása törvényének 
megsértésével 
kapcsolatban. 

 Ismeri a harmadik 
kizárása törvényét. 
Három-öt példán tudja 
illusztrálni a harmadik 
kizárása törvényének 
megsértését. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

11. évfolyam 
 
I. A LOGIKA 
 
a) Ismeri a jel és a jelölt fogalmát. Képes különbséget tenni a jel és a jelölt között. 
b) Ismeri és képes önállóan csoportosítani a jelfajtákat. Érti valamennyi jelfajta jelentését. 
c) Rövid ismertetést tud adni a nyelv és a gondolkodás kapcsolatáról, kölcsönhatásáról. Példákkal tudja 

igazolni, hogy a nyelv tökéletlensége (hibája) gondolkodási hibákat okozhat, továbbá azt is, hogy a 
gondolkodási hibák nyelvi hibákként jelentkezhetnek. 

 
 

II. A FOGALOM 
 
a) Meg tudja különböztetni egymástól az érzékleti képet, az észleleti képet, az emlékképet, a képzetet és a 

fogalmat. 
b) Tudja, mit jelent a fogalom tartalma. A mindennapi és a tudományos életből vett példákkal tudja 

illusztrálni az ismertetőjegy jelentését. 
c) Önállóan képes összehasonlítani a "fogalom" és a "halmaz" fogalmakat. Példákkal tudja bizonyítani az 

e fogalmak közti különbséget. 
d) Ismeri az általános, egyedi, üres, konkrét, absztrakt, gyűjtő, viszony- és negatív fogalom jelentését. Egy 

megadott fogalom-halmazból ki tudja választani az általános, egyedi, üres, konkrét, absztrakt, gyűjtő 
viszony- és negatív fogalmakat. Képes önállóan felidézni hét-tíz általános fogalmat. 

e) Ismeri a fogalmak összehasonlíthatóságának kritériumait. Példákat tud sorolni összehasonlítható és 
összehasonlíthatatlan fogalmakra. 

f) Társai előtt példákkal illusztrálva képes ismertetni a fogalmak közti azonossági, egybeesési, alá-
fölérendeltségi, mellérendeltségi, ellentétességi, ellentmondásossági viszonyt. 

g) Önállóan képes fogalmakat képezni a halmazműveletek felhasználásával. 
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III. A MEGHATÁROZÁS ÉS A FELOSZTÁS 
 
h) Érti a meghatározás jelentését, fel tudja idézni a definícióját. Példákat tud sorolni a meghatározásokra és 

maga is tud meghatározásokat alkotni. 
i) Definíciókban felismeri és meg tud nevezni a meghatározás szerkezeti elemeit. 
j) A nem és a faji különbség ismeretében önállóan tud meghatározást készíteni. 
k) Ismeri a meghatározási szabályokat. Hibás definíciókban felismeri a meghatározási hibákat. 
l) Érti a felosztás jelentését, fel tudja idézni a definícióját. Példákat tud sorolni a felosztásokra és maga is 

tud felosztásokat alkotni. 
m) Ismeri a felosztási szabályokat. Hibás felosztásokban felismeri a felosztási hibákat. 

 
 

IV. AZ ARISZTOTELÉSZI SZILLOGISZTIKA 
 
a) Ismeri és példákkal tudja igazolni a kétértékű logika alaptételét, miszerint minden kijelentés, amelyik 

nem rendelkezik az igaz értékkel (igazságértékkel), téves (azaz hamis), és minden nem téves kijelentés 
igaz. 

b) Tudja, hogy azok a kijelentések az egyszerű kijelentések, amelyekben egy alany kapcsolódik egy 
állítmányhoz. Példákat tud mondani az egyszerű és az összetett kijelentésre. 

c) Biztonsággal felismeri és jelöli az egyszerű kijelentésekben a logikai állítmányt. 
d) Ismeri az állító és a tagadó kijelentés közti különbséget. Önállóan képes állító és tagadó kijelentéseket 

alkotni. 
e) Tudja, hogy azokat az egyszerű kijelentéseket, amelyekben az alany általános fogalom és az állítmány 

az általános fogalom alá tartozó minden egyesre vonatkozik, egyetemes vagy általános kijelentéseknek 
nevezzük. Önállóan tud alkotni általános kijelentéseket. 

f) Tudja, hogy azokat az egyszerű kijelentéseket, amelyekben az alany általános fogalom és az állítmány 
nem vonatkozik az általános alá tartozó minden egyesre, részleges kijelentéseknek nevezzük. Önállóan 
képes részleges kijelentéseket alkotni. 

g) Ábrázolni tudja az egyalanyú kijelentéseket Venn-körökkel. 
h) Érti és példákkal tudja illusztrálni, hogy mit jelent a kategorikus kijelentések között fennálló függőségi 

és függetlenségi viszony. 
i) Önállóan felismeri két kategorikus kijelentés között fennálló alá-fölérendeltségi, ellentétességi, 

ellentmondásossági viszonyt. Létre tudja hozni kategorikus kijelentések alá-fölérendeltségi, 
ellentétességi, ellentmondásossági viszonyát. 

j) Önállóan felismeri és meg tudja nevezni a következtetésekben a premisszát és a konklúziót. 
k) Önállóan felismeri és meg tudja nevezni a közvetlen következtetések között a megfordítást, az 

átalakítást és a szembeállítást. Mindegyikre több példát is tud mondani. 
l) Ismeri a szillogizmus létrejöttének feltételeit, valamint a szillogizmusokban szereplő premisszapárok 

lehetséges kombinációit. Fel tudja idézni Arisztotelész négy axiómának tekintett szillogizmusát, 
mindegyikhez példákat is tud alkotni. 

 
 

V. LOGIKAI TÖRVÉNYEK 
 
a) Ismeri az azonosság törvényét. Három-öt példán tudja illusztrálni az azonosság törvényének 

megsértését. 
b) Ismeri  a nem-ellentmondás törvényét. Három-öt példán tudja illusztrálni a nem-ellentmondás 

törvényének megsértését. 
c) Ismeri a harmadik kizárása törvényét. Három-öt példán tudja illusztrálni a harmadik kizárása 

törvényének megsértését. 
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☺ 
 
 
 
 

LOGIKA 
 

12. évfolyam 
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Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

    ☺1 
1 

☺ 
1 

 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző programban a Logika tematikája a 11–12. évfolyamon kerül feldolgozásra. 
A 11. évfolyamon kötelező, a 12. évfolyamon szabadon választható. A tanterv tisztázza a logika szó eredetét, 
ismerteti a logika tudomány részeit (a formális logikát, a szemantikát és a metodológiát). Lehetőséget teremt a 
logikatörténet néhány fontosabb fejezetének (arisztotelészi logika, hagyományos logika, szimbolikus 
(matematikai) logika) megismerésére. Segíti tisztázni a logika, a gondolkodás és a nyelv kapcsolatát. Részletesen 
szól a fogalomról (a fogalom fogalmáról, a fogalomról és a nyelvi jelről, a fogalom tartalmáról, terjedelméről), a 
fogalomfajtákról, a fogalmak közti viszonyokról, a fogalmak halmazműveletekkel történő képzéséről. A Logika 
tanterv tanulása révén módjukban áll a diákoknak tanulmányozni a meghatározást és a felosztást, illetve 
gyakorolni meghatározások és felosztások létrehozását. Megtanulhatják az arisztotelészi szillogisztika elemeit 
(a kijelentés fogalmát, az egyszerű kijelentés szerkezetét, a kategorikus kijelentések fajtáit, a kategorikus 
kijelentések közötti viszonyokat). Gyakorolhatják következtetések létrehozását kategorikus kijelentésekkel, 
miközben a következtetés fogalmával, fajtáival ismerkednek meg. A Logika tanterv mindezeken túl lehetőséget 
teremt a főbb relációtípusok (szimmetria, tranzitivitás) megismerésére, relációs kijelentések elemzésére a bennük 
lévő reláció feltárásával, illetve szillogizmusok elemzésére a bennük kifejeződő relációk szempontjából. 
A tanterv részletesen tárgyalja továbbá az összetett kijelentések logikáját is. A diákok megismerhetik és 
elemezhetik a negációt, a konjunkciót, a megengedő diszjunkciót, a kizárást, az összeférhetetlenséget, az 
implikációt és az ekvivalenciát, tanulmányozhatnak néhány nevezetes következtetést  (a feltételes 
következtetéseket, a szétválasztó következtetéseket és a dilemmát). A Logika tanterv elemezteti a tanulókkal az 
áramkörök logikáját. (E témakörben a következő témák kerülnek feldolgozásra: kijelentések és elektromos 
kapcsolók; az "igaz" vagy a "hamis" és a kapcsolók zárt vagy nyitott állapota; konjunkció és sorbakapcsolás; 
diszjunkció és párhuzamos kapcsolás; a negáció reprezentálása áramkörökkel; következtetések érvényességének 
leolvasása ábrázolt áramkörökről.) A tanterv lehetővé teszi, hogy a tanulók megismerkedjenek a predikátumok 
logikájának alapjaival, gyakorolják a predikátumokkal történő műveletvégzést. Mindezek mellet részletesen szól 
a bizonyítás fogalmáról, szerkezetéről és fajtáiról, a bizonyítás főbb szabályairól és hibáiról. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Logika tantervet filozófiai és/vagy matematikai felkészültségű, a logikatörténet egyes korszakaiban elmélyült 
tudású egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus taníthatja. A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem 
igényel. 
 

                                                 
1 A Logika tantárgy oktatása javasolt a Matematika tantárgy keretein belül. 
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A Logika tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
Szükségletek fejlesztése 
 
A logika tantárgy tanulása az intellektuális humor megélésének lehetőségét nyújtja a diákok számára, ezáltal 
biztosítja a lelki egészségvédelmet. Lehetőséget teremt továbbá a "homo ludens" szerep további fenntartására 
azáltal, hogy logikai játékokkal, barkochbákkal, rejtvényekkel, egyéb (következtetéseket igénylő) és logikai 
(gondolkodtató) játékok tervezésével-készítésével ismerteti meg a tanulókat. Mindezeken túl hozzájárul a 
tanulás (információszerzés, -rendezés, információk összekapcsolása, következtetések, bizonyítások és cáfolások, 
hipotézisek alkotása, algoritmuskeresés és – alkotás stb.), az önművelés (a tudatosan és célszerűen szelektív 
információ- szolgáltatás-igény és -felhasználás) és az önkifejezés (logikai feladatok konstruálása, rejtvények, 
találós kérdések, gondolkodtató rajzok készítése, talányos történetek, krimik írása, gondolkodási hibákat 
bemutató dokumentumok /"tücsök és bogár"/, példaértékű, mintául szolgáló dokumentumok /bizonyítások, 
védőbeszédek, frappáns feladatmegoldások/ gyűjtése stb.) mint magasabb rangú emberi szükségletek 
fejlesztéséhez. 
 
Képességek fejlesztése 
 
A logika tanulása hozzájárul az alapképességek további fejlesztéséhez. Így többek között csiszolja a tanulók 
diszpozíciós (adottságokhoz kötött) képességeit: a reproduktív és az alkotó képzeletet. Segíti a gondolkodási 
műveletek (analízis, szintézis, absztrahálás, összehasonlítás /azonosítás, megkülönböztetés/, összefüggés 
felfogása, kiegészítés, általánosítás, konkretizálás, rendezés, besorolás, analógia), a gondolkodási képességek (az 
irányított gondolkodási képességek /a feladatmegoldó: logikai-algoritmikus képességek, a problémamegoldó: 
heurisztikus-kreatív képességek és a nem irányított (asszociatív) gondolkodási képességek), valamint a 
grammatikai képességek (helyettesítés, bővítés-szűkítés, átalakítás-átrendezés) és a tevékenységspecifikus 
képességek (kommunikációs képességek, szociális képességek, tanulási-önszabályozási képességek) fejlesztését. 
 
Pozitív viszonyulások megerősítése és kiépítése, negatív viszonyulások megelőzése és korrekciója 
 
A logika tantárgy tanulása fenntartja a tanulók pozitív viszonyulását a tanuláshoz és játékhoz. Fejleszti 
intellektuális érzelmeiket, sikerélményt biztosít számukra. Hozzájárul további pozitív attitűdök kialakításához és 
megerősítéséhez (a pallérozott gondolkodáshoz, a pontos, választékos, érthető nyelvi kifejezési formákhoz). 
Segíti a negatív attitűdök megelőzését és korrekcióját a lényeglátással még kevésbé rendelkező, a lassan 
gondolkodó, a bátortalanul megnyilatkozó tanulók esetében. Hozzájárul az intellektuális érdeklődés 
fejlesztéséhez: arra törekszik, hogy fenntartsa az érdeklődést a gondolkodás fejlődése és fejlesztése, a 
gondolkodás technikája-technológiája, továbbá a gondolkodás és a nyelv kapcsolata iránt. Segíti a pozitív társas 
viszonyulások (empátia, nyíltság) kialakítását és megerősítését. Arra törekszik, hogy megelőzze és/vagy 
visszaszorítsa a negatív viszonyulásokat (agresszió, dacosság, ellenszenv, gúnyolódás, előítélet és feltűnni 
vágyás esetében). 
 
Az énkép fejlesztése 
 
A logika tantárgy tanulása hozzájárul a tanulók önismeretének fejlesztéséhez az életmód (igényszint, ideálok-
példaképek választása) tekintetében. Segíti a reális önértékelés további fejlődését, illetve – önhittség, kishitűség 
esetében – az irreális önértékelés kialakulásának megelőzését és/vagy korrekcióját. 
 
A világkép fejlesztése 
 
A logika tantárgy tanulása révén bővülhetnek a tanulók ismeretei a kommunikáció világáról (az ember-ember 
közötti kommunikációról), az emberi gondolkodás és munka (tanulás) kapcsolatáról és világáról, végül – de nem 
utolsó sorban – a világ megismerésének eszközeiről és lehetőségeiről. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
12. évfolyam 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Logikatörténeti szakszövegek 
olvasása 
 Jelek gyűjtése, csoportosítása 
 Fogalomképzéshez szükséges 

halmazműveleti jelek 
bemutatása, értelmezése, 
gyakorlása 
 Felosztások gyűjtése és 

ábrázolása különböző 
tantárgyak témaköreiből 
 Egyalanyú kijelentések 

ábrázolása Venn-körökkel 
 Szillogizmusok halmazelméleti 

értelmezése, Venn-körökkel 
való ábrázolása 

 Szakszövegek megértésének 
ellenőrzése vitahelyzetben 
 Logikai szimbólumok 

alkalmaztatása különböző 
tantárgyak szakszövegeinek 
értelmeztetése során 
 Halmazműveletek végeztetése a 

megértés ellenőrzése céljából 
 Meghatározások és felosztások 

készíttetése, meghatározások és 
felosztások hibáinak 
felismertetése a megértés 
mélységének feltárása 
érdekében 

 

 Saját teljesítmény és mások 
teljesítményének skálán való 
elhelyezése, kritériumokhoz 
való rendelése 
 A gondolkodás 

fegyelmezettségének, 
relevanciájának értékelése a 
logikai törvények aktualizáló 
alkalmazásával mindennapi 
kommunikációs 
élethelyzetekben 

 

 
 
 
 

Saját fejlesztésű taneszköz 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
12. évfolyam 

 
A Logika tanulásának céljai a 12. évfolyamon 

 
Ismerkedjenek meg a tanulók a főbb relációtípusokkal (szimmetriákkal, tranzitivitásokkal). Legyen alkalmuk 
relációs és kategorikus  kijelentéseket, valamint szillogizmusokat elemezni a bennük kifejeződő relációk 
szempontjából. Ismerjenek meg néhány összetett kijelentésfajtát. Váljanak képessé arra, hogy maguk is tudjanak 
negációt, konjunkciót, megengedő diszjunkciót, kizárást, összeférhetetlenséget, implikációt, ekvivalenciát 
létrehozni. Szerezzenek ismereteket néhány nevezetes azonosságról. Legyen alkalmuk elemezni néhány 
nevezetes következtetést. Szerezzenek tapasztalatokat az áramkörök logikájáról. Ismerkedjenek meg a 
predikátumlogika alapfogalmaival. Tanuljanak meg a predikátumokkal műveleteket végezni. Ismerjék meg, 
hogy mi a funkciója a formuláknak és a formalizálásnak a predikátumlogikában. Szerezzenek tapasztalatokat a 
predikátumlogikai formulák interpretációiról. Ismerjék meg a predikátumlogika következményfogalmát. 
Nyerjenek képet az azonosságpredikátumról. Tanulják meg, hogy hogyan kell szillogizmusokat kifejezni a 
predikátumlogika eszközeivel. Ismerkedjenek meg a bizonyítás fogalmával és szerkezetével. Szerezzenek 
élményeket és tapasztalatokat a bizonyítás gyakorlati felhasználásáról. Tanuljanak meg különbséget tenni a 
direkt és az indirekt bizonyításfajták között. Ismerkedjenek meg a bizonyítás főbb szabályaival. Lássák be, hogy 
a helytelen érvelés vagy a hamis érvek komoly bizonyítási hibát idézhetnek elő. Ismerjék meg az azonosság, a 
nem-ellentmondás és a harmadik kizárásának törvényét. Legyen alkalmuk arra, hogy mindennapi életből vett 
példák elemzésével belássák, hogy a példák estében megsértették az azonosság, a nem-ellentmondás vagy a 
harmadik kizárásának törvényét. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. TÖBBALANYÚ 

(RELÁCIÓS) 
KIJELENTÉSEK 

 TÖBBALANYÚ (RELÁCIÓS) 
KIJELENTÉSEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Főbb relációtípusok  A főbb relációtípusok 

számbavétele 
    

        
1.1. szimmetria: 

szimmetrikus reláció; 
aszimmetrikus reláció; 
nem-szimmetrikus reláció 

 a szimmetrikus relációkról, az 
aszimmetrikus relációkról, 
valamint a nem-szimmetrikus 
relációkról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése e 
relációtípusokra; 
szimmetrikus relációk, 
aszimmetrikus relációk és nem-
szimmetrikus relációk 
létrehozásának gyakorlása 

 Fel tud idézni egy-két 
példát a tanultak közül a 
szimmetrikus relációkra, 
az aszimmetrikus 
relációkra és a nem-
szimmetrikus relációkra. 

 Biztonsággal felismeri 
és meg tudja nevezni a 
szimmetrikus relációt, az 
aszimmetrikus relációt 
és a nem-szimmetrikus 
relációt. Önállóan képes 
létrehozni ilyen 
relációkat. 

        
1.2. tranzitivitás: 

tranzitív reláció; 
intranzitív reláció; 
nem-tranzitív reláció 

 a tranzitív relációkról, az 
intranzitív relációkról, valamint a 
nem-tranzitív relációkról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése e 
relációtípusokra; 
tranzitív relációk, intranzitív 
relációk és nem-tranzitív relációk 
létrehozásának gyakorlása 

 Fel tud idézni egy-két 
példát a tanultak közül a 
tranzitív relációkra, az 
intranzitív relációkra és 
a nem-tranzitív 
relációkra. 

 Biztonsággal felismeri 
és meg tudja nevezni a 
tranzitív relációt, az 
intranzitív relációt és a 
nem-tranzitív relációt. 
Önállóan képes 
létrehozni ilyen 
relációkat. 
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2. Relációs  kijelentések, 

kategorikus kijelentések 
a bennük kifejeződő relációk 
szempontjából 

 Relációs kijelentések elemzése a 
bennük lévő reláció feltárásával 
(pl. "magasabb, mint", 
"szomszédja", "kortársa", 
"szereti" stb.); 
kategorikus kijelentések elemzése 
a bennük kifejeződő relációk 
szempontjából 

 Részt vesz a relációs 
kijelentések és a 
kategorikus kijelentések 
elemzésének 
gyakorlásában. 

 Önállóan képes elemezni 
relációs és kategorikus 
kijelentéseket a bennük 
lévő, illetve kifejeződő 
relációk szempontjából. 

 
3. Szillogizmusok a bennük 

kifejeződő relációk 
szempontjából 

 Szillogizmusok elemzése a bennük 
kifejeződő relációk szempontjából

 Részt vesz a 
szillogizmusok 
elemzésének 
gyakorlásában. 

 Önállóan képes elemezni 
szillogizmusokat a 
bennük kifejeződő 
relációk szempontjából. 

        
II. AZ ÖSSZETETT 

KIJELENTÉSEK 
LOGIKÁJA 

 AZ ÖSSZETETT 
KIJELENTÉSEK 
LOGIKÁJÁNAK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Néhány összetett 

kijelentésfajta 
 Néhány összetett kijelentésfajta 

megismerése 
    

        
1.1. a negáció  a negációról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a negációra; 
negációk alkotásának gyakorlása 

 Segítséggel felismeri a 
negációt. A tanultak 
alapján fel tud idézni 
egy-két példát a 
negációra. 

 Biztonsággal felismeri 
és meg tudja nevezni a 
negációt. Önállóan képes 
negációt alkotni. 

        
1.2. a konjunkció  a konjunkcióról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a konjunkcióra; 
konjunkciók alkotásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri a 
konjunkciót. A tanultak 
alapján fel tud idézni 
egy-két példát a 
konjunkcióra. 

 Biztonsággal felismeri 
és meg tudja nevezni a 
konjunkciót. Önállóan 
képes konjunkciót 
alkotni. 

        
1.3. a megengedő diszjunkció  a megengedő diszjunkcióról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése a megengedő 
diszjunkcióra; 
megengedő diszjunkciók 
alkotásának gyakorlása 

 Segítséggel felismeri a 
megengedő diszjunkciót. 
A tanultak alapján fel 
tud idézni egy-két példát 
a megengedő 
diszjunkcióra. 

 Biztonsággal felismeri 
és meg tudja nevezni a 
megengedő diszjunkciót. 
Önállóan képes 
megengedő diszjunkciót 
alkotni. 

        
1.4. a kizárás  a kizárásról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a kizárásra; 
kizárások alkotásának gyakorlása 

 Segítséggel felismeri a 
kizárást. A tanultak 
alapján fel tud idézni 
egy-két példát a 
kizárásra. 

 Biztonsággal felismeri 
és meg tudja nevezni a 
kizárást. Önállóan képes 
kizárást alkotni. 

        
1.5. az összeférhetetlenség  az összeférhetetlenségről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése az 
összeférhetetlenségre; 
összeférhetetlenségek 
alkotásának gyakorlása 

 Segítséggel felismeri az 
összeférhetetlenséget. A 
tanultak alapján fel tud 
idézni egy-két példát az 
összeférhetetlenségre. 

 Biztonsággal felismeri 
és meg tudja nevezni az 
összeférhetetlenséget. 
Önállóan képes 
összeférhetetlenséget 
alkotni. 

        
1.6. az implikáció; 

az implikáció és a "ha-
akkor" nyelvi forma 

 az implikációról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése az implikációra; 
implikációk alkotásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri az 
implikációt. A tanultak 
alapján fel tud idézni 
egy-két példát az 
implikációra. 

 Biztonsággal felismeri 
és meg tudja nevezni az 
implikációt. Önállóan 
képes implikációt 
alkotni. 

        
1.7. az ekvivalencia  az ekvivalenciáról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Segítséggel felismeri az 

ekvivalenciát. A tanultak 
alapján fel tud idézni 
egy-két példát az 
ekvivalenciára. 

 Biztonsággal felismeri 
és meg tudja nevezni az 
ekvivalenciát. Önállóan 
képes ekvivalenciát 
alkotni. 
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1.8. mindig igaz és mindig 

hamis kijelentések 
 a mindig igaz és mindig hamis 

kijelentésekről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése az 
ekvivalenciára; 
ekvivalenciák alkotásának 
gyakorlása 

 Segítséggel felismeri a 
mindig igaz és mindig 
hamis kijelentéseket. A 
tanultak alapján fel tud 
idézni egy-két példát a 
ezekre. 

 Biztonsággal felismeri 
és meg tudja nevezni a 
mindig igaz és mindig 
hamis kijelentéseket. 
Önállóan képes mindig 
igaz és mindig hamis 
kijelentéseket alkotni. 

 
2. Néhány nevezetes azonosság  Néhány nevezetes azonosság 

megismerése 
    

        
2.1. De-Morgan azonosságok  a De-Morgan azonosságokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a De-Morgan 
azonosságokat. 

 Ismeri és biztonsággal 
fel tudja idézni a De 
Morgan azonosságokat. 

        
2.2. kiszámítási azonosságok  a kiszámítási azonosságokról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a kiszámítási 
azonosságokat. 

 Ismeri és biztonsággal 
fel tudja idézni a 
kiszámítási 
azonosságokat. 

        
3. Néhány nevezetes 

következtetés 
 Néhány nevezetes következtetés 

megismerése 
    

        
3.1. feltételes következtetések: 

állító módozat; 
tagadó módozat; 
tisztán feltételes 
következtetés 

 a feltételes következtetésekről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése feltételes 
következtetésekre; 
feltételes következtetések 
alkotásának gyakorlása 

 Néhány példát tud idézni 
a tanultak alapján a 
feltételes 
következtetésekre. 

 Tudja, mi a feltételes 
következtetés. Önállóan 
képes feltételes 
következtetést alkotni. 

        
3.2. szétválasztó következtetés: 

állítva tagadó módozat; 
tagadva állító módozat 

 a szétválasztó következtetésekről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése szétválasztó 
következtetésekre; 
szétválasztó következtetések 
alkotásának gyakorlása 

 Néhány példát tud idézni 
a tanultak alapján a 
szétválasztó 
következtetésekre. 

 Tudja, mi a szétválasztó 
következtetés. Önállóan 
képes szétválasztó 
következtetést alkotni. 

        
3.3. a dilemma  a dilemmáról informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése dilemmákra; 
dilemmák alkotásának gyakorlása

 Néhány példát tud idézni 
a tanultak alapján a 
dilemmára. 

 Tudja, mi a dilemma. 
Önállóan képes 
dilemmát alkotni. 

        
3.4. a következtetések 

érvényessége 
 a következtetések 

érvényességének igazolása 
táblázatos módszerrel 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a következtetések 
érvényességét igazoló 
táblázatos módszer 
lényegét. 

 Önállóan képes igazolni 
egy-egy következtetés 
érvényességét a tanult 
táblázatos módszerrel. 

        
4. Az áramkörök logikája  Ismeretek tanulása az áramkörök 

logikájáról 
    

        
4.1. megfeleltetések  megfeleltetések reprezentálása 

áramkörökkel 
    

        
4.1.1. analógiák a logika és az 

áramkörök között 
 a logika és az áramkörök közötti 

analógiákról, azok 
villamosmérnöki felhasználásáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 A tanultak alapján fel 
tudja idézni, hogy a 
logika és az áramkörök 
között analógiák 
léteznek, amelyeket fel 
lehet használni 
villamosmérnöki 
feladatok megoldásában. 

 Tudja, hogy a logika és 
az áramkörök között 
analógiák léteznek, 
amelyeket révén már a 
XX. század elején 
alkalmazták a modern 
logika eredményeit 
villamosmérnöki 
feladatok megoldásában. 
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4.1.2. az "igaz" vagy a "hamis" és 

a kapcsolók zárt vagy 
nyitott állapota 

 az "igaz" vagy a "hamis" 
reprezentálása a kapcsolók zárt 
vagy nyitott állapotával 

 Ábra segítségével fel 
tudja idézni, hogy a 
kapcsolók zárt vagy 
nyitott állapotban igaz 
vagy hamis kijelentést 
reprezentálnak. 

 Tudja, hogy az 
áramkörök logikája 
szerint a kapcsoló zárt 
állapota megfeleltethető 
a kijelentés hamis 
voltával, nyitott állapota 
pedig a kijelentés hamis 
voltával. A kapcsolók 
zárt vagy nyitott 
állapotát le is tudja 
rajzolni. 

 
4.1.3. konjunkció és 

sorbakapcsolás 
 a konjunkció reprezentálása sorba 

kapcsolt áramkörökkel 
 Ábra segítségével fel 

tudja idézni, hogy a 
konjunkciót a soros 
kapcsolás reprezentálja. 

 Tudja, hogy a 
konjunkció akkor és 
csak akkor igaz, ha 
minden tagja igaz, és 
ugyanúgy a soros 
kapcsolásnál akkor és 
csak akkor van zárva az 
áramkör, ha minden 
kapcsoló zárva van. 

        
4.1.4. diszjunkció és párhuzamos 

kapcsolás 
 a diszjunkció reprezentálása 

párhuzamosan kapcsolt 
áramkörökkel 

 Ábra segítségével fel 
tudja idézni, hogy a 
diszjunkciót a 
párhuzamos kapcsolás 
reprezentálja. 

 Tudja, hogy a 
diszjunkció igazságához 
elegendő, ha az egyik 
tagja igaz, mint ahogy a 
párhuzamos kapcsolás 
esetében az áramkör 
akkor zárt, ha legalább 
valamelyike a 
párhuzamosan kapcsolt 
kapcsolóknak zárt 
állapotban van. 

        
4.1.5. a negáció áramkörökön  a negáció reprezentálása 

áramkörökkel 
 Ábra segítségével fel 

tudja idézni, hogy a 
negációt két olyan 
áramkör reprezentálja, 
amely úgy van 
összekötve, hogy ha az 
egyik nyitva van, a 
másik zárul. 

 Tudja, hogy egy 
áramkörön a negációnak 
két olyan kapcsoló felel 
meg, amelyek úgy 
vannak összekötve, hogy 
ha bármelyiket a kettő 
közül zárjuk, a másik 
nyit és ha bármelyiket 
nyitjuk, a másik 
bezáródik. 

        
4.2. a következtetések 

érvényessége ábrázolt 
áramkörökön 

 a következtetések 
érvényességének leolvasása 
ábrázolt áramkörökről 

 Segítséggel fel tudja 
idézni, hogy az 
áramkörök logikájának 
felhasználásával el lehet 
dönteni azt, hogy egy 
következtetés logikailag 
helyes-e vagy sem. 

 Tudja, hogy az 
áramkörök logikájának 
felhasználásával el lehet 
dönteni azt, hogy egy 
következtetés logikailag 
helyes-e vagy sem.  
Le tudja rajzolni egy  
megadott kijelentés-
logikai formula alapján  
a megfelelő áramkört és 
fordítva: megadott 
áramkör alapján fel tudja 
írni a megfelelő 
kijelentés-logikai 
formulát. Egyszerű 
következtetéseket képes  
áramkörrel ábrázolni és 
eldönteni, hogy a 
következtetés logikailag 
helyes volt-e avagy 
helytelen. 

        
5. A kijelentés-logika 

axiomatikus felépítése 
 A kijelentés-logika axiomatikus 

felépítésének megismerése 
 Segítséggel fel tudja 

idézni az "axiomatikus 
rendszer" fogalmát. 

 Ismeri az "axiomatikus 
rendszer" fogalmát. 
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III. A PREDIKÁTUMOK 

LOGIKÁJÁNAK ALAPJAI 
 A PREDIKÁTUMOK 

LOGIKÁJA ALAPJAINAK 
MEGISMERÉSE 

    

 
1. Alapfogalmak: függvény, 

predikátum, individuum, 
konstans, változó, 
argumentum, nyitott 
mondat, zárt mondat 
(kijelentés) 

 Predikátumlogikai alapfogalmak 
megtanulása szövegolvasás,  
- feldolgozás, meghatározások 
elemzése révén; az 
alapfogalmakat tartalmazó 
szövegek elemzése 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a függvény, a 
predikátum, az 
individuum, a konstans, 
a változó, az 
argumentum, a nyitott 
mondat, a zárt mondat 
(kijelentés) jelentését. 

 Ismeri a függvény, a 
predikátum, az 
individuum, a konstans, 
a változó, az 
argumentum, a nyitott 
mondat, a zárt mondat 
(kijelentés) jelentését. 

        
2. Műveletek predikátumokkal  Predikátumokkal végezhető 

műveletek tanulása 
    

        
2.1. a konkretizáció  a konkretizációról informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a 
konkretizációra, 
a konkretizáció műveletének 
gyakorlása 

 Néhány példát tud idézni 
a tanultak alapján a 
konkretizációra. 

 Tudja, mi a 
konkretizáció. Önállóan 
el tudja végezni a 
konkretizáció műveletét. 

        
2.2. az átjelölés  az átjelölésről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése az átjelölésre, 
az átjelölés műveletének 
gyakorlása 

 Néhány példát tud idézni 
a tanultak alapján az 
átjelölésre. 

 Tudja, mi az átjelölés. 
Önállóan el tudja 
végezni az átjelölés 
műveletét. 

        
2.3. a kijelentés-logikai  

műveletek alkalmazása 
predikátumokra 

 a kijelentés-logikai műveletek 
predikátumokra történő 
alkalmazásáról  informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a kijelentés-
logikai  műveletek 
predikátumokra történő 
alkalmazásra 

 Néhány példát tud idézni 
a tanultak alapján a 
kijelentés-logikai  
műveletek 
predikátumokra történő 
alkalmazásra. 

 Önállóan tudja a 
kijelentés-logikai  
műveleteket 
predikátumokra 
alkalmazni. 

        
2.4. a kvantifikáció: 

- az univerzális 
kvantifikáció; 
- az egzisztenciális 
kvantifikáció; 
a kvantor (univerzális 
kvantor, az egzisztenciális 
kvantor); 
a tárgyalási univerzum 

 a kvantifikációról, a kvantorról és 
a tárgyalási univerzumról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
példák gyűjtése a kvantifikációra; 
a kvantifikáció műveletének 
gyakorlása 

 Néhány példát tud idézni 
a tanultak alapján a 
kvantifikációra. 

 Tudja, mi a 
kvantifikáció. Önállóan 
el tudja végezni a 
kvantifikálás műveletét. 

        
3. Formulák, formalizálás a 

predikátumlogiában: atomi 
formula, részformula, zárt 
formula, nyitott formula, 
egyrétű formula 

 A formulák, formalizálás 
predikátumlogiában betöltött 
szerepének, a formulák 
típusainak  megismerése 
szövegolvasás, – feldolgozás, 
formulák elemzése révén 

 Segítséggel fel tudja 
idézni az atomi formula, 
a részformula, a zárt 
formula, a nyitott 
formula és az egyrétű 
formula jelentését. 

 Tudja, mi az atomi 
formula, a részformula, a 
zárt formula, a nyitott 
formula és az egyrétű 
formula. Ismeri e 
formulák 
predikátumlogikai 
funkcióját. 

        
4. Predikátumlogikai formulák 

interpretációja: kielégíthető 
formula, nem kielégíthető 
formula, érvényes 
(azonosan igaz) formula, 
nem érvényes (azonosan 
hamis) formula, kontingens 
(kielégíthető de nem 
érvényes) formula, 
egyenértékű formulák 

 Predikátumlogikai formulák 
interpretációinak elemzése 

 Segítséggel felismeri a 
kielégíthető formulát, a 
nem kielégíthető 
formulát, az érvényes 
(azonosan igaz) 
formulát,  a nem 
érvényes (azonosan 
hamis) formulát, a 
kontingens (kielégíthető 
de nem érvényes) 
formulát és az 
egyenértékű formulákat. 

 Önállóan felismeri és 
meg tudja nevezni 
felismeri a kielégíthető 
formulát, a nem 
kielégíthető formulát, az 
érvényes (azonosan 
igaz) formulát, a nem 
érvényes (azonosan 
hamis) formulát, a 
kontingens (kielégíthető 
de nem érvényes) 
formulát és az 
egyenértékű formulákat. 
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5. A predikátumlogika 

következményfogalma 
 A predikátumlogika 

következményfogalmának 
megismerése szövegolvasás,  
- feldolgozás révén 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a 
predikátumlogika 
következményfogalmát. 

 Ismeri a 
predikátumlogika 
következményfogalmát. 
Érti a 
következményfogalom 
jelentését. 

        
6. Az azonosságpredikátum  Az azonosságpredikátum 

megismerése szövegolvasás,  
- feldolgozás révén 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a 
predikátumlogika 
következményfogalmát. 

 Tudja, mi az 
azonosságpredikátum. 

        
7. Szillogizmusok  a 

predikátumlogika 
eszközeivel 

 Szillogizmusok kifejezése és 
elemzése a predikátumlogika 
eszközeivel 

 Segítséggel képes egy-
két egyszerű 
szillogizmust kifejezni 
predikátumlogikai 
eszközökkel. 

 Ki tudja fejezni a 
szillogizmusokat a 
predikátumlogika 
eszközeivel. 

        
IV. A BIZONYÍTÁS  ISMERETEK TANULÁSA A 

BIZONYÍTÁSRÓL 
    

        
1. A bizonyítás fogalma és 

szerkezete 
 A bizonyítás fogalmána  és 

szerkezetének megismerése 
    

        
1.1. a bizonyítás, mint valamely 

tétel igazságának vagy 
hamisságának (cáfolás) 
kimutatása 

 a bizonyításról, mint valamely 
tétel igazságának vagy 
hamisságának (cáfolás) 
kimutatásáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Segítséggel fel tud 
idézni egy-két példát a 
bizonyításra. 

 Rövid ismertetést tud 
adni társainak a 
bizonyításról, mint 
valamely tétel 
igazságának vagy 
hamisságának (cáfolás) 
kimutatásáról. 

        
1.2. a bizonyítás felépítése, 

szerkezete: 
bizonyítandó tétel; 
érvek (argumentumok); 
a tézis igazsága vagy 
hamissága 

 a bizonyítás szerkezetének 
tanulmányozása; 
a bizonyítandó tétel és az 
argumentumok felismerésének 
gyakorlása; 
a tézis igazságának vagy 
hamisságának bemutatása 
(demonstráció) 

 Segítséggel felismeri a 
bizonyítás szerkezeti 
elemeit. 

 Önállóan képes 
felismerni és meg tudja 
nevezni a bizonyítás 
szerkezeti elemeit. El 
tudja dönteni egy 
megismert tézis 
igazságát vagy 
hamisságát. 

        
1.3. a bizonyítás és a 

következtetés kapcsolata 
(a bizonyítás, mint 
"fordított" következtetés) 

 a bizonyítás és a következtetés 
kapcsolatáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
példák gyűjtése a bizonyítás és a 
következtetés viszonyára 

 Néhány tanult példával 
képes illusztrálni a 
bizonyítás és a 
következtetés viszonyát. 

 Meg tudja értetni 
másokkal, mit jelent a 
bizonyítás, mint fordított 
következtetés. 

        
1.4. a bizonyítás felhasználási 

területei (jogi gyakorlat, 
tudományok, stb.) 

 a bizonyítás felhasználási 
területeiről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása, e 
témával kapcsolatos megélt 
valóságos élmények, film- vagy  
olvasmányélmények felidézése 

 Két-három példát tud 
mondani a bizonyítás 
felhasználási területeire. 

 Kiselőadás keretében be 
tudja mutatni a 
bizonyítás leggyakoribb 
felhasználási területeit. 

        
2. Bizonyításfajták: 

direkt bizonyítás, 
indirekt bizonyítás 

 Bizonyításfajták: 
direkt bizonyítás, 
indirekt bizonyítás megismerése 
szövegolvasás, - feldolgozás 
révén; 
indirekt és direkt bizonyítással 
kapcsolatos feladatok 
megoldásának gyakorlása 

 Segítséggel felismeri 
elemzett szövegek 
között a direkt, illetve az 
indirekt bizonyítást 
tartalmazóakat. 

 Tudja, mi a direkt és az 
indirekt bizonyítás közti 
különbség. Önállóan 
meg tud oldani direkt és 
indirekt bizonyítással 
kapcsolatos feladatokat. 

        
3. A bizonyítás főbb szabályai 

és hibái: 
az érvekkel kapcsolatos 
néhány szabály és 
hibalehetőség; 
a bizonyítás műveletével 
kapcsolatos néhány szabály 
és hibalehetőség 

 Bizonyítással kapcsolatos hibák 
elemzése, az érvekkel kapcsolatos 
néhány szabály és hibalehetőség, 
illetve a bizonyítás műveletével 
kapcsolatos néhány szabály és 
hibalehetőség "felderítése” 

 Segítséggel fel tud 
idézni néhány érvekkel, 
illetve bizonyítási 
művelettel kapcsolatos 
bizonyítási 
hibalehetőséget. 

 Ismeri az érvekkel és a 
bizonyítás műveletével 
kapcsolatos szabályokat. 
Fel tud idézni néhány 
ezekkel összefüggő 
hibalehetőséget. 
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V. A LOGIKA MINT 

TUDOMÁNY 
 ISMERETEK TANULÁS A 

LOGIKÁRÓL MINT 
TUDOMÁNYRÓL 

    

        
1.    
 

A logika tudomány 
részterületei:  
a formális logika, 
a szemantika 
és a metodológia 

 
A logika tudomány 
részterületeinek megismerése a 
formális logikáról, a 
szemantikáról, valamint a 
metodológiáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása révén; 
az egyes részterületek tárgyainak 
megállapítása tanári példák 
segítségével 

 
Fel tudja sorolni a logika 
tudomány részterületeit.  

Fel tudja sorolni a logika 
tudomány részterületeit. 
Tudja, mi a tárgya a 
formális logikának, a 
szemantikának, valamint 
a metodológiának. 

        
2. A logika történetének 

néhány fontosabb fejezete: 
arisztotelészi logika, 
hagyományos logika, 
szimbolikus (matematikai) 
logika 

 Az arisztotelészi logikáról, a 
hagyományos logikáról, valamint 
a szimbolikus (matematikai) 
logikáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
az egyes logikák közötti 
különbségek feltárása 

 A tanultak alapján, 
kérdések segítségével fel 
tudja idézni a logika 
történetének néhány 
fontosabb fejezetét. 

 A tanultak alapján fel 
tudja idézni a logika 
történetének néhány 
fontosabb fejezetét. 
Tudja, mi az alapvető 
különbség az 
arisztotelészi logika, a 
hagyományos logika és a 
szimbolikus 
(matematikai) logika 
között. 

        
3. A logika viszonya más 

tudományokhoz: 
logika és matematika; 
logika és nyelvészet; 
logika és számítástechnika 

 A logika más tudományokhoz 
való viszonyának vizsgálata a 
logika és a matematika, a logika 
és a nyelvészet, valamint a logika 
és a számítástechnika  
kapcsolatáról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása révén 

 Egy-két tanult példával 
képes alátámasztani a 
logika és más 
tudományok viszonyát. 

 Rövid ismertetést tud 
adni a logika és 
matematika, a logika és 
a nyelvészet, valamint a 
logika és a 
számítástechnika 
viszonyáról. 

        
4. A logikai ismeretek haszna 

- a gondolkodás 
fejlesztésében; 
- a gondolkodási (logikai) 
hibák feltárásában és 
kiküszöbölésében; 
- a gondolkodás 
eredményeinek kritikai 
elemzésében 

 A logikai ismeretek hasznáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
személyes vagy olvasott példák 
felidézése a logikai ismeretek 
hasznának alátámasztására 

 Segítséggel képes egy-
két tanult példát 
felidézni annak 
bizonyítására, hogy a 
logikai ismereteknek mi 
a szerepe a gondolkodási 
hibák feltárásában és 
kiküszöbölésében. 

 Két-három példával 
képes bizonyítani a 
logikai ismeretek 
hasznát a gondolkodási 
hibák feltárásában és 
kiküszöbölésében, 
valamint a gondolkodás 
eredményeinek kritikai 
elemzésében. 

 
 

Év végi követelmények 
 

12. évfolyam 
 
I. TÖBBALANYÚ (RELÁCIÓS) KIJELENTÉSEK 
 

a) Biztonsággal felismeri és meg tudja nevezni a szimmetrikus relációt, az aszimmetrikus relációt 
és a nem-szimmetrikus relációt. Önállóan képes létrehozni ilyen relációkat. 

b) Biztonsággal felismeri és meg tudja nevezni a tranzitív relációt, az intranzitív relációt és a 
nem-tranzitív relációt. Önállóan képes létrehozni ilyen relációkat. 

 
 

II. AZ ÖSSZETETT KIJELENTÉSEK LOGIKÁJA 
 

c) Biztonsággal felismeri és meg tudja nevezni a negációt. Önállóan képes negációt alkotni. 
d) Biztonsággal felismeri és meg tudja nevezni a konjunkciót. Önállóan képes konjunkciót 

alkotni. 
e) Biztonsággal felismeri és meg tudja nevezni a megengedő diszjunkciót. Önállóan képes 

megengedő diszjunkciót alkotni. 
f) Biztonsággal felismeri és meg tudja nevezni a kizárást. Önállóan képes kizárást alkotni. 
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g) Biztonsággal felismeri és meg tudja nevezni az összeférhetetlenséget. Önállóan képes 
összeférhetetlenséget alkotni 

h) Biztonsággal felismeri és meg tudja nevezni az implikációt. Önállóan képes implikációt 
alkotni. 

i) Biztonsággal felismeri és meg tudja nevezni az ekvivalenciát. Önállóan képes ekvivalenciát 
alkotni. 

j) Biztonsággal felismeri és meg tudja nevezni a mindig igaz és mindig hamis kijelentéseket. 
Önállóan képes mindig igaz és mindig hamis kijelentéseket alkotni. 

k) Tudja, mi a feltételes következtetés. Önállóan képes feltételes következtetést alkotni. 
l) Tudja, mi a szétválasztó következtetés. Önállóan képes szétválasztó következtetést alkotni 
m) Tudja, mi a dilemma. Önállóan képes dilemmát alkotni. 
n) Önállóan képes igazolni egy-egy következtetés érvényességét a tanult táblázatos módszerrel. 
o) Tudja, hogy a logika és az áramkörök között analógiák léteznek, amelyeket révén már a 

XX. század elején alkalmazták a modern logika eredményeit villamosmérnöki feladatok 
megoldásában. 

p) Tudja, hogy az áramkörök logikájának felhasználásával el lehet dönteni azt, hogy egy 
következtetés logikailag helyes-e vagy sem.  

q) Ismeri az "axiomatikus rendszer" fogalmát. 
 
 

III. A PREDIKÁTUMOK LOGIKÁJÁNAK ALAPJAI 
 

r) Ismeri a függvény, a predikátum, az individuum, a konstans, a változó, az argumentum, a 
nyitott mondat, a zárt mondat (kijelentés) jelentését. 

s) Önállóan tudja a kijelentés-logikai  műveleteket predikátumokra alkalmazni. 
t) Tudja, mi a kvantifikáció. Önállóan el tudja végezni a kvantifikálás műveletét. 
u) Önállóan felismeri és meg tudja nevezni felismeri a kielégíthető formulát, a nem kielégíthető 

formulát, az érvényes (azonosan igaz) formulát,  a nem érvényes (azonosan hamis) formulát, a 
kontingens (kielégíthető de nem érvényes) formulát és az egyenértékű formulákat. 

v) Ismeri a predikátumlogika következményfogalmát. Érti a következményfogalom jelentését. 
w) Tudja, mi az azonosságpredikátum. 
x) Ki tudja fejezni a szillogizmusokat a predikátumlogika eszközeivel. 

 
 

IV. A BIZONYÍTÁS 
 

y) Rövid ismertetést tud adni társainak a bizonyításról mint valamely tétel igazságának vagy 
hamisságának (cáfolás) kimutatásáról. 

z) Önállóan képes felismerni és meg tudja nevezni a bizonyítás szerkezeti elemeit. El tudja 
dönteni egy megismert tézis igazságát vagy hamisságát. 

aa) Meg tudja értetni másokkal, mit jelent a bizonyítás, mint fordított következtetés. 
bb) Kiselőadás keretében be tudja mutatni a bizonyítás leggyakoribb felhasználási területeit. 
cc) Ismeri az érvekkel és a bizonyítás műveletével kapcsolatos szabályokat. Fel tud idézni néhány 

ezekkel összefüggő hibalehetőséget. 
 
 

V. A LOGIKA MINT TUDOMÁNY 
 

dd) Rövid ismertetést tud adni a logika és matematika, a logika és a nyelvészet, valamint a logika 
és a számítástechnika viszonyáról. 

ee) Két-három példával képes bizonyítani a logikai ismeretek hasznát a gondolkodási hibák 
feltárásában és kiküszöbölésében, valamint a gondolkodás eredményeinek kritikai 
elemzésében. 
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☺ 
 
 
 
 

ERKÖLCSTAN 
 

11–12. évfolyam 
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Az Erkölcstan tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 11–12. évfolyam 
számára kimunkált részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák 
(pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) és pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
 

 
 

 
 

 
 

☺ 
1 

☺ 
1 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Erkölcstan tanterve a NAT-2003 Ember és társadalom műveltségi területére megfogalmazott 
követelményeknek tesz eleget, sőt annál szélesebb területet ölel fel. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
Az erkölcstan tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete 
óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel mint erkölcsi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre. A tárgyalás történeti. A 11. évfolyam tantervében a 
legkiválóbb antik, középkori és reneszánsz , valamint a felvilágosodás korából való etikai elméletek bemutatása, 
valamint a NAT által az Ember és társadalom  műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a 
cél. A 12. évfolyamon erre a 19. és a 20. század elméleti fejleményeinek bemutatásával kerül sor. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Amíg a pedagógusképzés eredményeképpen erkölcstan tanítására alkalmas szakpedagógusok jelennek meg az 
iskolákban, bárki taníthatja ezt a tárgyat, aki 

♦ érdeklődik a téma iránt, 
♦ aki rendelkezik egyetemi szintű pedagógiai diplomával vagy teológiai diplomával, 
♦ akinek van elég bátorsága, 
♦ aki hajlandó némi időt szánni etikai ismeretei bővítésére a filozófia terén. 

 
Mivel e tárgy fő tevékenységei a 11–12. évfolyamban a szövegelemzés és a véleménycsere, a tanterv különleges 
tér- és időszervezést nem igényel. Természetesen jelentősen növelné a tanulás hatékonyságát a csoportbontás. 
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Az Erkölcstan tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 

 
Az erkölcstan tanulásának célja a NAT-2003 által megcélzott, és az alábbi tanterv által fejleszteni kívánt 
képességek jelesül: 
a) Ismeretszerzés: részvétel irányított beszélgetésekben, szövegolvasás, könyvtárhasználat, jegyzetek készítése 

(a lényeg kiemelése, pontos és részletes jegyzet), előadás önálló jegyzetelése, kézikönyvek, lexikonok 
ismerete, a tanultak felhasználása új feladathelyzetekben;  

b) Kritikai gondolkodás kérdések önálló megfogalmazása, a lényeg kiemelése, tételmondat meghatározása, 
szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szempont szerint, többféleképpen értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek feltárása, társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása, az információforrások 
kritikus kezelése, történelmi szereplők, társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének elemzése, 
feltevések mozgatórugóikról, önálló vélemény megfogalmazása, érvek alátámasztására, ellenérvek 
meghatározott álláspontok cáfolására, értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisztázása, értékelés a saját 
értékrendnek megfelelő szempontok alapján; 

c) Kommunikáció: beszélgetés és vita, a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése, saját 
vélemény megfogalmazása, mások véleményének meghallgatása, érvelésük összefoglalása, figyelembe 
vétele, a véleménykülönbségek tisztázása, a saját álláspont gazdagítása mások véleményének 
figyelembevételével, kiselőadás, esszé írása (a kérdés világos megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok 
kifejtése, következtetések), dramatikus megjelenítés; 

d) Térben-időben való tájékozódás a történelmi korszakok, periódusok nevének használata. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 11–12. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 
 Vitaindító kiselőadás a témában 

a megadott szöveg alapján 
 Irányított beszélgetés a témáról 

a megadott szöveg alapján 
 Tanári előadás jegyzetelése 
 Drámajáték: vita két megadott 

szerző között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 
 A téma megvitatása 

kézikönyvek, lexikonok alapján 
 Témaismertető kiselőadás 

kézikönyvek, lexikonok alapján 
 Témaismertető kiselőadás 

megadott szerző tanulmánya 
alapján 
 Szócikk alkotása megadott 

szöveg alapján 
 Esszé készítése: a szöveg 

átfogalmazása megadott 
szempont szerint 
 Esszé készítése megadott 

témáról 
 Recenzió készítése megadott 

szövegről 
 Történelmi és aktuálpolitikai 

példák összevetése megadott 
szerző elveivel 
 A tárgyalt szerző által felhozott 

és elemzett példák megvitatása 
 Fogalmak megkülönböztetése 

szövegelemzés útján 
 Tételmondatok kikeresése 
 Bírálat megfogalmazása a 

tárgyalt szerző álláspontjával 
kapcsolatban 
 Kérdések megfogalmazása a 

tárgyalt szerző álláspontjával 
kapcsolatban 
 Két szerző álláspontjának 

összevetése ugyanabban a 
témában, a különbségek 
megfogalmazása 
 Összefüggések keresése és 

hipotézisek felállítása 
 Előfeltevések feltárása 
 Releváns példák felsorolása a 

témában, és elemzése a tárgyalt 
szerző szempontjai szerint 
 Önálló, argumentált vélemény 

megfogalmazása 
 A vizsgált elv, nézet, álláspont 

korlátjainak elemzése 
 Párhuzamok vonása 
 Hatástörténeti összefüggések 

elemzése 
 Fogalomanalízis 

 Hagyományos szóbeli 
ellenőrzés:  

 feladatmegoldás 
 feleltetés 
 beszélgetések 
 viták 

 
 Hagyományos írásbeli 

feladatok:  
 házi feladat 
 produktumok: esszéírás  
 szócikk írása 
 tudásmérés – mérőlapokkal 
 röpdolgozat 

 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról 
 Saját tanulói teljesítmény 

elemzése, önértékelése a 
követelmények kritériumainak 
összevetésével 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk)  
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel, 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben, 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal, 
 Az összefüggések alkalmazása 

 
 Lásd még:  

Megjegyzések az értékeléshez 
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Megjegyzések az értékeléshez 

 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 
teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 
puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 

a pontatlan leírás  a „sűrű leírás" 
egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 

differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 
nagyobb segítséggel oldja meg a feladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 

egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 
egyféle megközelítés  többféle megközelítés 

reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 
az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 

megjelenítő közlés 
minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 

egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) 
alkalmazás 

 
 
 
Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
11–12.  Taneszköz-csomag kidolgozandó! 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11. évfolyam 

 
Az Erkölcstan tanulásának céljai a 11. évfolyamon 

 
Az Erkölcstan tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete 
óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel, mint erkölcsi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre. A tárgyalás történeti. A 11. évfolyam tantervében a 
legkiválóbb antik, középkori és reneszánsz , valamint a felvilágosodás korából való etikai elméletek bemutatása, 
valamint a NAT-2003 által az Ember és társadalom  műveltségi területen megjelölt számos képesség 
fejlesztése a cél. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. A GÖRÖG-RÓMAI 

ERKÖLCSFILOZÓFIA 
      

        
1. A filozófia specifikuma a 

preszókratikus filozófusok 
fellépése idején 

      

        
1.1. Bevett magyarázatok       
        
1.1.1. Tartalmi sajátosságok  Témaismertető kiselőadás Steiger 

tanulmánya alapján 
 Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
1.1.2. Módszertani sajátosságok  Témaismertető kiselőadás Steiger 

tanulmánya alapján 
 Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
1.1.3. Műfaji sajátosságok  Témaismertető kiselőadás Steiger 

tanulmánya alapján 
 Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
1.2. Egy újszerű magyarázat: 

a filozófus magatartása 
 Témaismertető kiselőadás Steiger 

tanulmánya alapján 
 Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
2. A szofisták 

hagyománykritikája 
      

        
2.1. Az istenek léte, nemléte: 

szkepszis (Prótagórasz) és 
ateizmus (Kritiasz) 

 Témaismertető kiselőadás Kerferd 
A szofista mozgalom c. művének 
megfelelő fejezete alapján 

 Ismeri Prótagórasz és 
Kritiasz érveit a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
álláspontjukkal 
kapcsolatban 

        
2.2. Relativizmus 

(Prótagórasz, Hippiasz) 
 Témaismertető kiselőadás Kerferd 

A szofista mozgalom c. művének 
megfelelő fejezete alapján 

 Ismeri Prótagórasz és 
Hippiasz érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
álláspontjukkal 
kapcsolatban 

        
2.3. Individualizmus 

(Antiphón) 
 Témaismertető kiselőadás Kerferd 

A szofista mozgalom c. művének 
megfelelő fejezete alapján 

 Ismeri Antiphón érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
álláspontjával 
kapcsolatban 
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3. Szókratész       
       
3.1. Szókratész erkölcsi 

tanítása 
      

 
3.1.1. A daimónion szókratészi 

értelmezése 
 Témaismertető kiselőadás Heller 

Az arisztotelészi etika és az antik 
ethosz c. művének megfelelő 
fejezete alapján 

 Ismeri Szókratész életét 
és álláspontját 

 Ki tudja fejteni a 
különbséget Szókratész 
és a szofisták közt 

       
3.1.2. Az erény tanítható (etikai 

racionalizmus) 
 Témaismertető kiselőadás Heller 

Az arisztotelészi etika és az antik 
ethosz c. művének megfelelő 
fejezete alapján 

 Ismeri Szókratész életét 
és álláspontját 

 Ki tudja fejteni a 
különbséget Szókratész 
és a szofisták közt 

       
3.1.3. Az erényes élet a 

boldogság 
 Témaismertető kiselőadás Heller 

Az arisztotelészi etika és az antik 
ethosz c. művének megfelelő 
fejezete alapján 

 Ismeri Szókratész életét 
és álláspontját 

 Ki tudja fejteni a 
különbséget Szókratész 
és a szofisták közt 

       
3.2. Szókratész élete és halála  Témaismertető kiselőadás Heller 

Az arisztotelészi etika és az antik 
ethosz c. művének megfelelő 
fejezete alapján 

 Ismeri Szókratész életét 
és tanítói tevékenységét 

 Ki tudja fejteni a 
különbséget Szókratész 
és a szofisták közt 

       
3.2.1 Szókratész a halálról  Az Apológia, a Phaidón és a 

Kritón részleteinek 
összehasonlítása 

 Felismeri Szókratész 
ellentmondásait 

 Felismeri és elemzi 
Szókratész előfeltevéseit 

       
3.2.2. Szókratész mint a 

szókratikus iskolák 
példaképe 

 Tanári előadás jegyzetelése   Ismeri a kapcsolatokat 
Szókratész és a 
szókratikusok közt 

 Ki tudja fejteni a 
szókratészi magatartás 
összetettségét 

       
3.3.   Szócikk készítése Szókratészról  Lényeglátóan tömöríti 

Szókratész gondolatait 
 Írása megfelel a szócikk 

műfaji szabályainak 
       
4. A szókratikus iskolák       
       
4.1. A cinikusok       
       
4.1.1. Antiszthenész  Tanári előadás jegyzetelése   Ki tudja fejteni 

Szókratész és 
Antiszthenész 
felfogásának különbségét 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Antiszthenész 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
4.1.2. Szinópei Diogenész  Témaismertető kiselőadás 

kézikönyvek, lexikonok (pl. Görög 
gondolkodók sorozat, Hegel 
filozófiatörténete stb.) alapján 

 Ismeri a kézikönyvek 
témába vágó szócikkeit, 
fejezeteit 

 Elemezni tud 
külsőségekben hasonló, 
de más ideológiai 
tartalmú példákat a 
történelemből 

       
4.2. Hedonisták (Arisztipposz 

iskolája) 
      

       
4.2.1. A boldogság 

meghatározásának 
dilemmái 

 Tanári előadás jegyzetelése  Ismeri a boldogság 
meghatározásával 
kapcsolatos hedonista 
dilemmákat 

 Önálló véleményt alakít 
ki boldogságellenes 
álláspontokról: 
Kosztolányi Dezső: 
Számadás; József Attila: 
Eszmélet. 

        
4.2.2. A hedonizmus 

paradoxonja (Hégésziász) 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
4.3. A megaraiak (Eukleidész, 

Sztilpón, Diodórosz 
Kronosz) 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 
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5. Platón       
       
5.1. Platón szókratikus 

korszaka 
      

       
5.1.1. Az etikai racionalizmus 

problémái 
 Részletek kivonatolása és 

ismertetése a Prótagórasz és a 
Menón c. dialógusokból egy diák 
részéről. Kérdések a hallgatóság 
részéről 

 Ismeri Platón 
álláspontját 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Platón 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
5.1.2. A boldogság és az erény 

azonosításának problémái 
 Részletek kivonatolása és 

ismertetése a Gorgiasz c. 
dialógusból egy diák részéről. 
Kérdések a hallgatóság részéről az 
előadóhoz 

 Ismeri Platón 
álláspontját 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Platón 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
5.2. Platón középső korszaka       
       
5.2.1. Az ideaelmélet  A téma megvitatása kézikönyvek, 

lexikonok alapján 
 Ismeri a kézikönyvek, 

lexikonok témába vágó 
szócikkeit, fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Platón 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
5.2.2. A platóni lélekkép  Részletek kivonatolása és 

ismertetése az Állam IV. könyvéből 
egy diák részéről. Kérdések a 
hallgatóság részéről az előadóhoz 

 Ismeri Platón 
álláspontját 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Platón 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
5.2.3. A platóni erénytan  Részletek kivonatolása és 

ismertetése az Állam IV. könyvéből 
egy diák részéről. Kérdések a 
hallgatóság részéről az előadóhoz 

 Ismeri Platón 
álláspontját 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Platón 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
5.3. Az idős Platón tanítása       
       
5.3.1. A gyönyörök pozitív 

szerepe az etika területén 
 Részletek kivonatolása és 

ismertetése a Philéboszból egy diák 
részéről. Kérdések a hallgatóság 
részéről az előadóhoz 

 Ismeri Platón 
álláspontját 

 Felismeri az 
elmozdulásokat Platón 
korábbi álláspontjához 
képest 

       
5.3.2. Az etikai racionalizmus 

kiegészítése: a szoktatás 
és a próbák szerepe az 
erkölcsi nevelésben 

 Részletek kivonatolása és 
ismertetése a Törvényekből egy 
diák részéről. Kérdések a 
hallgatóság részéről az előadóhoz 

 Ismeri Platón 
álláspontját 

 Felismeri az 
elmozdulásokat Platón 
korábbi álláspontjához 
képest 

       
6. Arisztotelész etikája a 

Nikomakhoszi etika 
alapján 

      

       
6.1. Ellentmondások a 

Nikomakhoszi Etikában 
 Irányított beszélgetés a témáról 

Arisztotelész szövege alapján 
 Ismeri Arisztotelész 

ellentmondásait a 
témában 

 Önállóan felismeri 
Arisztotelész 
ellentmondásait a 
témában 

       
6.2. Az ellentmondások 

feloldása: a három 
aspektus 

      

       
6.2.1. Az erény antropológiai 

aspektusból 
 Irányított beszélgetés a témáról 

Arisztotelész szövege alapján 
 Ismeri Arisztotelész 

gondolatait a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel 
Arisztotelész 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
6.2.2.    
 

Az erény politikai 
aspektusból  

Irányított beszélgetés a témáról 
Arisztotelész szövege alapján  

Ismeri Arisztotelész 
gondolatait a témában  

Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Arisztotelész 
álláspontjával 
kapcsolatban 
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6.2.3. Az erény kozmológiai 

aspektusból 
 Irányított beszélgetés a témáról 

Arisztotelész szövege alapján 
 Ismeri Arisztotelész 

gondolatait a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel 
Arisztotelész 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
6.3. Arisztotelész a 

barátságról 
 Irányított beszélgetés a témáról 

Arisztotelész szövege alapján 
 Ismeri Arisztotelész 

gondolatait a témában 
 Önálló, argumentált 

vélemény 
megfogalmazására képes

 
7. A sztoicizmus       
       
7.1. Az ósztoa defenzív 

tanítása (kittióni Zénón és 
iskolája). Az apatheia  

 Témaismertető kiselőadás Steiger 
tanulmánya alapján 

 Ismeri a fogalom 
jelentését a sztoa 
elméletében 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Zénón elméletével 
kapcsolatban 

       
7.2. A középső sztoa közéleti 

morálja (Panaitiosz) és 
következményei (Thrasea 
és Seneca) 

 Témaismertető kiselőadás Steiger 
tanulmánya alapján 

 Ismeri a a sztoa 
elméletében 
bekövetkezett változást 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
középső sztoa 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
7.3.   Filozófiai levelet ír Seneca 

modorában unokaöccsének egy 
sztoikus témáról 

 A sztoikus szempontok 
megjelennek művében 

 Írása megfelel a 
filozófiai levél 
Senecánál megismert 
követelményeinek 

       
7.4. Újsztoa: a sztoa második 

kivonulása a közéletből 
(Epiktétosz) 

 A hatalmunkban és a nem 
hatalmunkban lévő dolgok 
megkülönböztetése Epiktétosz 
szövege alapján 

 Ismeri Epiktétosz 
álláspontját 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Epiktétosz álláspontjával 
kapcsolatban 

       
8. Epikurosz filozófiája       
       
8.1. Fátum és szabadság  Filozófiai levelet ír Epikurosz 

nevében Senecának a 8.1-5. 
témákról  

 Tartalmilag pontosan 
képviseli Epikurosz 
nézeteit 

 Írása megfelel a 
filozófiai levél 
Epikurosznál megismert 
követelményeinek 

       
8.2. Az isteni atharaxia  Filozófiai levelet ír Epikurosz 

nevében Senecának a 8.1-5. 
témákról  

 Tartalmilag pontosan 
képviseli Epikurosz 
nézeteit 

 Írása megfelel a 
filozófiai levél 
Epikurosznál megismert 
követelményeinek 

       
8.3. A halálfélelem 

oktalansága 
 Filozófiai levelet ír Epikurosz 

nevében Senecának a 8.1-5. 
témákról  

 Tartalmilag pontosan 
képviseli Epikurosz 
nézeteit 

 Írása megfelel a 
filozófiai levél 
Epikurosznál megismert 
követelményeinek 

       
8.4. A halál utáni élet elleni 

érvek 
 Filozófiai levelet ír Epikurosz 

nevében Senecának a 8.1-5. 
témákról  

 Tartalmilag pontosan 
képviseli Epikurosz 
nézeteit 

 Írása megfelel a 
filozófiai levél 
Epikurosznál megismert 
követelményeinek 

       
8.5. A limitált gyönyörök tana  Filozófiai levelet ír Epikurosz 

nevében Senecának a 8.1-5. 
témákról  

 Tartalmilag pontosan 
képviseli Epikurosz 
nézeteit 

 Írása megfelel a 
filozófiai levél 
Epikurosznál megismert 
követelményeinek 

       
9. A szkepticizmus       
       
9.1. Az 5. troposz az erkölcsi 

relativizmusról 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri a szkeptikusok 

érveit a témában 
 Felismeri és elemzi a 

szkeptikusok 
előfeltevéseit 

       
10. Plótinosz 

neoplatonizmusa 
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10.1. Az extázis  A téma megvitatása kézikönyvek, 

lexikonok alapján 
 Ismeri a kézikönyvek, 

lexikonok témába vágó 
szócikkeit, fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel 
Plótinosz álláspontjával 
kapcsolatban 

       
10.2. Az extázishoz vezető 

erények 
 A téma megvitatása kézikönyvek, 

lexikonok alapján 
 Ismeri a kézikönyvek, 

lexikonok témába vágó 
szócikkeit, fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel 
Plótinosz álláspontjával 
kapcsolatban 

       
10.3. A rossz eredete  A téma megvitatása kézikönyvek, 

lexikonok alapján 
 Ismeri a kézikönyvek, 

lexikonok témába vágó 
szócikkeit, fejezeteit 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel 
Plótinosz álláspontjával 
kapcsolatban 

       
II. PATRISZTIKUS ÉS 

SKOLASZTIKUS 
ERKÖLCSTAN 

      

       
1. Szent Ágoston       
       
1.1. A boldogság mint Isten 

megismerése 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Szent Ágoston 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Szent Ágoston 
előfeltevéseit 

       
1.2. Az ember lehetőségei az 

eredendő bűn után: 
szabad akarat vagy 
predesztináció? 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Szent Ágoston 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Szent Ágoston 
előfeltevéseit 

       
1.3. Amor Dei és amor sui, 

erények 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Szent Ágoston 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Szent Ágoston 
előfeltevéseit 

       
1.4. Test, érzékiség, 

purifikáció 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Szent Ágoston 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Szent Ágoston 
előfeltevéseit 

       
1.5. Hogyan egyeztethető 

össze a rossz léte Isten 
mindenhatóságával és 
gondviselésével? 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Szent Ágoston 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Szent Ágoston 
előfeltevéseit 

       
2.  Abelardus szándéketikája       
       
2.1. A bűn lényege  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Abelardus 
álláspontját a témában 

 Össze tudja vetni 
Ágoston tanaival: 
mennyiben követi, és hol 
tér el tőle. 

       
2.2. A bűnbánat  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Abelardus 
álláspontját a témában 

 Össze tudja vetni 
Ágoston tanaival: 
mennyiben követi, és hol 
tér el tőle. 

       
2.3. Az oldás és kötés joga  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Abelardus 
álláspontját a témában 

 Össze tudja vetni 
Ágoston tanaival: 
mennyiben követi, és hol 
tér el tőle. 

       
3. Aquinói Szent Tamás       
       
3.1. A boldogság mint Isten 

megismerése 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Össze tudja vetni 
Arisztotelész tanaival: 
mennyiben követi, és hol 
tér el tőle. 
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3.2. Az erények  Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Össze tudja vetni 
Arisztotelész tanaival: 
mennyiben követi, és hol 
tér el tőle. 

       
3.3. Lex naturalis és lex 

aeterna. Szent Tamás a 
Tízparancsolatról 

 Idegen nyelvű szöveg kivonatolása 
és ismertetése 

 Ismeri Tamás 
gondolatait a témában 

 Saját értelmezését össze 
tudja vetni Szent 
Tamáséval 

       
 
III. RENESZÁNSZ ETIKÁK       
       
1. Reneszánsz 

neoplatonizmus: Ficino: 
A szerelemről (1469) 

      

       
1.1. Ficino ontológiája  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Ficino 
ontológiáját 

 Önállóan felismer 
párhuzamokat Ficino és 
Plótinosz között 

       
1.2. A közönséges és az égi 

szerelem 
 Irányított beszélgetés: Ficino 

hatásának tanulmányozása 
Botticelli Tavaszán 

 Részt vesz a 
beszélgetésben 

 Önállóan felismer 
párhuzamokat Ficino és 
Botticelli között 

       
1.3. A szerelem mint Istenhez 

vezető erő 
 Irányított beszélgetés: Ficino 

hatásának tanulmányozása 
Botticelli Tavaszán 

 Részt vesz a 
beszélgetésben 

 Önállóan felismer 
párhuzamokat Ficino és 
Botticelli között 

       
2. Machiavelli       
       
2.1. Tömegmorál és elitmorál  Részletek A fejedelemből. Vita.     
       
2.2. A gonoszságban is van 

nagyság 
 Vitaindító kiselőadás Machiavelli 

szövege alapján: Beszélgetések 
Titus Lívius tíz könyvéről: “Az 
emberek igen ritkán tudnak csak 
rosszak vagy csak jók lenni”. 

 Ismeri Machiavelli 
nézeteit a témában 

 Képes megbírálni 
Machiavelli álláspontját 

       
2.3. A nemzetállam érdeke az 

erkölcsi megítélés fölött 
 Vitaindító kiselőadás Machiavelli 

szövege alapján: Beszélgetések 
Titus Lívius tíz könyvéről: “A hazát 
akár ocsmányság árán, akár 
dicsőséggel, de meg kell védeni, és 
mindkét védelem helyes”. 

 Ismeri Machiavelli 
nézeteit a témában 

 Képes megbírálni 
Machiavelli álláspontját 

       
3. Rotterdami Erasmus: 

Értekezés, avagy 
összeállítás a szabad 
akaratról (1524) 

      

       
3.1. Luther vitatott tételei  Drámajáték: vita Erasmus és Luther 

között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
3.2.  Erasmus érvei az akarat 

szabadsága mellett 
 Drámajáték: vita Erasmus és Luther 

között. A szereplők és az érvek 
értékelése. A tapintatos kiigazítás 
gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
4. Montaigne       
       
4.1. Antik szkepszis és 

praktikus 
konzervativizmus 

 Irányított beszélgetés a témáról 
Montaigne szövege alapján: 
Esszék, I. könyv, 22. fej. 

 Ismeri Montaigne 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Montaigne 
álláspontjával 
kapcsolatban 
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4.2. Szókratikus halálfelfogás  Irányított beszélgetés a témáról 

Montaigne szövege alapján: 
Esszék, I. könyv, 19. fej. 

 Ismeri Montaigne 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Montaigne 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
IV. A FELVILÁGOSODÁS 

MORÁLFILOZÓFIÁJA 
      

       
1. Hobbes: Leviathán 

(1651) 
      

       
1.1. Hobbes antropológiája       
       
1.1.1. Az önzés mint alaperő  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a témában 

 Össze tudja vetni a 
gondolatot a newtoni 
mechanikával 

       
1.1.2. A jó és a rossz 

szubjektivizálása: az 
ember mint 
gyönyörkereső és 
szenvedéskerülő lény 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a témában 

 Össze tudja vetni a 
gondolatot Epikurosz 
antropológiájával 

       
1.1.3. Legfőbb cél helyett 

változó célok sora 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a témában 

 Össze tudja vetni a 
gondolatot az antik és 
keresztény 
hagyománnyal 

       
1.1.4. Az eszközök 

biztosításának vágya: 
általános hatalomvágy 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a témában 

 Felismeri és elemzi 
Hobbes előfeltevéseit 

       
1.1.5. Értelem kontra 

halálfélelem: a természeti 
törvények gyengesége 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Hobbes 
álláspontját a témában 

 Össze tudja vetni a 
gondolatot az antik és 
keresztény 
hagyománnyal 

       
1.2. Hobbes hétköznapi 

morálfilozófiája 
      

       
1.2.1. Az ember értéke mások 

megbecsülésétől függ 
 Vitaindító kiselőadás a témáról 

Hobbes szövege alapján: Leviathán 
10. fej. 

 Ismeri Hobbes érveit a 
témában 

 Értékrendjét tudatosítva 
állást foglal az elvről 

       
1.2.2. Megbecsülésre és 

megvetésre méltó 
embertípusok 

 Vitaindító kiselőadás a témáról 
Hobbes szövege alapján: Leviathán 
10. fej. 

 Ismeri Hobbes érveit a 
témában 

 Értékrendjét tudatosítva 
állást foglal Hobbes 
nézeteiről 

       
1.3.   Esszé Hobbes morálfilozófiai 

jelentőségéről 
 Helyesen gyűjti össze a 

témába vágó 
gondolatokat 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak, és 
reflexióra is képes 

       
2. Spinoza: Etika (1677)       
       
2.1. Spinoza determinizmusa 

és a szabadság új fogalma 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
2.2. A hobbes-i önzéselmélet 

átfordítása szeretetetikába 
az értelmes önzés révén: a 
létfenntartást szolgáló 
legfőbb javunk egy 
kooperatív ember 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
2.3. Indulatok és értelem  Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 
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2.4. A bölcs életcélja: amor 

dei intellectualis 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

       
3. Shaftesbury: Értekezés az 

erényről és az érdemről 
(1699), Hutcheson: 
Értekezés az erkölcsi 
jóról és rosszról (1727), 
Illusztrációk ez erkölcsi 
érzékhez (1728) 

      

       
3.1. Az ember természettől 

társas lény: velünk 
születik az erkölcsi érzék 

 A téma megvitatása kézikönyvek, 
lexikonok alapján 

 Ismeri a kézikönyvek, 
lexikonok témába vágó 
szócikkeit, fejezeteit 

 Felismeri az elv 
arisztotelészi gyökerét 

       
3.2. Az erkölcsi érzék az 

esztétikaihoz hasonlatos 
 A téma megvitatása kézikönyvek, 

lexikonok alapján 
 Ismeri a kézikönyvek, 

lexikonok témába vágó 
szócikkeit, fejezeteit 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
3.3. Az önzetlenség éppolyan 

természetes, mint az 
önzés 

 A téma megvitatása kézikönyvek, 
lexikonok alapján 

 Ismeri a kézikönyvek, 
lexikonok témába vágó 
szócikkeit, fejezeteit 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
4. Mandeville: A lázongó 

kas avagy a megjavult 
gazemberek (1705), 
Vizsgálódás az erkölcsi 
erény eredetéről (1714), 
Vizsgálódás a társadalom 
természetéről (1723) 

      

       
4.1. A közjó alapja az egyes 

ember bűne, s kiirtása 
káros 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Mandeville 
nézeteit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
4.2. Az erkölcsi erény eredete 

a közérdeket szolgáló 
manipuláció és az emberi 
hiúság 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Mandeville 
nézeteit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
4.3. Mandeville Shaftesbury-

kritikája 
 Drámajáték: vita Mandeville és 

Shaftesbury között. A szereplők és 
az érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
5. Hume: Értekezés az 

emberi természetről 
(1739) 

      

       
5.1. Van és kell 

megkülönböztetése 
 Irányított beszélgetés a témáról 

Hume szövege alapján 
 Ismeri Hume 

álláspontját a témában 
 Képes kreatívan 

hozzászólni a témához 
       
5.2. Az erény és vétek 

megkülönböztetése nem 
értelmünkből, hanem 
érzelmünkből fakad 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Hume 
álláspontját a témában 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

       
5.3. Természetes erények és 

vétkek 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Hume 

álláspontját a témában 
 Képes kreatívan 

hozzászólni a témához 
       
5.4. Az erkölcsi érzelmek 

megkülönböztetése más 
érzelmektől a nyelv 
általánosító ereje által 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Hume 
álláspontját a témában 

 Képes kreatívan 
hozzászólni a témához 

       
6. La Mettrie: Az élvezet 

(1745), Anti-Seneca vagy 
értekezés a boldogságról 
(1750) 
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6.1. Obszcénok, kéjszeretők 

és szerelmesek 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri La Mettrie 
álláspontját a témában 

 Elemezni tudja La 
Mettrie szemszögéből 
Sade-ot, Petroniust és 
Longoszt 

       
6.2. Kicsapongás, gyönyör és 

élvezet 
megkülönböztetése 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri La Mettrie 
álláspontját a témában 

 Össze tudja vetni a 
gondolatot Epikurosz 
tanításával 

       
6.3. Seneca epikureus 

kritikája 
 Drámajáték: La Mettrie és Seneca 

vitája az erényről, a lelkiismeret 
furdalásról a bátorságról és az 
öngyilkosságról, a hírnévről, a 
tudományról, a gazdagságról, a 
gyönyörről és a boldogságról, 
valamint a megalkuvásról 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
7. Diderot: Helvetius Az 

emberről című művének 
cáfolata (1773-74) 

      

       
7.1. A fizikai fájdalom és 

gyönyör nem az ember, 
hanem az állat 
viselkedésének elvei 

 Irányított beszélgetés a témáról 
Diderot szövege alapján. Diderot 
személyeskedő érveinek 
megkülönböztetése tárgyilagos 
érveitől 

 Ismeri Helvetius 
álláspontját és Diderot 
érveit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
7.2. Van természetes erkölcs, 

mely velünk születik 
 Helvetius és Diderot vitájának 

folytatása, irányított beszélgetés 
 Ismeri Helvetius 

álláspontját és Diderot 
érveit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
7.3. A nevelés hatalma és joga  Helvetius és Diderot vitájának 

folytatása, irányított beszélgetés 
 Ismeri Helvetius 

álláspontját és Diderot 
érveit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
7.4. Vita a luxusról  Helvetius és Diderot vitájának 

folytatása, irányított beszélgetés 
 Ismeri Helvetius 

álláspontját és Diderot 
érveit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
8. Kant: Az erkölcsök 

metafizikájának 
alapvetése (1785) 

      

       
8.1. A jó akarat, a kötelesség, 

a törvény 
 Tételmondatok kikeresése a 

szövegből 
 Meg tudja különböztetni 

kanti értelemben e 
fogalmakat 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Kant 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
8.2. Az imperatívuszok fajtái  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Kant álláspontját 
a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Kant 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
8.3. A kategorikus 

imperatívusz formulái 
 A kategorikus imperatívusz 

működésének elemzése Kant négy 
példáján (az öngyilkosság, a meg 
nem adott kölcsön, a képességek 
elhanyagolása, a szűkölködő 
cserbenhagyása) 

 Ismeri Kant álláspontját 
és érveit ezeket az 
eseteket illetően 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel Kant 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
8.4. Autonómia és 

heteronómia 
 Tanári előadás jegyzetelése. Példák 

gyűjtése 
 Tud említeni releváns 

példákat 
 A felsorolt példákat 

Kant szempontjai szerint 
elemezni képes 

        
8.5. Determinizmus és 

szabadság (jelenség és 
magában való dolog 
megkülönböztetése) 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
8.6.   Recenzió készítése Kant 

értekezéséről 
 Pontosan ismerteti Kant 

nézeteit 
 Írása megfelel a recenzió 

műfaji szabályainak 
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Év végi követelmények 
 

11. évfolyam 
 
a) Ismerje a legfontosabb erkölcsi nézeteket és elméleteket a szofistáktól Kantig: Prótagórasz, Kritiasz, 

Hippiasz, Antiphón, Szókratész, a cinikusok, a hedonisták, a megaraiak, Platón, Arisztotelész, a sztoicizmus, 
az epikureizmus, a szkepticizmus, a neoplatonizmus, Szent Ágoston, Szent Tamás, Ficino, Machiavelli, 
Erasmus, Montaigne, Hobbes, Spinoza, Shaftesbury, Hutcheson, Mandeville, Hume, La Mettrie, Diderot és 
Kant fontosabb témába vágó nézeteit. 

b) Ismerje a legfontosabb morálfilozófiai problémákat a korszakból: az a) pont alatt felsorolt szerzők és 
irányzatok fontosabb kérdéseit és válaszait. 

c) Ismerje a tárgyalt korszakból az erények eredetéről és mibenlétéről szóló fontosabb nézeteket. 
d) Ismerje a tárgyalt korszakból a bűn, a rossz eredetéről és társadalmi szerepéről szóló fontosabb nézeteket. 
e) Ismerje a tárgyalt korszakból az akarat szabadságával kapcsolatos fontosabb nézeteket. 
f) Ismerje meg az élvezetek típusairól vallott nézeteket a tárgyalt korszakból. 
g) Ismerje a tárgyalt korszakból az elit- és tömegmorál megkülönböztetéséről vallott nézeteket. 
h) Ismerje meg a „van” és „kell” problematikáját. 
i) Ismerje a tárgyalt korszakból az emberi élet céljáról vallott fontosabb nézeteket. 
j) Ismerje a tárgyalt korszakból a halálhoz való viszonyról szóló fontosabb nézeteket. 
k) Ismerje a tárgyalt elméletek egymáshoz való viszonyát. 
l) Ismerjen olyan fogalmakat, mint „szofista”, „szókratikus”, „cinikus”, „hedonista” stb. 
m) Legyen képes példát hozni a tárgyalt problémára, és a felsorolt példákat elemezni a tárgyalt elméletek 

alapján. 
n) Legyen képes kreatívan hozzászólni a társadalomfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
o) Legyen képes kézikönyvfejezetek önálló feldolgozására, és kiemelni belőlük a témába vágó szempontokat. 
p) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
q) Legyen képes morálfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont szerint. 
r) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
s) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
t) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
u) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
v) Legyen képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
w) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
x) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
y) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
z) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket morálfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
aa) Alakítson ki önálló álláspontot egyes morálfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
bb) Legyen képes megbírálni morálfilozófiai álláspontokat. 
cc) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
dd) Alkosson szabályos esszét megadott morálfilozófiai témára. 
ee) Alkosson szabályos szócikket megadott morálfilozófiai témára. 
ff) Alkosson szabályos recenziót. 
gg) Alkosson filozófiai levelet morálfilozófiai szerzők stílusában. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 

Az Erkölcstan tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
Az Erkölcstan tanításának célja, hogy a diákokat bevezessük a beszélgetésbe, mely e témáról a filozófia kezdete 
óta folyik. Mindeközben kitűnő lehetőség nyílik az emberrel mint erkölcsi lénnyel kapcsolatos különféle 
felfogások és nézetek szembesítésére és a párbeszédre. A tárgyalás történeti. A 12. évfolyam tantervében a 
legkiválóbb 19-20. századi etikai elméletek bemutatása, valamint a NAT-2003 által az Ember és társadalom  
műveltségi területen megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMUM  OPTIMUM 
       
I. A 19. SZÁZAD 

MORÁLFILOZÓFIÁJA 
      

       
1. Hegel: Előadások a 

világtörténet 
filozófiájáról (1822-23) 

      

       
1.1. Tömegmorál és elitmorál: 

fenntartó egyének és 
világtörténeti egyének 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Irodalmi párhuzamok gyűjtése 

 Ismeri Hegel álláspontját 
a témában 

 Irodalmi párhuzamokat 
talál a témára 

       
1.2. Eszköz vagy cél az 

ember? 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Hegel álláspontját 

a témában 
 Össze tudja vetni Hegel 

álláspontját Kantéval 
       
2. Kierkegaard: Vagy-vagy 

(1843), Félelem és 
reszketés (1843) 

      

       
2.1. Az érzéki stádium  Kiselőadás Mozart Don Juanjának 

kierkegaardi elemzése, azaz a 
Vagy-vagy “Az érzéki zsenialitás 
mint csábítás” c. fejezete alapján 

 Ismeri Kierkegaard 
érveit a témában 

 Felismeri és elemzi 
Kierkegaard 
előfeltevéseit 

       
2.2. Az etikai stádium  Kiselőadások: az etikai stádium 

megkülönböztetése egyfelől az 
esztétikaitól a Vagy-vagy “Az 
esztétikai és az etikai közötti 
egyensúly a személyiség 
kimunkálásában” c. fejezete 
alapján, másrészt a vallásitól 
Agamemnón és Ábrahám 
kierkegaardi szembeállításával (a 
Félelem és reszketés részletei 
alapján) 

 Ismeri Kierkegaard 
elméletét a témában 

 Képes e stádiumok 
összehasonlítására és 
megkülönböztetésére 

       
2.3. A vallási stádium  Vitaindító kiselőadás Ábrahám 

történetének kierkegaardi elemzése, 
azaz a Félelem és reszketés 
részletei alapján 

 Ismeri Kierkegaard 
érveit a témában 

 Felismeri és elemzi 
Kierkegaard 
előfeltevéseit 

       
2.4. Átmenet az egyes 

stádiumok között: a 
kétségbeesés 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri a Kierkegaard 
által tételezett 
összefüggéseket a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
Kierkegaard által 
tételezett 
összefüggésekkel 
kapcsolatban 
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3. Schopenhauer: A halálról 

(1844), A nemi szerelem 
metafizikája (1844) 

      

 
3.1. Életakarat és ismeret, 

magánvaló és jelenség, 
faj és egyén 

 Összevetés: Kant és Darwin  Ismeri Schopenhauer 
nézeteit a témában 

 Felismeri az 
összefüggést 
Schopenhauer, Kant és 
Darwin nézetei közt 

       
3.2. A halálfélelem és a kéj 

mint az életakarat 
produktumai 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri a Schopenhauer 
által tételezett 
összefüggéseket a 
témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel a 
Schopenhauer által 
tételezett 
összefüggésekkel 
kapcsolatban 

       
3.3. Az ismeret mint az 

életakarat legyőzése 
 Összevetés: buddhizmus  Ismeri Schopenhauer 

nézeteit a témában 
 Felismeri Schopenhauer 

buddhista gyökereit 
       
4. Marx: Feuerbach-tézisek 

(1845), Kommunista 
kiáltvány (1848), Tőke I. 
kötet, A tőkés felhalmozás 
történelmi tendenciája c. 
fejezet (1867) 

      

       
4.1. A világ 

megváltoztatásának 
parancsa és a történelmi 
szükségszerűség 

 Az ellentmondást feloldó 
értelmezés keresése a megadott 
szövegek összehasonlító elemzése 
útján 

 Segítséggel az 
ellentmondást feloldó 
értelmezést talál 

 Az ellentmondást 
feloldó értelmezést talál 
önállóan 

       
4.2. Osztályerkölcs és 

általános emberi 
szempontok 

 Az ellentmondást feloldó 
értelmezés keresése a megadott 
szövegek összehasonlító elemzése 
útján 

 Segítséggel az 
ellentmondást feloldó 
értelmezést talál 

 Az ellentmondást 
feloldó értelmezést talál 
önállóan 

       
5. Mill: Haszonelvűség 

(1863) 
      

       
5.1. Intuitív és induktív etika 

megkülönböztetése 
 Tanári előadás jegyzetelése. Példák 

gyűjtése 
 Releváns példákat említ 

az etika történetéből 
 A felsorolt példákat Mill 

szempontjai szerint 
elemezni képes 

       
5.2. A legnagyobb boldogság 

elve 
 Tételmondat kikeresése. Az elv 

kipróbálása példákon 
 Ismeri az 

utilitarianizmus 
alapelvét. 

 Eseteket elemez Mill 
szempontjai szerint  

       
5.3. Alacsonyabbrendű és 

magasabbrendű élvezetek 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Filozófiai párhuzamok felderítése a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Mill álláspontját a 
témában 

 Felismeri az 
összefüggést Mill, 
Epikurosz és La Mettrie 
álláspontja között 

       
5.4. Az utilitarizmus előírásai  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Mill álláspontját a 
témában 

 Felismeri és elemzi Mill 
előfeltevéseit 

       
5.5. Félreértések az 

utilitarizmus körül 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Mill álláspontját a 

témában 
 Felismeri és elemzi Mill 

előfeltevéseit 
       
6. Nietzsche       
       
6.1. Isten halála és ennek 

etikai következményei 
 Vitaindító kiselőadás az Imígyen 

szóla Zarathustra (1883-85) 
részletei alapján 

 Ismeri Nietzsche 
nézeteit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

        
6.2. Az emberfölötti ember és 

az utolsó ember 
 Vitaindító kiselőadás az Imígyen 

szóla Zarathustra (1883-85) 
részletei alapján 

 Ismeri Nietzsche 
nézeteit a témában 

 Értékrendjét tudatosítva 
állást foglal Nietzsche 
elveiről 
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6.3. A morál genealógiája  Vitaindító kiselőadás a Túl jón és 

rosszon (1886) és az Adalékok a 
morál genealógiájához (1887) 
részletei alapján 

 Ismeri Nietzsche 
nézeteit a témában 

 Feltevéseket fogalmaz 
meg, és argumentál a 
témában 

       
6.4. Nietzsche 

kereszténységkritikája 
 Vitaindító kiselőadás az Ecce homo 

(1888) és az Antikrisztus (1888) 
részletei alapján 

 Ismeri Nietzsche érveit a 
témában 

 Értékrendjét tudatosítva 
állást foglal az érvekről 

       
6.5. Minden érték átértékelése  Kielőadás Nietzsche hátrahagyott 

töredékei alapján 
 Ismeri Nietzsche érveit a 

témában 
 Értékrendjét tudatosítva 

állást foglal az érvekről 
       
II. A 20. SZÁZADI 

MORÁLFILOZÓFIA 
      

       
1. Moore: Principia Ethica 

(1903) 
      

       
1.1. Az etika tárgya nem csak 

magatartás, hanem a “jó” 
általában (a dolgok 
inherens értékének 
meghatározása és 
összehasonlítása) 

 Szövegrészlet kivonatolása, és 
ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Moore 
álláspontját a témában 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Moore álláspontjával 
kapcsolatban 

       
1.2. A “jó” a dolgok 

definiálhatatlan és nem-
természeti tulajdonsága. 
Összevetés: Strawson: 
Etikai intuicionizmus 
(1949) 

 Drámajáték: vita Moore és 
Strawson között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
1.3. A naturalista hiba: az 

utilitarizmus kritikája. 
Összevetés: Frankena: A 
naturalista hiba (1939) 

 Drámajáték: vita Moore és 
Strawson között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
1.4. Moore vitája az 

emotivizmussal. 
Összevetés Stevensonnal 
Moore Válasz 
kritikusaimnak (1942) 
alapján 

 Drámajáték: vita Moore és 
Strawson között. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
2. Lukács       
       
2.1. Kiűzhető-e Belzebúbbal a 

Sátán? 
 Vitaindító kiselőadás Lukács A 

bolsevizmus mint erkölcsi probléma 
(1918) c. írása alapján 

 Ismeri Lukács érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Lukács 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
2.2. A gazdasági és az 

erkölcsi dimenziók 
megkülönböztetése 

 Vitaindító kiselőadás Lukács A 
kommunizmus erkölcsi alapja 
(1919) c. írása alapján 

 Ismeri Lukács érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Lukács 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
2.3. A bűnvállalás tragikus 

hősiessége 
 Vitaindító kiselőadás Lukács 

Taktika és etika (…) c. írása 
alapján 

 Ismeri Lukács érveit a 
témában 

 Lényegbevágó 
kifogásokat emel Lukács 
álláspontjával 
kapcsolatban 

       
3. Heidegger: Lét és idő 

(1927) 
      

       
3.1. Autentikus és 

inautentikus lét 
 Fogalmak megkülönböztetése 

szövegelemzés útján 
 Ismeri a különbséget 

autentikus és 
inautentikus heideggeri 
értelmezése között 

 Lényegbevágó 
kérdéseket tesz fel 
Heidegger álláspontjával 
kapcsolatban 
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3.1.1. Beszéd és fecsegés  Irányított beszélgetés a témáról 

Heidegger szövege alapján 
 Ismeri Heidegger 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel 
Heidegger álláspontjával 
kapcsolatban 

       
3.1.2. Megértés és kíváncsiság  Irányított beszélgetés a témáról 

Heidegger szövege alapján 
 Ismeri Heidegger 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel 
Heidegger álláspontjával 
kapcsolatban 

 
3.1.3. Szorongás a haláltól és 

nyugtatás 
 Irányított beszélgetés a témáról 

Heidegger szövege alapján 
 Ismeri Heidegger 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel 
Heidegger álláspontjával 
kapcsolatban 

       
3.2. A lelkiismeret hangja  Irányított beszélgetés a témáról 

Heidegger szövege alapján 
 Ismeri Heidegger 

álláspontját a témában 
 Lényegbevágó 

kérdéseket tesz fel 
Heidegger álláspontjával 
kapcsolatban 

       
4. Bergyajev: Az ember 

rabságáról és 
szabadságáról (1939) 

      

       
4.1. Az úr, a szolga és a 

szabad ember 
 Esszé a 4.1-3. témákról Bergyajev 

szövegének felhasználásával 
 Helyesen gyűjti össze a 

témába vágó 
gondolatokat a 
szövegből 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak, és 
reflexióra is képes 

       
4.2. A szellemi rabság formái  Esszé a 4.1-3. témákról Bergyajev 

szövegének felhasználásával 
 Helyesen gyűjti össze a 

témába vágó 
gondolatokat a 
szövegből 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak, és 
reflexióra is képes 

       
4.3. Az ember szellemi 

felszabadulása 
 Esszé a 4.1-3. témákról Bergyajev 

szövegének felhasználásával 
 Helyesen gyűjti össze a 

témába vágó 
gondolatokat a 
szövegből 

 Írása megfelel az esszé 
műfaji szabályainak, és 
reflexióra is képes 

       
5. Sartre: Az 

egzisztencializmus 
humanizmus (1946) 

      

       
5.1. A sartre-i etika 

alapfogalmai: 
elhagyatottság és 
szabadság, felelősség és 
rettegés, választás és 
kétségbeesés, 
rosszhiszeműség 

 Többféleképpen értelmezhető 
szöveg jelentésrétegeinek feltárása. 
Vitaindító kiselőadások az egyes 
témákról. A sartre által felhozott 
példák megvitatása 

 Összegyűjti a szövegből 
Sartre nézeteit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
5.2. Sartre viszonya az általa 

egzisztencialistáknak 
minősített 
gondolkodókhoz 
(Kierkegaardhoz, 
Dosztojevszkijhez, 
Heideggerhez) 

 Többféleképpen értelmezhető 
szöveg jelentésrétegeinek feltárása. 
Vitaindító kiselőadások az egyes 
témákról. 

 Összegyűjti a szövegből 
Sartre nézeteit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
5.3. Sarte és a marxizmus  Többféleképpen értelmezhető 

szöveg jelentésrétegeinek feltárása. 
Vitaindító kiselőadások az egyes 
témákról. 

 Összegyűjti a szövegből 
Sartre nézeteit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
5.4. Sartre és a kereszténység  Többféleképpen értelmezhető 

szöveg jelentésrétegeinek feltárása. 
Vitaindító kiselőadások az egyes 
témákról. 

 Összegyűjti a szövegből 
Sartre nézeteit a témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes
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6. Blackstone. Semlegesek-e 

normatív szempontból a 
metaetikai elméletek? 
(1961) 

      

       
6.1. A kérdés hatféle 

értelmének 
megkülönböztetése és 
megválaszolása 

 Recenzió Blackstone 
tanulmányáról 

 Pontosan ismerteti 
Blackstone nézeteit 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji szabályainak 

       
6.2. Az emotivizmus kritikája  A szöveg átfogalmazása adott 

szempont szerint: recenzió a 
témáról 

 Pontosan ismerteti 
Blackstone nézeteit 

 Írása megfelel a recenzió 
műfaji szabályainak 

 
6.3. Wittgenstein hatása  Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

        
7. Searle: Hogyan vezethető 

le a „kell” a „van”-ból? 
(1964) 

      

       
7.1. Egy példa bemutatása 

négy lépésben 
 Drámajáték: vita Searle és Hare 

között Hare Az „ígéret”- játék 
(1964) c. írásának felhasználásával. 
A szereplők és az érvek értékelése. 
A tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
7.2. A példa filozófiai 

jelentősége: az empirista 
nyelvelmélet kritikája a 
beszédaktus-elmélet 
alapján 

 Drámajáték: vita Searle és Hare 
között Hare Az „ígéret”- játék 
(1964) c. írásának felhasználásával. 
A szereplők és az érvek értékelése. 
A tapintatos kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
8. Rawls: Az igazságosság 

elmélete (1971) 
      

       
8.1. Rawls utilitarizmus-

kritikája 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rawls 
álláspontját a témában 

 Összeveti Rawls és Mill 
álláspontját 

       
8.2. Rawls kritikája az 

intuicionizmusról 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rawls 
álláspontját a témában 

 Összeveti Rawls és az 
intuicionizmus 
álláspontját 

       
8.3. A helyes és a jó 

megkülönböztetése 
 Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rawls 
álláspontját a témában 

 Összeveti Rawls és a “jó 
élet” ideáját képviselő 
etikák álláspontját 

       
8.4. Az etikák tipológiája  Szövegrészlet kivonatolása, és 

ismertetése egy diák részéről. 
Kérdések az előadó diákhoz a 
hallgatóság részéről 

 Ismeri Rawls 
álláspontját a témában 

 Összeveti Rawls és az 
általa csoportosított 
etikák álláspontját 

       
9. Mackie: Etika (1977)       
       
9.1. Az erkölcsi szkepticizmus 

mint az értékek 
objektivitását cáfoló 
tévedéselmélet 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Mackie nézeteit a 
témában 

 Képes metakritikát 
gyakorolni Mackie 
álláspontján 

       
9.1.1. A relativitásból merített 

érv 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Mackie nézeteit a 

témában 
 Képes metakritikát 

gyakorolni Mackie 
álláspontján 

       
9.1.2. A különösségből merített 

érv 
 Vitaindító kiselőadás a témában a 

megadott szöveg alapján 
 Ismeri Mackie nézeteit a 

témában 
 Képes metakritikát 

gyakorolni Mackie 
álláspontján 
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9.2. Mackie kritikája az 

európai morálfilozófiai 
hagyományról mint 
objektivizmusról 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján 

 Ismeri Mackie nézeteit a 
témában 

 Képes metakritikát 
gyakorolni Mackie 
álláspontján 

       
10. Habermas: Feljegyzések 

a diszkurzusetika 
megalapozásának 
programjához (1983) 

      

       
10.1. Kognitivizmus és 

szkepticizmus vitája hét 
fordulóban (az erkölcsi 
jelenségek, a gyakorlati 
kérdések igazságérvénye, 
a végső értékorientációk 
pluralizmusa, a kulturális 
relativizmus stb.) 

 Drámajáték: viták témánként 2-2 
diák előadásában. A szereplők és az 
érvek értékelése. A tapintatos 
kiigazítás gyakorlása 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
10.2. Habermas reflexiói a 

kortárs morálfilozófiára 
 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 

segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

       
10.3. Habermas és Lyotard 

összekülönbözése a 
konszenzusetikáról 

 Drámajáték Manfred Frank A 
megértés határai. Egy rekonstruált 
diskurzus Habermas és Lyotard 
között (1998) c. műve alapján 

 Mint hallgató észreveszi 
a koherencia-hibákat, és 
képes tapintatosan 
kiigazítani a szereplőket 

 Képes a szerepét 
koherensen alakítani, sőt 
képes a szerepcserére. 

       
11. Kis János: Vannak-e 

emberi jogaink?  (1986), 
Az igazságosság elmélete. 
John Rawls magyarul 
(1998) 

      

       
11.1. A relativizmus kritikája  Szócikk készítése Kis János 

morálfilozófiai alapelveiről a 
11.1-es pont alatti témákban 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kis János gondolatait 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji szabályainak 

       
11.1.1. Az ismeretelméleti 

relativizmus kritikája 
 Szócikk készítése Kis János 

morálfilozófiai alapelveiről a 
11.1-es pont alatti témákban 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kis János gondolatait 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji szabályainak 

       
11.1.2. A konvencionalista 

relativizmus kritikája 
 Szócikk készítése Kis János 

morálfilozófiai alapelveiről a 
11.1-es pont alatti témákban 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kis János gondolatait 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji szabályainak 

       
11.1.3. A decizionista 

relativizmus kritikája 
 Szócikk készítése Kis János 

morálfilozófiai alapelveiről a 
11.1-es pont alatti témákban 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kis János gondolatait 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji szabályainak 

       
11.1.3.1
. 

Az erős decizionizmus 
kritikája a morális viták 
konzisztencia-
modelljének segítségével 

 Szócikk készítése Kis János 
morálfilozófiai alapelveiről a 
11.1-es pont alatti témákban 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kis János gondolatait 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji szabályainak 

       
11.1.3.2
. 

A gyenge decizionizmus 
kritikája a konzisztencia-
modell kiegészítésével 
(releváns tények, 
kollektív kiválasztási 
eljárások, morális 
egalitarizmus) 

 Szócikk készítése Kis János 
morálfilozófiai alapelveiről a 
11.1-es pont alatti témákban 

 Lényeglátóan tömöríti 
Kis János gondolatait 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji szabályainak 

       
11.2. Kis János viszonya 

Rawlshoz és 
Habermashoz 

 Tanári előadás jegyzetelése  Jegyzetei alapján 
segítséggel elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

 Jegyzetei alapján 
önállóan elismétli az 
előadás gondolatmenetét 

       
12. Fukuyama: Poszthumán 

jövendőnk (2002) 
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12.1. Morálfilozófiai érvek a 
génmanipuláció ellen 
(Hume újraértelmezése, 
az emberi természet 
fogalmának rehabilitálása 
és a relativizáló 
felfogások cáfolata) 

 Vitaindító kiselőadás a témában a 
megadott szöveg alapján. 
Összevetés: Habermas: Az emberi 
természet jövője. A liberális 
eugenika útján? (2002) 

 Ismeri Fukuyama és 
Habermas nézeteit a 
témában 

 Önálló, argumentált 
vélemény 
megfogalmazására képes

       
 
 

Év végi követelmények 
 

12. évfolyam 
 
a) Ismerje a legfontosabb erkölcsi nézeteket és elméleteket a 19–20. századból: Hegel, Kierkegaard, 

Schopenhauer, Marx, Mill, Nietzsche, Moore, Lukács, Heidegger, Bergyajev, Sartre, Blackstone, Searle, 
Rawls, Mackie, Habermas, Kis János és Fukuyama témába vágó fontosabb nézeteit. 

b) Ismerje a legfontosabb morálfilozófiai problémákat a korszakból: az a) pont alatt felsorolt szerzők és 
irányzatok fontosabb kérdéseit és válaszait. 

c) Ismerje a tárgyalt korszakból a magasabb és alacsonyabb rendű erkölcsi álláspontok mibenlétéről szóló 
fontosabb nézeteket. 

d) Ismerje a tárgyalt korszakból a morálfilozófiai ismeret szerepéről szóló fontosabb nézeteket. 
e) Ismerje a tárgyalt korszakból az ember szabadságával és meghatározottságával kapcsolatos fontosabb 

nézeteket. 
f) Ismerje meg a vallás és erkölcs kapcsolatáról vallott nézeteket a tárgyalt korszakból. 
g) Ismerje a tárgyalt korszakból a nyelvfilozófia hatását a morálfilozófiai gondolkodásra. 
h) Ismerje a tárgyalt korszakból a „van” és „kell” problematikáját. 
i) Ismerje meg a „helyes” és a „jó” megkülönböztetésének alapját. 
j) Ismerje a tárgyalt korszakból az emberi élet céljáról vallott fontosabb nézeteket. 
k) Ismerje a tárgyalt korszakból a halálhoz való viszonyról szóló fontosabb nézeteket. 
l) Ismerje a biotechnológia által felvetett erkölcsi problémákat. 
m) Ismerje az erkölcsi szkepticizmus és relativizmus érveit a tárgyalt időszakból, s a kihívásukra adott 

válaszokat. 
n) Ismerje a tárgyalt elméletek egymáshoz való viszonyát. 
o) Ismerjen olyan fogalmakat, mint „utilitarizmus”, „intuicionizmus”, „emotivizmus”, „egzisztencializmus” 

stb. 
p) Legyen képes példát hozni a tárgyalt problémára, és a felsorolt példákat elemezni a tárgyalt elméletek 

alapján. 
q) Legyen képes kreatívan hozzászólni a morálfilozófiai témákról szóló vitákhoz, beszélgetésekhez, 

tapintatosan érvelve vitatkozni, bizonyítani és cáfolni. 
r) Legyen képes jegyzeteiből egy előadás kulcsszavait meghatározni, és egy előadás gondolatmenetét 

elismételni. 
s) Legyen képes morálfilozófiai szövegek kivonatolására és elemzésére megadott szempont szerint. 
t) Legyen képes felhasználni korábbi ismereteit. 
u) Legyen képes összefüggéseket felismerni gondolatvilágok között. 
v) Legyen képes témaismertető és vitaindító kiselőadást tartani. 
w) Legyen képes felismerni egyes álláspontok előfeltevéseit és korlátait. 
x) Legyen képes tételmondatok kiemelésére a szövegből. 
y) Legyen képes egy drámajátékban a rábízott szerepet alakítani, és legyen képes a szerepcserére. 
z) Legyen képes diáktársai teljesítményét tárgyilagosan értékelni a koherencia szempontjából, és tapintatosan 

kiigazítani őket. 
aa) Legyen képes összevetni álláspontokat, és a különbségüket kiemelni. 
bb) Tegyen fel lényegbevágó kérdéseket morálfilozófiai álláspontokkal kapcsolatban. 
cc) Alakítson ki önálló álláspontot egyes morálfilozófiai kérdésekről, és indokolja is meg. 
dd) Legyen képes megbírálni morálfilozófiai álláspontokat. 
ee) Saját értékrendjét tudatosítva foglaljon állást értékekről folyó vitában. 
ff) Alkosson szabályos esszét megadott morálfilozófiai témára. 
gg) Alkosson szabályos szócikket megadott morálfilozófiai témára. 
hh) Alkosson szabályos recenziót. 
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EMBERTAN 
 

11–12. évfolyam 
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Az Embertan tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 9–12. évfolyam számára 
kimunkált, a gyakorlatban kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program 
(KÉK) és pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

☺ 
0,5 

☺ 
0,5 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Embertan  tanterve a NAT-2003 Ember és társadalom  műveltségi területére megfogalmazott 
követelményeknek tesz eleget, sőt annál szélesebb területet ölel fel. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
Az Embertan tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert és tevékenységrendszert tartalmaz., a valóság, a kultúra, az érték 
világából kiválasztott tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók 
által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a 
tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén megfelelt (minimális) teljesítményminősítést 
(osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymásnak. Azaz valamennyi 
témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve 
valamennyi témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv 
teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A 
tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 

Személyi feltételek 
 

 Pedagógus végzettség és 
 Az Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak 
 Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája című PAT továbbképzés elvégzése vagy 
 Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája című, szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzés elvégzése 
 2007-től az Etika, ember- és társadalomismeret alapszak 

 

                                                           
1 Az Embertan helyett taníthatók az Önismeret és a Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek együtt. Tehát vagy az Embertant 
választják a helyi tanterv készítői, vagy az utóbbi tantárgy-együttest. 
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Tárgyi feltételek 

 
 Videó 
 CD lejátszásra is alkalmas magnó 
 Videó-kamera 
 A témakört képviselő, könyv-, folyóirat-, CD- és DVD-állomány 
 Számítógép, internet 

 
 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 

 Tanári segédkönyvek: 
Az etikatanítás gyakorlata (Szerk.: Homor Tivadar) Bp. 2003. Kronika Nova 
Embertan óravázlatok. Miskolc, 1993. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet. 
Falus Katalin − Jakab György: Erkölcs és jog. Bp. 1999. 
Kamarás István: Emberkép – embertan (tanulmányok, esszék) Bp. 1993. Szent Gellért Kiadó. 
Kamarás István: Bevezetés az embertanban. Bp. 1996. PSZM 428. l. 
Kamarás  István – Sárkány Klára: Embertan középhaladóknak. Bp. 1993. Keraban. K. 
Kuslits Katalin: Tanítható-e az ember? (Tanári segédkönyv és szöveggyűjtemény). Bp. 1993. Dinasztia Kiadó 
Sallai Éva − Szekszárdi Júlia − Jakab György: Ember- és társadalomismeret.  Bp. 1999. ÁKG 
Szűcs Ferenc: Etika. Tanári segédkönyv. Bp. 1997. Református Köznevelési és Közoktatási Intézet. 
 

 Tankönyvek 
Erkölcstan szöveggyűjtemény (Szerk.: Tiszóczi Tamás és Trencsényi Borbála Bp. 2001. Krónika Nova. 
Kamarás István – Vörös Klára: Embertan I. 10–13 éveseknek. Bp., ÉKP Központ K., 1996. 
Kamarás István – Vörös Klára: Embertan II. 13–16 éveseknek. Bp. ÉKP Központ, 1996. 
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Az Embertan tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 

 
Célok 
 
A tantárgyban megjelenő emberismeret egy szintetikus embertan, amelynek alapja az ÉKP 5–8. évfolyamai 
számára készült tananyag. E tantárgy legfőbb célja, hogy színtézisbe hozza mindazt, ami az emberben együtt 
van, amit az egyes embertudományok saját szempontjaik szerint vizsgálnak, ennek összes előnyével és 
hátrányával. Ebben a változatban a biológiai, lélektani, szociológiai, etikai, kultúrantropológiai, filozófiai, 
teológiai, ökológiai, politológiai és egyéb nézőpontok mellett egyenrangú megközelítésként szerepel a művészeti 
is, hiszen olyan kérdések esetében, mint a szerelem, a szabadság, a remény, a rend, a végesség jól érezhetők az 
embertudományok korlátai, s a művészet válaszait ilyenkor hitelesebbnek tarthatjuk.  
 
Ebben a tematikában a felsorolt nézőpontok egyenrangúak, az egyes témákban és altémákban azonban 
értelemszerűen adódhatnak dominanciák. Létrejöhetnek másfajta irányultságok és hangsúlyok a helyi 
tantervekben is. A tárgyat tanító tanár egyéni érdeklődése, felkészültsége és a diákok igényei is sajátos 
hangsúlyokat hozhatnak be. Az egyenlők között elsők lehetnek a metaszintet képviselő embertudományok. 
Ilyennek elsősorban az etika és a filozófiai antropológia tekinthető. Az emberismeret különböző helyi 
változataiban hangsúlyt kaphat az ön-, a kapcsolat- és a társadalomismeret, az ember és természeti 
környezetének viszonya, az testileg, pszichésen és szellemileg egészséges életvitel, valamint az otthonalakításra 
és a családalapításra való felkészülés is. 
 
Az erkölcstan egy ember-tanokat szintetizáló embertan részeként jóval hatásosabb lehet, mint önmagában, 
amikor is könnyen válhat moralizálássá. Ugyanez áll az önismeretre is, amely önmagában könnyen válhat 
pszihologizálássá vagy lelkizéssé, valamint a társadalomismeretre is, amely más ember-tanok társaságát 
nélkülözve könnyen beleeshet a szociologizmus, a szociologizálás vagy az átpolitizálódás bűnébe. 
 
Az embertan egyszerre lehet az általános műveltség és a világnézeti, erkölcsi, önismereti nevelés, valamint a 
kapcsolatkultúrára és közéleti szerepre nevelés fontos építőeleme, s hathatósan járulhat hozzá mind az 
Értékközvetítő és képességfejlesztő program, mind a Nemzeti alaptanterv célkitűzéseinek megvalósításához. 
Ezen belül is elsősorban a tanulók magasabb rendű szükségleteinek kialakulásához, tehetségük felismeréséhez, 
az értékek iránti pozitív viszonyuláshoz, a reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép és világkép 
kialakításához, a kommunikáció, az alkotás, a vállalkozás, a tolerancia, az empátia és a humánus életvezetés 
képességének erősítéséhez. 
 
 
A) Az ember és önmaga viszonylatában a következő − értékként  és erényként is  értelmezhető − 
személyiségjegyek  fejlesztését segítheti ez a tárgy2:  
 
a) fiziológiai és pszichikus kihívások esetén eredményes alkalmazkodást biztosító szilárd szokások, 
b) az ösztönimpulzusok örömteljes, szorongásmentes kielégítésére való képesség, 
c) problémára hangoltság,  
d) a személyiség egyes alrendszereinek egymástól független működtetésének képessége, 
e) reális önismeret és önértékelés, identitás önbizalom és helyes önszeretet, 
f) jól szabályozott motívum- és önkontroll, higgadtság, 
g) kreativitás, rögtönzőkészség, 
h) következesség, rendszeresség, 
i) erős akarat, kitartás. 
 
 
B) Az ember társas és a társadalmi viszonylataiban: 
 
a) szociális helyzetekben eredményes alkalmazkodást biztosító szilárd szokások, 
b) a közösség normáinak bensővé tétele, 
c) kezdeményezőképesség, produktivitás, 
d) intimitásra, vagyis mély, de megválasztott társas kapcsolatra való alkalmasság, 
e) szociális érzület, a közjóval való azonosulás, szolidaritás, segítőkészség, 

                                                           
2 Dőlt betűkkel a Nemzeti alaptantervben is szereplőket tüntettük fel. 
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f) demokratikus attitűd, 
g) a család értékeinek felismerése, 
h) felelősségtudat, kötelességtudat, 
i) udvariasság, lovagiasság, önzetlenség, szolgálat, áldozatkészség, 
j) türelmesség, készség a másság el- és befogadására,  
k) őszinteség, becsületesség. 
 
 
C) Az ember és a világ kapcsolatában: 
 
a) otthonosság az időben, honnan-hová szemlélet, 
b) életigenlés, az emberi élet megbecsülése, természetszeretet, a környezet védelme, 
c) állandó készség befogadásra és az élmények friss értékelése és érzékelése, 
d) holisztikus szemlélet, 
e) nyitottság a végtelen horizontok felé. 
 
 
D) Valamennyi viszonylatban:  
 
a) motívumok, viselkedés- és szerepminták változatos és differenciált készlete, ezek összhangja, 
b) sokoldalú érdeklődés és tevékenység,  
c) realitásérzék, helyes valóságészlelés, bátorság az ismeretlennel szemben,  
d) jól működő, nem félelemkondicionált, hanem az énképhez igazodó lelkiismeret,  
e) frusztrációtűrés,  
f) a konvencióktól, a divatoktól, a közcsodálat tárgyaitól, a környezeti hatásoktól való függetlenedés képessége,  
g) belső szabadság,  
h) etikai biztonság, lelkiismeretesség,  
i) humorérzék, jó kedély, a valóság derűs interpretációja,  
j) alázatosság, szerénység. 
 
Ha nem is értéksemleges az embertan, nem is sugall egyfajta értékrendet, ugyanakkor segítheti fontos értékek 
mérlegelve elfogadását, bensővé tételét, vagy legalább is pozitív beállítódás kialakulását. Olyan értékek ezek, 
amelyekkel kapcsolatban eléggé erős konszenzus alakult ki különböző világnézetű társadalomtudományi 
szakemberek és pedagógusok körében3: 
 
egység (kapcsolat): önmagammal, a társakkal, a társadalommal, a természettel és a transzcendenssel (a szenttel); 
megismerésük,  értelmezésük, esetleg átélésük, befogadásuk és felvállalásuk4; 
szabadság: függetlenség, önállóság, a választás és a döntés szabadsága; 
tudás: megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság, igazságkeresés,  kritikai szellem; 
erkölcsiség: igazságosság, becsületesség, etikai szilárdság; a jóra törekvés; 
életkedv: természetesség, egészség, érzékelés, öröm; 
munka: a feladattudat, alkotás, funkcionalitás, szakértelem, vállalkozás,  igényesség, kreativitás; 
szeretet: emberség, önzetlenség, közösség, szolidaritás, udvariasság, kedvesség, segítőkészség, áldozatkészség, 
tolerancia, empátia,  
               felelősségérzet; 
szépség: harmónia, rend, művészet. 
 

                                                           
3 A Nemzeti alaptanterv munkálatai közben (még 1990-ben) az Ember- és társadalomtudományok munkabizottság igencsak különböző 
szakképzettségű, világnézetű, értékrendű, politikai beállítottságú és mentalitású tagjai a következő értékekben állapodtak meg mint 
mindannyiuk számára elfogadhatókban: egység, szabadság, tudás, erkölcs, szeretet, élet, munka, szépség. Ez képezte érték-alapját olyan 
műveltségi területek kidolgozásának, mint az önismeret, társadalomismeret, vallásismeret, erkölcsismeret. 
4 Egy nem vallásos egyén esetében azt jelenti: szembesül, reflektál, álláspontot alakít ki. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

11–12. évfolyam 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tapasztalatok összegyűjtse, 
felidézése és megbeszélése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Egyszerűbb 

képességvizsgálatok elvégzése 
 Tudatosítás szituációs és 

szerep-játékokkal és ezek 
elemzése, vélemények 
ütköztetése 
 Konfliktus-megoldási módok 

kipróbálása, 
 Tények és tapasztalatok 

gyűjtése, feldolgozása és 
értelmezése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Képek és filmek megnézése és 

elemzése, vélemények felszínre 
hozása és ütköztetése, 
megbeszélése és elemzése 
 Könyvtári kutatás, referálás, 

bibliográfia készítés 
 Vizuális megjelenítés 
 Elmélkedés 
 Napló (munka-, olvasmány-, 

esemény- belső történés napló) 
vezetése 
 Sajtófigyelés 
 Írásművek készítése (jegyzet, 

ismertetés, összegezés, 
tanulmány, esszé) 
 Tanulói előadás, kiállítások 

rendezése 
 Akadályozottak, segítségre 

szorulók, szenvedők 
meglátogatása és megsegítése, 
valamint e tevékenységek 
felidézése és elemzése 
 Önmaguk, események, 

helyzetek megfigyelése és 
elemzése 

 A tanult tények, tulajdonságok, 
fogalmak és összefüggések 
bemutatása szerepjátékkal 
 Társadalomtudományi tényeket 

tartalmazó táblázatok, 
diagramok készítése 
 Napló- és önmegfigyelési 

jegyzőkönyvírás 
 Kisebb lélektani vizsgálatok és 

szociológiai (szociográfiai) 
kutatások elvégzése 
 Vitákban való kompetens 

részvétel 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív 

értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk)  
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel, 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben, 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal, 
 Összefüggések alkalmazásuk. 

 
 Lásd még:  

Megjegyzések az értékeléshez 
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Megjegyzések az értékeléshez 
 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 

teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a “sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a feladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11–12. évfolyam 

 
Az Embertan tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 

 
A 11. és 12. évfolyamban újra az előző hét évfolyamban tárgyalt témakörök olyan témái kerülnek sorra, 
amelyeket ebben az életkorban lehet alapos elemzés tárgyává tenni. A 11. évfolyamban az ember és önmaga, 
valamint az ember és társ kapcsolatai témakörökből, a 12. évfolyamban pedig más dimenziókba a tudás, a 
világértelmezés, a vallás, a szellem világába átlépő emberhez kapcsolódó témakörök, valamint az 
embertudományok művelése. Egyrészt a 4–10. évfolyamban tanultak és elsősorban érzékletesen megjelenített 
témák most tudományos reflexiót kapnak, másrészt minden eddiginél erőteljesebben megjelenik az 
embertudományok metaszintje, a filozófiai (s módjával a teológiai) antropológia. Nem az eddigiek leltározása és 
nem ismétlése kerül sorra ebben a két évben, hanem új problémák felvetése, amennyire lehetséges, továbbra is a 
gyakorlat felől. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. AZ EMBER ÉS ÖNMAGA, 

AZ EMBER ÉS A 
TÁRSAK (P@,F@,B,S,E) 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
EMBER ÉS ÖNMAGA, 
VALAMINT AZ EMBER ÉS A 
TÁRSAK KAPCSOLATÁRÓL 

    ÖNI 

        
1. Ember- és személyiség-

modellek (F@,P,S,B) a 
keleti (hinduista, buddhista, 
taoista, gnosztikus, iszlám), 
Az ókori és középkori 
keresztény és az újkori 
(marxi, kanti, gehleni, 
scheeleri, freudi, jungi, 
pannenbergi, rahneri, 
haeffneri, antropozófiai és 
New Age-) emberképek 
emberképekben 

 A különböző korok és kultúrák  
ember- és személyiség-képeiről 
informáló írások, hangfelvételek, 
képek és filmek felkutatása, 
elolvasása, feldolgozása;  
filozófiai reflexió a különböző 
pszichológiai és szociológiai 
ember- és személyiségképekre 

 A legfontosabb 
emberképeket felismeri, 
leglényegesebb 
vonásaikat felsorolja 

 A különböző 
emberképeket pontosan 
le tudja írni, össze tudja 
hasonlítani, a mai 
embertudományok 
nézőpontjából meg tudja 
ítélni. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2. A test, a pszichikum, a 

szociologikum és a szellem 
kapcsolata a különböző 
modellekben  
 

 a különböző korok emberképéről 
informáló írások, hangfelvételek, 
képek és filmek elemzése  

 Meg tud nevezni eltérő 
emberképeket a test, a 
pszichikum, a 
szociologikum és a 
szellem viszonynak 
felfogását tekintve. 

 Különféle emberképek 
minősíteni tud  aszerint, 
hogy mit tartanak a test, 
a pszichikum, a 
szociologikum és a 
szellem kapcsolatáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3. Ösztönösség és tudatosság 

(felelősség) a különböző 
modellekben 

 a különböző korok emberképéről 
informáló írások, hangfelvételek, 
képek és filmek elemzése 

 Meg tudja nevezni az 
ösztönösség és 
tudatosság viszonya 
szempontjából eltérő 
emberképeket 

 Különféle emberképeket 
tud minősíteni aszerint, 
hogy azok hogyan 
viszonyulnak az 
ösztönösséghez és a 
tudatossághoz. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
 

UNIV 
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   4. Az ember identitás-története 
(P@,F,S,B,E)  

Az ember identitástörténetéről 
informáló tudományos és 
művészeti szövegek felkutatása, 
elemzése, megbeszélése, ezen 
ismeretek kiegészítése 
megfigyeléssel, 
önmegfigyeléssel, kutatással, a 
különböző embertudományok 
megállapításainak egymásra 
vetítése 

 
 

 
 

        
4.1. identitás és a lelkiismeret 

alakulása  különböző 
életkorokban 

 az identitás és lelkiismeret 
kapcsolatáról informáló 
tudományos és művészeti írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elemzése, 
megbeszélése, ezen ismeretek 
kiegészítése megfigyeléssel, 
szerepjátékkal, 
önmegfigyeléssel, kutatással, a 
különböző embertudományok 
megállapításainak egymásra 
vetítésével 

 Ismeri az identitás és a 
lelkiismeret kialakulása 
legfontosabb 
állomásainak legfőbb 
jellemzőit Erikson és 
Piaget alapján.  

 Alkalmazni tudja az 
identitás és a lelkiismeret 
kialakulása megbízható 
ismeretét művészi 
alkotások ábrázolta 
eseteken és életpéldákon.

        
4.2. identitás és a lelkiismeret 

alakulása különböző 
történelmi korszakokban 

 információk gyűjtése és 
elemzése az identitás és a 
lelkiismeret alakulásának 
történeti és kulturális 
változatainak bemutatására  

 Ismeri néhány korszak és 
kultúra gyermek- és 
felnőtt-képének, 
valamint erkölcsi 
felfogásának lényeges 
vonásait.  

 Összehasonlító elemzést 
tud készíteni különböző 
korok és kultúrák 
erkölcs- és személyiség-
felfogásáról. 

        
4.3. identitás különböző 

konfliktushelyzetekben 
(szerepkonfliktus, megtérés, 
kisebbségi helyzet stb.) 

 az identitásváltozás legfontosabb 
törvényszerűségeinek feltárása 
szakirodalmi olvasmányok, 
műalkotások, megfigyelések és 
szerepjátékok alapján 

 Képes leírni saját maga 
és környezete 
szerepkonfilktusait. 

 Felismeri és elemezni 
tudja a valóságos és 
műalkotások ábrázolta 
szerepkonfliktusokat, 
identitásválságokat, 
képes megoldási 
javaslatok 
megfogalmazására. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
5. Az átlagos, a normális és a 

rendhagyó ember (P@,F,S) 
 

 Az átlagos, a normális és a 
rendhagyó különböző 
embertudományok felöli 
megközelítését  biztosító 
információk felkutatása, 
feldolgozása, kiegészítése 
megfigyeléssel, szerepjátékkal, 
önmegfigyeléssel 

    

        
5.1. egyediség és 

megfejthetetlenség 
 az egyediség és a 

megfejthetetlenség különböző 
embertudományok felöli 
megközelítését  biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, feldolgozása, 
kiegészítése megfigyeléssel, 
szerepjátékkal, önmegfigyeléssel 

 Példákat tud mondani 
arra, hogy mi fejthető 
meg és mi nem az 
emberből. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Mit jelent az, 
hogy minden embert 
egyenlő méltóság illet 
meg? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 Életből vett eseteken és 
művészi ábrázolások 
példáin be tudja 
bizonyítani, hogy a senki 
mással, fel, nem 
cserélhető személy titka 
csak részben fejthető 
meg. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Mit jelent az, hogy 
minden embert egyenlő 
méltóság illet meg? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 
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5.2. fogyatékosság és 

akadályozottság 
 a fogyatékosság és az 

akadályozottság különböző 
embertudományok felöli 
megközelítését biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, feldolgozása, 
kiegészítése megfigyeléssel, 
szerepjátékkal, 
önmegfigyeléssel, beállítódás 
módosítása, álláspont  és 
cselekvési stratégiai  kialakítása 
akadályozott fogyatékosakkal 

 Érzékeli az egészségében 
fogyatékos 
akadályozottságát és 
esélyét az egészségre. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Mit tehet az ember a 
rászorulókért? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Életből vett eseteken és 
művészi ábrázolások 
példáin elemezni tudja a 
fogyatékos ember 
életesélyeit, 
szegénységét és 
gazdagságát, az 
akadályozottak és 
embertársaik 
kapcsolatát. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Mit tehet az ember a 
rászorulókért? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
5.3. negatív és pozitív 

rendhagyóság 
 a különbözőképpen értékelhető 

rendhagyóság különböző 
embertudományok felöli 
megközelítését  biztosító 
információk felkutatása, 
feldolgozása, kiegészítése 
megfigyeléssel, szerepjátékkal, 
önmegfigyeléssel 

 Tudja, hogy milyen 
kritériumok alapján 
neveznek valakit 
rendkívülinek vagy 
deviánsnak. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Mit jelent az, hogy 
minden embert egyenlő 
méltóság illet meg? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Különbféle 
embertudományok 
segítségével elemezni és 
értékelni tud különböző 
rendhagyó eseteket. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Mit jelent az, hogy 
minden embert egyenlő  
méltóság illet meg? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
5.4. önsorsrontás, önpusztítás és 

öngyógyítás 
 önsorsrontással és 

öngyógyítással kapcsolatos, 
élmények és információk 
gyűjtése, feldolgozása, 
megvitatása, cselekvési terv 
készítése 

 Ismeri az önpusztítás és 
gyógyításuk 
leggyakoribb módjait. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Milyen zsákutcái vannak 
az önmegvalósításnak? 
(és hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 Ismeri az önsorsrontás és 
önpusztítás legfőbb 
módjait, okait és 
megelőzésük, 
gyógyításuk 
legfontosabb formáit. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Milyen zsákutcái vannak 
az önmegvalósításnak? 
(és hasonló jellegű) 
kérdésre. 

ÖNI 

        
6. Időbeliség, történetiség, 

változás, fejlődés 
(F@,B,P,S) 

 Az embernek mint történeti 
lénnyel kapcsolatos, információk 
összegyűjtése  és feldolgozása, 
valamint kiegészítése 
önvizsgálattal, szerepjátékkal, 
megfigyeléssel, elmélkedéssel, 
kutatással, 

    

        
6.1. állandóság és változás  az egyszerre állandó és változó 

emberre vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása 

 Világosan látja, hogy mi 
az, ami állandó, mi az, 
ami változó az 
emberben. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Van-e 
fejlődés a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és  
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni az állandó és a 
változó viszonyát az 
emberben. 
Megfelelő választ ad a 
Van-e fejlődés a 
történelemben? (és ha- 
sonló jellegű) kérdésre. 
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6.2. folyamatosság, 

szakaszosság, ciklikusság 
 a folyamatosságra, 

szakaszosságra és ciklikusságra 
vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása 

 Felismeri a 
történelemben és saját 
történetében a 
folyamatosságot, a 
szakaszosságot és a 
ciklikusságot. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a  
Van-e fejlődés a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával Be tudja 
mutatni  a 
folyamatosságot, a 
szakaszosságot és a 
ciklikusságot. 
Megfelelő választ ad a  
Van-e fejlődés a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
6.3. múlt, jelen, jövő, pillanat  a jelenbe torkolló múltra és a 

jövő felé táguló, valamint a 
pillanatra sűrűsödő jelenre 
vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása 
és alkotása 

 Felismeri a múlt, jelen és 
a jövő egymással való 
viszonyának 
legfontosabb 
mozzanatait. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a múlt, a jelen és 
a jövő viszonyát az 
emberben. 

        
6.4. emlékezés, nosztalgia, 

a múlt feldolgozása 
 a múlttal való viszonyra 

vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása 

 Felismeri és röviden le 
tudja írni a múlthoz való 
viszonyulás néhány 
gyakori formáját. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a múlt 
feldolgozásának 
különböző módjait. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

 
6.5. jövőképek, prognózisok, 

tervek, utópiák 
 a jövőre vonatkozó ismeretek 

összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása, 
prognózisok, tervek és utópiák 
készítése 

 Felismeri és röviden le 
tudja írni a jövőbe 
tekintés legfontosabb 
műfajait. 

 Tervet, prognózist, és 
utópiát tud készíteni, 
azokat elemezni tudja. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

JÖVÖ 

        
6.6.    
    
 

időbeliség és 
örökkévalóság, visszatérés 
és célbaérés  

az időbeliségre és 
örökkévalóságra vonatkozó 
ismeretek összegyűjtése, 
tapasztalatok és élmények 
szerzése, feldolgozása, 
elemzéssel, megvitatással, 
elmélkedéssel és alkotással 

 

Ismeri az időbeliséget 
túllépő gondolkodás 
néhány változatát, s 
röviden le tudja írni a 
legfontosabb 
jellemzőiket. 

 

A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni az időbeliség és 
örökkévalóság 
kapcsolatát, valamint az 
időn való átlépés 
különböző elképzeléseit. 
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6.7. változás és fejlődés, 

biológiai-társadalmi 
koevolúció 

 a változásra és fejlődésre 
vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása 
elemzéssel, megvitatással 

 Ismeri a biológiai 
változás és a társadalmi 
fejlődés lényeges 
sajátosságait. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Van-e 
fejlődés a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a változás és a 
fejlődés, a biológiai és 
társadalmi változás 
eltéréseit és 
összefüggéseit. 
Megfelelő választ ad a 
Van-e fejlődés a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
6.8. mítosz és történelem  a mítosz és a történelem 

viszonyára vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása, 
megvitatása 

 Meg tudja különböztetni 
a mítoszt és a 
történetírást. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példákkal 
illusztrálni tudja a mítosz 
és történelem egymást 
kiegészítő szerepét, nem 
feledkezve meg a 
jelenkor mítoszairól sem.

        
6.9. hagyomány és újítás  a hagyomány és az újítás 

viszonyára vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása. 
megvitatása 

 Érzékelni tudja és 
röviden le tudja írni a 
hagyomány és az újítás 
viszonyát. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Milyen 
értelemben beszélhetünk 
ok-okozati viszonyokról 
a történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a hagyomány és 
az újítás szoros 
kapcsolatát. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Milyen értelemben 
beszélhetünk ok-okozati 
viszonyokról a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
6.10. válság, reform, forradalom  a válság megszüntetésére 

irányuló megoldásokra 
vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése, tapasztalatok és 
élmények szerzése, feldolgozása, 
megvitatása 

 Felismeri és röviden le 
tudja írni, példákkal 
tudja illusztrálni  a 
reform és a forradalom 
jellemző jegyeit. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad a 
Milyen értelemben 
beszélhetünk ok-okozati 
viszonyokról a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni  a válság, a 
reform és a forradalom 
összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Milyen értelemben 
beszélhetünk ok-okozati 
viszonyokról a 
történelemben? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 
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7. Beállítódás, előítélet, 

értékrend, viselkedés 
(P@,S,E) 

 A beállítódás, az előítélet, az 
értékrend és a viselkedés, 
valamint ezek összefüggéseit 
bemutató információk 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, szerepjátékokkal és 
műalkotással való illusztrálása 

    

        
7.1. beállítódás és viselkedés  a beállítódás és a viselkedés, 

valamint ezek összefüggéseit 
bemutató írások, hangfelvételek, 
képek és filmek felkutatása, 
elolvasása, feldolgozása  és 
megvitatása, szerepjátékokkal és 
műalkotással való illusztrálása és 
értelmezése. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a beállítódás és 
a viselkedés 
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a beállítódás és a 
viselkedés 
összefüggését. 

        
7.2. előzetes ítélet és előítélet  az előzetes ítélet és az előítélet, 

valamint ezek összefüggéseit 
bemutató írások, hangfelvételek, 
képek és filmek felkutatása, 
elolvasása, feldolgozása és 
megvitatása, szerepjátékokkal és 
műalkotással való illusztrálása és 
értelmezése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az előzetes 
ítélet és az előítélet 
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni az előzetes ítélet 
és az előítélet 
összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
7.3. empátia és tolerancia  az empátia és a tolerancia, 

valamint ezek összefüggéseit 
bemutató írások, hangfelvételek, 
képek és filmek felkutatása, 
elolvasása, feldolgozása és 
megvitatása, szerepjátékokkal és 
műalkotással való illusztrálása és 
értelmezése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az empátia és a 
tolerancia összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni az empátia és a 
tolerancia összefüggését. 

        
7.4. nyitottság, elkötelezettség és 

közömbösség 
 a nyitottság, elkötelezettség és a 

közömbösség, valamint ezek 
összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása és értelmezése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a nyitottság, az 
elkötelezettség és a 
közömbösség 
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a nyitottság, az 
elkötelezettség és a 
közömbösség 
összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8. Értékrendek, erkölcsök, 

etikák (E@,F,P,S) 
 

 Ismertek tanulása az 
értékrendről, erkölcsökről, 
etikákról 
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8.1. érdekek és értékek  az érdekek és értékek 

összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása és értelmezése 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az érdekek és 
értékek összefüggését.  
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad 
Milyen erős az érdekek 
és az értékek hatása 
erősebb-e a különböző 
társadalmakban és 
társadalmi 
csoportokban? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni  a nyitottság, az 
elkötelezettség és a 
közömbösség 
összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad 
Milyen erős az érdekek 
és az értékek hatása 
erősebb-e a különböző 
társadalmakban és 
társadalmi 
csoportokban? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
8.2. érték és értékelés, normák 

és értékorientációs 
kategóriák 

 értékek, normák, 
értékorientációs kategóriák 
valamint az értékelő ember 
kapcsolatát bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása,, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az értékek, 
normák és az 
értékorientációs 
kategóriák 
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni az értékek, 
normák és 
értékorientációs 
kategóriák figyelembe 
vételével értékelő, 
döntést hozó embert. 

        
8.3. értékrendek és 

értékrendszerek 
 az értékrendeket és 

értékrendszereket bemutató 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva be tudja 
mutatni az 
értékrendeknek és az 
értékrendszereknek az 
emberek és a társadalom 
életében betöltött 
szerepét. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni az értékrendek 
és értékrendszerek 
emberi magatartást 
alakító szerepét. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8.4. erkölcs (morál) és éthosz 

(moralitás) 
 morál és moralitás 

összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a morál és a 
moralitás összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a moráli és a 
moralitás összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        



 
 
 
 
4038 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
8.5.    
 

szándék és következmény 
 

a szándék és a következmény 
összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 
Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a szándék és 
következmény 
összefüggését. 

 
A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a szándék és 
következmény 
összefüggését az erkölcsi 
döntésekben. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8.6. hiba és bűn, a valamiben 

bűnösség és a rossz ember 
 a hiba és a bűn, a valamiben 

bűnösség és a bűnös  és a rossz 
ember összefüggéseit bemutató 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a hiba és a bűn 
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a hiba és a bűn 
összefüggését, a 
bűnösnek nyilvánítás 
megfelelő módját. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8.7. bűnös struktúrák  a bűnös struktúrákkal és az azok 

megszűntetésével kapcsolatos 
információk feldolgozása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a bűnös 
struktúrát. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a mai bűnös 
struktúrák fontosabb 
válfajait és a 
megszüntetésükre 
irányuló stratégiákat. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
8.8. bűn, bűntudat, büntetés, 

bűnhődés, jóvátétel, 
megtisztulás 

 a bűntudat, bűnhődés, büntetés, 
jóvátétel és megtisztulás 
összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a bűntudat, 
bűnhődés, büntetés, 
jóvátétel és megtisztulás  
összefüggését. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a bűntudat, a 
büntetés, a bűnhődés, a 
jóvátétel és a 
megtisztulás 
összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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8.9. a jó és a helyes, és a jó 

megvalósítását elősegítő 
erények 

 a jó és a helyes összefüggéseit, 
valamint a jó megvalósítását 
elősegítő erényeket és 
erénytanokat bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása, értelmezése és 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a jó és a helyes 
összefüggését, valamint 
a fő erényeket. 
Megfelelő elemeket is 
tartalmazó választ ad 
Vannak-e abszolút 
erkölcsi érékek? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a jó és helyes 
összefüggését, valamint 
a legfőbb értékek és 
erények viszonyát. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad 
Vannak-e abszolút 
erkölcsi érékek? (és 
hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
8.10. erkölcsök és etikák  az erkölcsök és etikák 

összefüggéseit bemutató írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
felkutatása, elolvasása, 
feldolgozása  és megvitatása, 
szerepjátékokkal és műalkotással 
való illusztrálása és értelmezése. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni néhány 
fontosabb erkölcsi 
felfogást és etikát. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a legfontosabb 
erkölcsi felfogásokat, 
erkölcsi érveléseket és 
etikákat. 

        
II. A MÁS DIMENZIÓKBA 

ÁTLÉPŐ EMBER 
 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
MÁS DIMENZIÓKBA  
(A TUDÁS, A HIT ÉS A 
SZÉPSÉG) VILÁGÁBA 
ÁTLÉPŐ EMBERRŐL.   

    

        
1. Világképek és világnézetek 

(F@,S,P) 
 

 A világképek és világnézetek 
viszonyát  bemutató információk 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

    UNIV 

        
1.1. természetkép és világkép  a természetkép és a világkép 

viszonyát bemutató biztosító 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni néhány 
természetképet és 
világképet. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb 
természetképek és 
világképek 
összefüggéséről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
1.2. kultúrák és világképek  a kultúrák és világképek 

viszonyát bemutató biztosító 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni néhány kultúra 
világképét. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb 
természetképek és 
világképek 
összefüggéséről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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1.3. világkép és tudomány 

 
 a világkép és a tudomány 

viszonyát bemutató biztosító 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a tudomány és 
a világkép viszonyát. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb világképek 
és a tudomány 
viszonyáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
1.4. világkép és vallás 

 
 a világkép és a vallás viszonyát 

bemutató biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a világkép és a 
vallás viszonyát. 

 Legyen megbízható 
tudása a legfontosabb 
kultúrákban a világkép 
és a vallás viszonyáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
1.5. világkép és világnézet  a világkép és a világnézet 

viszonyát bemutató biztosító 
írások, hangfelvételek, képek és 
filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása, 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a világkép és 
világnézet viszonyát. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a világkép és 
világnézet összefüggését. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2. Hit és tudás (F*,P,S) 

 
 Ismeretek tanulása a különféle 

hitekről és tudásokról 
    

        
2.1. érzékelés-cselekvés, érzés-

értékelés, gondolkodás-
értelmezés, intuíció-
megsejtés 
 

 a pszichikus alapfunkciókkal és 
ezek filozófiai értelmezésével 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a pszichikus 
alapfunkciókat. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a pszichikus 
alapfunkciókat és 
összefüggésüket. 

        
2.2. doxa- és episztemé-jellegű 

tudás, a mindennapi tudás és 
más tudásformák 
 

 a doxa- és az episztemé-jellegű 
tudással, valamint a mindennapi 
tudás és más megismerési 
formákkal 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben.  

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a doxa- és az 
episztemé-jellegű tudást. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a különböző 
megismerés- és 
tudásformákat. 

        
2.3. hit és tudás  a hit és tudás viszonyával 

kapcsolatos információk 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a hit és tudás 
viszonyát. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Mi a hit, a 
vallás szerepe az egyes 
ember és a társadalmak 
életében? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a hit és tudás 
kapcsolatát. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Mi a hit, a vallás szerepe 
az egyes ember és a 
társadalmak életében? 
(és hasonló jellegű) 
kérdésre. 
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2.4. vallás és tudomány 
 

 a vallás és tudomány 
viszonyával kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írnia vallás és 
tudomány kapcsolatát. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb kultúrákban 
a vallás és tudomány 
viszonyáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2.5. vallás és művészet 

 
 a vallás és művészet viszonyával 

kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a vallás és a 
művészet kapcsolatát. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb kultúrákban 
a vallás és a művészet 
viszonyáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2.6. a vallás mint hit, ismeret, 

érzés, rítus, közösség 
 

 a vallás különböző dimenzióival 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása. az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a vallás 
különböző dimenzióit. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a vallás 
különböző dimenzióit. 

        
2.7. a vallás mint kényszer-

neurózis, hamis tudat, 
elidegenedés, pótlék, ópium 
 

 az eltorzult vallásosság 
személyiségkárosító hatásaival 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az eltorzult 
vallásosság néhány 
személyiséget károsító 
következményét. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni az eltorzult 
vallás személyiséget 
károsító hatásait. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

 
2.8. a vallás mint 

világmagyarázat 
 a vallással mint 

világmagyarázattal kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a vallás 
világmagyarázat 
szerepét. Megfelelő 
elemeket is tartalmazó 
választ ad a Mi a hit, a 
vallás szerepe az egyes 
ember és a társadalmak 
életében? (és hasonló 
jellegű) kérdésre. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a vallás 
világmagyarázat 
szerepét. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
Megfelelő választ ad a 
Mi a hit, a vallás szerepe 
az egyes ember és a 
társadalmak életében? 
(és hasonló jellegű) 
kérdésre. 

        
2.9. a vallás mint én-te kapcsolat 

(M. Buber) 
 a buberi vallásfelfogás 

feldolgozása és megvitatása, 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a buberi 
vallásfölfogás 
legfontosabb jellemzőit. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a buberi 
vallásfölfogást. 
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2.10. vallástalanság, 

közömbösség, ateizmus 
 

 a nem-vallásossággal 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a nem-
vallásosság legfontosabb 
módjait. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a nem-
vallásosság különböző 
módjait. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2.11.    
 

elvilágiasodás, 
elvallástalanodás és 
elvallástalanítás 

 
az elvilágiasodással, 
elvallástalanodással és 
elvallástalanítással kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 
Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni az 
elvallástalanodás, az 
elvallástalanodás és az 
elvallástalanítás 
fogalmát. 

 
Megbízható tudással 
rendelkezik az 
elvallástalanodás, az 
elvallástalanodás és az 
elvallástalanítás 
összefüggéseiről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2.12. spiritualizáció, szekták, új 

vallási mozgalmak, New 
Age 

 az új vallási jelenségekkel 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tud írni  néhány fontos új 
vallási jelenséget. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb kultúrákban 
az új vallási jelenségek 
fontosabb típusairól. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
2.13. változások a hagyományos 

vallásokban 
 

 a hagyományos vallásokban új 
jelenségekkel kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni a hagyományos 
vallásokban jelentkező 
néhány új jelenséget. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
hagyományos 
vallásokban új 
jelenségekről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3. A mű és a befogadó (P,F,S) 

 
 Ismeretek tanulása a mű és a 

befogadó viszonyáról 
    

        
3.1. kommunikációs modell, 

jelek és jelentések 
 

 a kommunikációs modellel 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a szöveg és a 
befogadó kapcsolatának 
legfontosabb 
mozzanatot. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások 
létrehozásával be tudja 
mutatni a szöveg és a  
befogadó viszonyát. 

        
3.2. hermeneutikai kör 

(hétköznapi, tudományos, 
vallási és művészi szövegek 
esetén) 

 a hermeneutikai körrel 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a 
hermeneutikai kör 
lényegét. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni  hermeneutikai 
kör működését. 
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3.3. a műalkotás és a befogadó 

párbeszéde 
 

 a műalkotás és a befogadó 
viszonyával kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva  röviden le 
tudja írni  a műalkotás és 
a befogadó kapcsolatát. 

 A szakirodalomból, a 
művészi alkotásokból és 
az életből vett példák és 
élmények elemzésével, 
szövegek és műalkotások  
létrehozásával be tudja 
mutatni a műalkotás és a 
befogadó viszonyát. 

        
3.4. ízlések, művészeti kánonok, 

referencia csoportok, a 
művészetet közvetítők 

 az ízléssel, a művészeti 
kánonnal, a referencia 
csoportokkal és a művészetet 
közvetítőkkel kapcsolatos 
információk összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása. 
alkalmazása az önismeretben és 
a jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni az ízlés, a 
művészeti kánon 
fogalmait. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik az ízlés, a 
művészeti kánon, a 
referencia csoport és a 
művészetet közvetítők 
viszonyáról. 

        
3.5. kiválasztás, értékelés, 

értelmezés, hatás, katarzis 
 

 a befogadói viselkedés és a 
művészi alkotás 
hatásmechanizmusával 
kapcsolatos információk 
összegyűjtése és feldolgozása, 
megvitatása, alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni  a befogadói 
viselkedés legfontosabb 
jellemzőit. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a befogadói 
viselkedés és a művészi 
alkotás 
hatásmechanizmusáról. 

        
4. Mit és hogyan kutatnak, hol 

tartanak az 
embertudományok? 
(B,P,S,F,E) 
 

 Információk tanulása az 
embertudományi kutatásról 

    JÖVÖ 

        
4.1. biológiai antropológia, 

szociobiológia, lélektan, 
szociálpszichológia, 
pedagógia, 
kultúrantropológia, 
népismeret, kommunikáció 
elmélet, jelelmélet, 
szociológia, politológia, 
ökológia, etika, filozófiai 
antropológia, teológiai 
antropológia 
 

 a különböző 
embertudományokkal 
kapcsolatos információk 
összegyűjtése és feldolgozása 

 Röviden le tudja írni a 
legfontosabb 
embertudományokat. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a különböző 
embertudományok 
feladatáról és fő 
témáiról. 

        
4.2. intézmények, műhelyek, 

irányzatok, források 
(könyvek, könyvtárak, 
folyóiratok) 
 

 az embertudományok 
intézményeivel, műhelyeivel, 
irányzataival  és forrásaival 
kapcsolatos információk 
összegyűjtése és feldolgozása. 

 Röviden le tudja írni az 
embertudományok 
legfontosabb hazai 
műhelyeit. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik az 
embertudományok 
legfontosabb 
intézményeiről, 
műhelyeiről, 
irányzatairól és 
forrásairól. 

        
4.3. módszerek  az embertudományok 

legfontosabb módszereivel 
kapcsolatos információk 
összegyűjtése, feldolgozása és 
kipróbálása. 

 A legfontosabb 
embertudományi kutatási 
módszereket röviden le 
tudja írni, s képes 
legalább kettő alapfokú 
alkalmazására. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
legfontosabb 
embertudományi kutatási 
módszerekről, s legyen 
képes négy módszer 
alapfokú alkalmazására. 

        
4.4. a legfontosabb kérdések  az embertudományok előtt álló 

legfontosabb kérdések 
feldolgozása és megvitatása. 

 Röviden le tud írni az 
embertudományok előtt 
álló legfontosabb 
kérdések közül néhányat.

 Megbízható tudással 
rendelkezik az 
embertudományok előtt 
álló legfontosabb 
kérdésekről. 
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Év végi követelmények 

 
11–12. évfolyam 

 
a) A különböző emberképeket pontosan le tudja írni, össze tudja hasonlítani, a mai embertudományok 

nézőpontjából meg tudja ítélni. 
 
b) Különféle emberképeket minősíteni tud aszerint, hogy 

• azok mit tartanak a test, a pszichikum, a szociologikum és a szellem kapcsolatáról,  
• hogyan viszonyulnak az ösztönösséghez és a tudatossághoz. 

 
c) Alkalmazni tudja az identitás és a lelkiismeret kialakulása megbízható ismeretét művészi alkotások 

ábrázolta eseteken és életpéldákon. 
 
d) Felismeri és elemezni tudja a valóságos és műalkotások ábrázolta szerepkonfliktusokat, 

identitásválságokat, képes megoldási javaslatok megfogalmazására. 
 
e) Életből vett eseteken és művészi ábrázolások példáin be tudja bizonyítani, hogy a senki mással, fel, nem 

cserélhető személy titka csak részben fejthető meg. 
 
f) Különbféle embertudományok segítségével elemezni és értékelni tud átlagostól eltérő emberi 

viselkedéseket. 
 
g) Ismeri az önsorsrontás és önpusztítás legfőbb módjait, okait és megelőzésük, gyógyításuk legfontosabb 

formáit. 
 
h) A szakirodalomból, a művészi alkotásokból és az életből vett példák és  élmények elemzésével, 

szövegek és műalkotások  létrehozásával be tudja mutatni  
• az állandó és a változó viszonyát az emberben, 
• a folyamatosságot, a szakaszosságot és a ciklikusságot, 
• a múlt, a jelen és a jövő viszonyát az emberben, s a múlt feldolgozásának különböző módjait, 
• az időbeliség és örökkévalóság kapcsolatát, valamint az időn való átlépés különböző 

elképzeléseit, 
• a változás és a fejlődés, a biológiai és társadalmi változás eltéréseit és összefüggéseit, 
• a hagyomány és az újítás szoros kapcsolatát. 

 
i) A szakirodalomból, a művészi alkotásokból és az életből vett példák és élmények elemzésével, 

szövegek és műalkotások  létrehozásával be tudja mutatni  
• a beállítódás és a viselkedés összefüggését, 
• az előzetes ítélet és az előítélet összefüggését, 
• az empátia és a tolerancia összefüggését, 
• a nyitottság, az elkötelezettség és a közömbösség összefüggését. 

 
j) A szakirodalomból, a művészi alkotásokból és az életből vett példák és élmények elemzésével, 

szövegek és műalkotások létrehozásával be tudja mutatni, valamint e vonatkozásban önálló véleményt 
képes kialakítani és érvelni is tud mellette a következő kérdés- és problémakörökben: 

• 10.1. az értékek, normák és értékorientációs kategóriák figyelembevételével értékelő, döntést 
hozó ember, 

• 10.2. a morál és a moralitás összefüggése, 
• a szándék és következmény összefüggése az erkölcsi döntésekben,  
• a hiba és a bűn összefüggése, a bűnösnek nyilvánítás megfelelő módja, 
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• a mai bűnös struktúrák fontosabb válfajait és a megszüntetésükre irányuló stratégiák, 
• a bűntudat, a büntetés, a bűnhődés, a jóvátétel és a megtisztulás összefüggése, 
• a legfontosabb erkölcsi felfogásokat, erkölcsi érvelések és etikák, 
• a jó és helyes összefüggését, valamint a legfőbb értékek és erények viszonya. 

 
k) Megbízható tudással rendelkezik a következő viszonylatokról: 

• a természetkép és világkép,  
• a világkép és vallás, 
• a világkép és világnézet, 
• hit és tudás, 
• vallás és tudomány. 

 
l) A szakirodalomból, a művészi alkotásokból és az életből vett példák és élmények elemzésével, 

szövegek és műalkotások  létrehozásával be tudja mutatni 
• a vallás különböző dimenzióit, 
• az eltorzult vallás személyiséget károsító hatásait, 
• a vallás fogódzó, világmagyarázó, megváltó és gyógyító szerepét, 
• a nem-vallásosság különböző módjait, 
• az elvallástalanodás és az elvallástalanítás összefüggéseit, 
• az új vallási jelenségek fontosabb típusait. 

 
m) A szakirodalomból, a művészi alkotásokból és az életből vett példák és élmények elemzésével, 

szövegek és műalkotások létrehozásával be tudja mutatni a műalkotás és a befogadó viszonyát. 
 

n) Megbízható tudással rendelkezik a különböző embertudományok feladatáról, fő témáiról, legfontosabb 
intézményeiről, műhelyeiről, irányzatairól és forrásairól, valamint a legfontosabb embertudományi 
kutatási módszerekről. 
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PEDAGÓGIA 
 

12. évfolyam 
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A Pedagógia tanterv az Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 12. évfolyam számára 
kimunkált részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák 
(pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ☺ 
1 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Pedagógia tanterve a NAT 2003 Ember és társadalom műveltségi területére megfogalmazott 
követelményeknél szélesebb területet ölel fel. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Pedagógia tanterv a pedagógiai praxis iránt érdeklődést mutató, pedagógiai képességekkel rendelkező diákok 
számára nyújt fakultációs lehetőséget. A tanterv lehetővé teszi, hogy a diákok – a megélt iskolai tapasztalatok 
után és mellett – szisztematikus diszciplináris ismereteket szerezzenek a pedagógia világáról, valóságáról, 
alkotó és alakító tényezőiről, hogy tisztázódjon számukra a pedagógia alapvető funkciója. A tanterv mindezek 
mellett részletesen ismerteti a pedagógia világát mint professzionális intézményrendszert, a pedagógia világában 
tetten érhető tevékenységeket, szerepeket, szervezeteket és szervezetrendszereket. A pedagógiai ismeretek 
elsajátítása mellett pedagógiai jellegű tevékenységek (felügyelet, szabadidő-szervezés, tutori tevékenység stb.) 
tanulására, gyakorlására is lehetőséget teremt a tanterv. 
A Pedagógia  tanterv – illeszkedve az Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi 
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem 
szükséges külön terem. Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez 
szükséges, illetve a tanulása során gyűjtött dokumentumokat, eszközöket. A tanterv tanulásához-tanításához saját 
fejlesztésű szakkönyv áll rendelkezésre. 
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A Pedagógia tanulásának céljai a 12. évfolyamon 

 
A Pedagógia fakultatív tanulásának célja, hogy a tanulók az 1–11. évfolyamon szerzett mindennapi élményeiket, 
tapasztalataikat reflektív módon tudatosítsák, bővítsék. S a tapasztalati és élménybázis alapján összeállt 
mindennapi pedagógiai tudást koherens, rendezett tudásként tudják kezelni. Az így bennük összeálló tudás 
járuljon hozzá ahhoz, hogy párválasztás, majd családalapítás után el tudjanak igazodni az oktatási rendszer és az 
iskola világában. Leendő gyermekeik (valamint a tőlük információt, segítséget kérő érdeklődők) számára 
váljanak képessé előítéletektől mentes, tárgyszerű tájékoztatást adni. Végül a pedagógia tanulásának célja még 
az is, hogy a pedagógus pályára készülők élményt, információt és tudást szerezhessenek pályaválasztási 
döntésük meghozatalához. Tapasztalataik és élményeik reflektív feldolgozásával szerezzenek egyértelmű 
adatokat, információkat a tanulók a család és az iskola együttműködési lehetőségeiről, konfliktusairól, az 
együttműködés törvény által biztosított kereteiről. Váljanak képessé a családpedagógiai gondolkodásmód 
elsajátítására. Ismerjék meg a családpedagógia szakirodalmát. Váljanak képessé szülőknek történő 
segítségnyújtásra a családon belül jelentkező pedagógiai jellegű konfliktusok megoldáshoz; jellegzetes 
családpedagógiai jellegű – családhoz kötött – képességfejlesztő programok kidolgozásához. Ismerjék föl a 
tanulók, hogy a pedagógiai praxis évezredes folytatása nyomán jelentős volumenű és rendezettségű tudás 
halmozódott föl avégett, hogy a pedagógiai praxist orientálja, hogy segítséget és fogódzót nyújtson a pedagógiai 
praxis hiteles, biztonságos végzéséhez. Legyenek tájékozottak a tanulók arról, hogy az iskola – mint a társadalmi 
praxis egyik legfrekventáltabb alrendszere – szinte valamennyi művészeti ágnak témája. Szerezzenek hiteles 
információkat a tanulók – pályaválasztási döntéseik meghozatalához, azaz ismerjék meg  a pedagógusszakma 
presztízsét, nehézségeit, a vele járó felelősséget és művelésének konfliktusait. Legyenek tisztában a tanulók 
azzal, hogy az emberi foglalkozások végzése során tévedéseket, hibákat, ún. műhibákat követnek el a 
munkavállalók. Tudjanak arról, hogy a műhibáért erkölcsi és jogi felelősséggel tartoznak. Ám tudjanak arról is, 
hogy a pedagógusfoglalkozások területén a műhiba elismertetése a kezdeteknél tart. Adatszerűen és tényszerűen 
legyenek képesek eligazodni a tanulók az emberi művelődés történetében, kitüntetetten a nevelésre, valamint az 
iskolázásra vonatkozó nézetek alakulására, továbbá a nézetek hatástörténetére a ma is létező napi praxisra 
vonatkoztatva. Szerezzenek tájékozottságot a tanulók a hazai és az európai iskolaügy jelenéről és jövőjéről. 
Fejlesszék stratégiai látásmódjukat az iskola lehetséges jövőjét illetően. Legyen elképzelésük az iskolázás 
jövőbeni lehetséges alternatíváiról, kitüntetetten a kötelező iskolázás és az "életfogytiglan" való tanulás 
problémaköreire. Szerezzenek jártasságot a tanulók az iskolai gyakorlat jelenségvilágának leírásában, 
értelmezésében, szerezzenek felkészültséget az iskolai gyakorlat lehetséges jobbításához. Vegyenek részt a 
tanulók pályaalkalmassági vizsgálatokon a pedagóguspályára való alkalmasság eldöntése érdekében. 
Gazdagodjon önismeretük és énképük a pálya mindennapos gyakorlatának megismerése, reflektív feldolgozása 
révén. Legyenek a tanulók tudatában annak, hogy a pedagógusszakma műveléséhez a már meglévő képességeik 
további csiszolásra várnak, hiányzó képességeik pedig sok-sok gyakorlással kifejleszthetők. Ismerjék meg a 
tanulók azokat a munkaszerepeket, amelyeket pedagógiai asszisztensként, később pedig diplomával rendelkező 
pedagógusként betölthetnek az iskola, illetve az oktatási rendszer keretei között. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 12. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Saját élmények és tapasztalatok 
rendszerezése a pedagógia 
kategóriarendszerének 
alkalmazásával 
 Megfigyelések a család és az 

iskola keretei között 
 Pedagógiai folyamatok leírása 

és elemzése 
 Az iskolaügyet szabályozó 

törvényszöveg elemzése és 
értelmezése 
 Neveléstörténeti szövegek 

értelmezése 
 Iskolai dokumentáció 

tanulmányozása 
 Tantervelemzés 
 Tankönyv- és taneszközelemzés 
 Interjúk készítése az iskolai élet 

szereplőivel 
 Közreműködés iskolai 

kísérletek tervezésében, 
kivitelezésében 

 Ismeretterjesztő cikk készítése a 
helyi sajtó számára pedagógiai 
témákról 
 Pedagógiai műhibák 

argumentálása szakmai vita 
keretében  
 Pedagógiai szócikkek készítése 
  A tartalmi szabályozás kritikája 

szóban és írásban 
 Ismeretterjesztő előadás szülők 

számára 
 Viták szervezése pedagógiai 

témákról 

 Személyes kompetenciák 
egybevetése a pedagógus 
szakma egy-egy 
professziógramjával 
 Pedagógus pályára való 

alkalmasság kritériumainak 
egybevetése saját pedagógiai 
teljesítményekkel 
 A személyes pedagógiai 

szakmai tudás egybevetése a 
kívánatos pedagógus attitűddel, 
magatartással és nevelési 
stílussal 

 
 

Saját fejlesztésű taneszköz 
 

Évfolyam Cím 
12. Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Bp., 1996., Nemzeti Tankönyvkiadó. 

 

 Zsolnai József: Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia. Bp., 1995., Holnap KKT –ÉKP Központ. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
12. évfolyam 

 
A Pedagógia tanulásának célja, hogy a tanulók az eddig szerzett mindennapi élményeiket, tapasztalataikat 
tudatosítsák, bővítsék. A mindennapi pedagógiai tudást koherens, rendezett tudásként tudják kezelni. Legyenek 
tájékozottak a tanulók arról, hogy az iskola szinte valamennyi művészeti ágnak témája. Szerezzenek hiteles 
információkat a tanulók ismerjék meg a pedagógusszakma presztízsét, nehézségeit, a vele járó felelősséget és 
művelésének konfliktusait. Legyenek tisztában azzal, hogy az emberi foglalkozások végzése során tévedéseket, 
hibákat, ún. műhibákat követnek el a munkavállalók. Adatszerűen és tényszerűen legyenek képesek eligazodni a 
tanulók az emberi művelődés történetében, kitüntetetten a nevelésre, valamint az iskolázásra vonatkozó nézetek 
alakulására, továbbá a nézetek hatástörténetére a ma is létező napi praxisra vonatkoztatva. Szerezzenek 
tájékozottságot a tanulók a hazai és az európai iskolaügy jelenéről és jövőjéről.  
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A PEDAGÓGIA  

(AZ ISKOLAÜGY) MINT 
TUDATOSÍTOTT, 
REFLEKTÁLT PRAXIS 

 A PEDAGÓGIA  
(AZ ISKOLAÜGY) MINT 
TUDATOSÍTOTT, 
REFLEKTÁLT PRAXIS 
TANULMÁNYOZÁSA;  
AZ ISKOLAPEDAGÓGIA 
MINT DISZCIPLÍNA ÁLTAL 
FELTÁRT, RENDSZEREZETT 
TUDÁS MEGTANULÁSA 

    

        
1. Az iskola  Az iskola jelenségvilágának 

tanulmányozása megfigyeléssel, 
tapasztalatok gyűjtésével és 
rendezésével, iskolaelméleti 
témájú szövegek feldolgozásával 

    

        
1.1. az iskolarendszer  az iskolarendszerre vonatkozó 

információk áttekintése 
népszerűsítő kiadványok, 
szakkönyvek, valamint a 
közoktatási törvény 
tanulmányozása révén 

    

        
1.1.1. az óvodák  az óvodák funkcióinak 

számbavétele; 
az óvoda működését szabályozó 
dokumentumok, pedagógiai 
segédletek tanulmányozása; 
egy-egy óvoda belső életének 
megfigyelése 

 Fel tudja sorolni az  
óvoda funkcióit, 
valamint az óvoda 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket.

 Fel tudja sorolni az  
óvoda funkcióit, 
valamint az óvoda 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket. 
Felkészült arra, hogy a 
szülőknek és az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson az óvoda 
funkcióiról, az óvoda 
működéséhez 
kapcsolódó 
dokumentumokról. 
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1.1.2. az általános műveltséget 

nyújtó iskolák 
 az általános műveltséget nyújtó 

iskolák funkcióinak 
számbavétele; 
az iskola működését szabályozó 
dokumentumok, pedagógiai 
segédletek, taneszközök 
tanulmányozása; 
egy-egy iskola belső életének 
megfigyelése 

 Fel tudja sorolni az 
általános műveltséget 
nyújtó iskola funkcióit, 
valamint az iskola 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket.

 Fel tudja sorolni az 
általános műveltséget 
nyújtó iskola funkcióit, 
valamint az iskola 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai segédleteket. 
Felkészült arra, hogy a 
szülőknek és az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson az iskola 
funkcióiról, az iskola 
működéséhez 
kapcsolódó 
dokumentumokról. 

        
1.1.3. a szakképzés  a szakképzés funkcióinak 

számbavétele; 
a szakképzés szerkezetének 
megismerése; 
a szakképzés működését 
szabályozó dokumentumok 
(kitüntetetten a szakképzési 
törvény), pedagógiai segédletek, 
taneszközök tanulmányozása; 
egy-egy iskola belső életének 
megfigyelése 

 Fel tudja sorolni a 
szakképzés funkcióit, 
valamint a 
szakközépiskola 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai segédleteket. 

 Fel tudja sorolni a 
szakképzés funkcióit, 
valamint a 
szakközépiskola 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai segédleteket. 
Felkészült arra, hogy a 
szülőknek és az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson a szakképzés 
funkcióiról, a 
szakközépiskola 
működéséhez 
kapcsolódó 
dokumentumokról. 

        
1.1.4. a felsőoktatás  a felsőoktatás funkcióinak 

számbavétele; 
a felsőoktatás szerkezetének 
megismerése; 
a felsőoktatás működését 
szabályozó dokumentumok 
(kitüntetetten a felsőoktatási 
törvény), pedagógiai segédletek, 
taneszközök tanulmányozása; 
egy-egy felsőoktatási intézmény 
belső életének megfigyelése 

 Fel tudja sorolni a 
felsőoktatás funkcióit, 
valamint a felsőfokú 
oktatási intézmény 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket.

 Fel tudja sorolni a 
felsőoktatás funkcióit, 
valamint a felsőfokú 
oktatási intézmény 
működését szabályozó 
dokumentumokat és 
pedagógiai  segédleteket. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson a felsőoktatás 
funkcióiról, a felsőfokú 
oktatási intézmény 
működéséhez 
kapcsolódó 
dokumentumokról. 
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1.1.5. a pedagógiai 

szakszolgálatok 
 a pedagógiai szakszolgálatok 

funkcióinak megismerése, 
működési programjaik 
tanulmányozása; 
egy-egy szakszolgálat belső 
életének megfigyelése 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógiai szakszolgálat 
funkcióit, valamint 
annak működését 
szabályozó 
dokumentumokat. 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógiai szakszolgálat 
funkcióit, valamint 
annak működését 
szabályozó 
dokumentumokat. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson a pedagógiai 
szakszolgálat 
funkcióiról, a 
működéséhez  
kapcsolódó 
dokumentumokról. 

        
1.1.6. a pedagógusszakma 

szolgáltató szervezetei 
 a pedagógusszakma szolgáltató 

szervezetei funkcióinak 
megismerése, működési 
programjaik tanulmányozása; 
egy-egy szakmai szolgáltató 
szervezet belső életének 
megfigyelése 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógiai szakmai 
szolgáltató szervezet 
funkcióit, valamint 
annak működését 
szabályozó 
dokumentumokat. 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógiai szakmai 
szolgáltató szervezet 
funkcióit, valamint 
annak működését 
szabályozó 
dokumentumokat. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson a pedagógiai 
szakmai szolgáltató 
szervezet funkcióiról, a 
működéséhez  
kapcsolódó 
dokumentumokról. 

        
1.1.7. a pedagógus-továbbképzés  a pedagógus-továbbképzés 

funkciójának, történetének és 
jelenlegi magyarországi 
helyzetének megismerése, 
egybevetése más hazai szakmák 
és néhány európai ország 
továbbképzési gyakorlatával 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógus-továbbképzés 
funkcióit, valamint a 
továbbképzési rendszer 
működését szabályozó 
dokumentumokat. 

 Fel tudja sorolni a 
pedagógus-továbbképzés 
funkcióit, valamint a 
továbbképzési rendszer 
működését szabályozó 
dokumentumokat. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
felvilágosítást adjon, 
tájékoztató előadást 
tartson a pedagógus-
továbbképzés 
funkciójáról, történetéről 
és jelenlegi 
magyarországi 
helyzetéről. 

        
1.2. az iskolaszerkezet  információk szerzése, gyűjtése az 

iskolaszerkezet országunkon 
belül megfigyelhető alakulásáról, 
valamint szűkebb (települési) és 
tágabb (regionális) változásáról 

    

        
1.2.1. az alapiskolázás modelljei  a hazai alapiskolázás 

modelljeinek áttekintése, 
egybevetése a környező 
országok, valamint Európa 
néhány országának alapiskolázási 
modelljével 

 Ismeri hazánk és még 
legalább két európai  
ország alapiskolázásának 
modelljét. 

 Ismeri hazánk és még 
legalább öt európai  
ország alapiskolázásának 
modelljét. E modelleket 
ábrázolni is tudja és 
képes róluk tájékoztatást 
tartani érdeklődőknek. 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4053 

 
 

        
1.2.2. a középiskolázás modelljei  a hazai középiskolázás 

modelljeinek áttekintése, 
egybevetése a környező 
országok, valamint Európa 
néhány országának 
középiskolázási modelljével 

 Ismeri hazánk és még 
legalább öt európai  
ország 
középiskolázásának 
modelljét. 

 Ismeri hazánk és még 
legalább öt európai  
ország 
középiskolázásának 
modelljét. E modelleket 
ábrázolni is tudja és 
képes róluk tájékoztatást 
tartani érdeklődőknek. 

        
1.2.3. a közoktatás és a 

felsőoktatás kapcsolódása 
 élmények, tapasztalatok, valamint 

hiteles információk gyűjtése a 
közoktatás és a felsőoktatás 
kapcsolódásáról: az érettségi, 
valamint a felvételi vizsgák 
rendjéről, a hozzájuk kapcsolódó 
oktatáspolitikai és 
érdekkonfliktusokról 

 Ismeri a hazai érettségi, 
valamint a felvételi 
vizsgák rendjét, a 
hozzájuk kapcsolódó 
oktatáspolitikai és 
érdekkonfliktusokat. 

 Ismeri a hazai érettségi, 
valamint a felvételi 
vizsgák rendjét, a 
hozzájuk kapcsolódó 
oktatáspolitikai és 
érdekkonfliktusokat. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
tájékoztató előadást 
tartson a közoktatás és a 
felsőoktatás 
kapcsolódásáról, illetve 
kapcsolódási 
lehetőségeiről. 

        
1.3. az iskola funkciói  az iskola mint szervezet a 

tényleges és lehetséges 
funkcióinak számbavétele 
pedagógiai programok és helyi 
tantervek tanulmányozása révén, 
kitüntetetten egy-egy iskola 
preferált értékrendjére 

    

        
1.3.1. a kultúraközvetítés  az iskola kultúraközvetítő 

szerepének tanulmányozása a 
Nemzeti alaptanterv, a 
kerettantervek, továbbá a helyi 
tantervek és a hozzájuk 
kapcsolódó taneszközök 
áttekintésével 

    

        
1.3.1.1. a tantervek és típusaik  információk szerzése a 

tantervekről, illetve a 
tantervtípusokról a XX. század 
magyar iskolázásának története 
során keletkezett tantervek 
megismerésével, címleírásával, 
néhány tantervelméleti írás 
(szakkönyv) jellegzetes 
megállapításainak 
figyelembevételével 

 Ismertetni tudja a 
különböző 
tantervtípusokat a 
tartalmi szabályozásban 
betöltött szerepük 
szempontjából. Ismer 
legalább két tantervet és 
egy tantervelméleti 
jellegű írást (könyvet 
vagy tanulmányt). 

 Ismertetni tudja a 
különböző 
tantervtípusokat a 
tartalmi szabályozásban 
betöltött szerepük 
szempontjából. Ismer 
legalább öt tantervet és 
három tantervelméleti 
jellegű írást (könyvet 
vagy tanulmányt). Képes 
a tantervek értékelésére, 
részt tud venni 
tantervekről szóló 
vitában. 

 



 
 
 
 
4054 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

        
1.3.1.2. a tantárgyak rendszere  információk szerzése a tantárgyak 

rendszeréről, illetve a  különböző 
elvek mentén szerveződő 
tantárgyakról, illetve azok 
típusairól a XX. század magyar 
iskolázásának története során 
keletkezett tantárgyak 
megismerésével, néhány 
tantárgyelméleti írás (szakkönyv) 
jellegzetes megállapításainak 
figyelembevételével 

 Ismertetni tudja a 
különböző 
tantárgytípusokat. Ismeri 
legalább két alternatív 
program tantárgyi 
rendszerét és egy 
tantárgyelméleti jellegű 
írást (könyvet vagy 
tanulmányt). 

 Ismertetni tudja a 
különböző 
tantárgytípusokat. Ismeri 
legalább öt alternatív 
program tantárgyi 
rendszerét és egy 
tantárgyelméleti jellegű 
írást (könyvet vagy 
tanulmányt). Felkészült 
arra, hogy az 
érdeklődőknek 
tájékoztató előadást 
tartson a XX. század 
magyar iskolázásának 
története során 
keletkezett 
tantárgyakról. 

        
1.3.1.3. a taneszközök világa  információk szerzése a 

taneszközökről, illetve a 
taneszköz-típusokról a XX. 
század magyar iskolázásának 
története során keletkezett 
taneszközök, valamint a jövő 
század várható (már 
tanulmányozható) taneszközeinek 
megismerésével, címleírásával, 
néhány taneszközelméleti írás 
(szakkönyv) jellegzetes 
megállapításainak 
figyelembevételével 

 Ismertetni tudja a 
különböző taneszköz-
típusokat. Ismer legalább 
egy taneszközelméleti 
jellegű írást (könyvet 
vagy tanulmányt). 

 Ismertetni tudja a 
különböző taneszköz-
típusokat. Ismer legalább 
egy taneszközelméleti 
jellegű írást (könyvet 
vagy tanulmányt). 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
tájékoztató előadást 
tartson a XX. század 
magyar iskolázásának 
története során 
keletkezett 
taneszközökről, valamint 
a jövő század várható 
(már tanulmányozható) 
taneszközeiről. 

        
1.3.2. a szervezeti létre történő 

szocializáció 
 az iskolai szervezeti létre történő 

szocializációs törekvéseket 
rögzítő dokumentumok (házirend, 
szervezeti és működési 
szabályzat, gyermeki jogok 
dokumentumai stb.) 
tanulmányozása; a 
dokumentumokban rögzített 
normák érvényesülésének 
megfigyelése egy-egy iskolában 

    

        
1.3.2.1. kommunikációs normák a 

szervezetben 
 a kommunikációs normákat  

rögzítő írott információk 
tanulmányozása, valamint az 
iskolai  dokumentumokban  (pl. 
kommunikációs témájú 
tankönyvekben) rögzített 
kommunikációs normák 
érvényesülésének megfigyelése 
egy-egy iskolában, óvodában 

 Képes rendszerbe 
foglalni az egy-egy 
iskolában vagy 
óvodában értékként 
preferált kommunikációs 
normákat. Információval 
rendelkezik azok 
érvényesüléséről és 
torzulásáról is. 

 Képes rendszerbe 
foglalni az egy-egy 
iskolában vagy 
óvodában értékként 
preferált kommunikációs 
normákat. Információval 
rendelkezik azok 
érvényesüléséről és 
torzulásáról is. Javaslatot 
tud megfogalmazni  a 
rosszul érvényesülő 
kommunikációs normák 
javítására, normák 
elhagyására, új normák 
felvételére. 
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1.3.2.2. magatartás (illem) a 

szervezethez való 
alkalmazkodásban 

 a magatartás (illem) normáit 
rögzítő írott információk 
tanulmányozása, valamint az 
iskolai dokumentumokban (pl. 
illemtan tankönyvekben) rögzített 
magatartási, viselkedési  normák 
érvényesülésének megfigyelése 
egy-egy iskolában 

 Képes rendszerbe 
foglalni az egy-egy 
iskolában vagy 
óvodában értékként 
preferált magatartási 
normákat. Információval 
rendelkezik azok 
érvényesüléséről és 
torzulásáról is. 

 Képes rendszerbe 
foglalni az egy-egy 
iskolában vagy 
óvodában értékként 
preferált magatartási 
normákat. Információval 
rendelkezik azok 
érvényesüléséről és 
torzulásáról is. Javaslatot 
tud megfogalmazni a 
rosszul érvényesülő 
magatartási normák 
javítására, normák 
elhagyására, új normák 
felvételére. 

        
1.3.3. az én megismerése és 

tökéletesítése 
(perszonalizáció) 

 élmények és tapasztalatok 
szerzése arról, hogy egy-egy 
iskolában  a pedagógusok miként 
és milyen szinten tesznek 
erőfeszítést a  tanulóiknak mint 
énképpel rendelkező 
személyeknek a megismerésére, 
tökéletesítésére, emberi 
méltóságuk tiszteletben tartására, 
reális énképük formálására 

    

        
1.3.3.1. a szükséglet kielégítés 

(motiváció) 
 tantervek, taneszközök és a praxis 

tanulmányozása avégett, hogy 
azok miként tesznek eleget a 
különböző életkorú tanulók 
szükségletei kielégítésének és 
fejlesztésének 

 Segítséggel képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni a 
motiváció 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

 Önállóan képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni a 
motiváció 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

        
1.3.3.2. a képességfejlesztés  tantervek, taneszközök és a praxis 

tanulmányozása avégett, hogy 
azok miként járulnak a különböző 
életkorú tanulók képességeinek 
fejlesztéséhez, a perifériára 
szorított képességek mint 
potencialitások számbavételéhez, 
a képesség, valamint az énkép 
egymásra vonatkoztatott 
kongruenciájához 

 Segítséggel képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni a 
képességfejlesztés 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

 Önállóan képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni a 
képességfejlesztés 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

        
1.3.3.3. önismeret, önnevelés  tantervek, taneszközök és a praxis 

tanulmányozása avégett, hogy 
azok miként járulnak, miként 
adnak segítséget  a különböző 
életkorú tanulók önismeretéhez és 
önneveléséhez, illetve ilyen 
típusú – személyre szóló – 
programok összeállításához 

 Segítséggel képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni az 
önismeret, önnevelés 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

 Önállóan  képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni az 
önismeret, önnevelés 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

        
1.3.3.4. akaratedzés, 

attitűdbefolyásolás 
 tantervek, taneszközök és a praxis 

tanulmányozása avégett, hogy 
azok miként járulnak a különböző 
életkorú tanulók akaratedzéséhez, 
attitűdjeik kedvező irányú 
befolyásolásához 

 Segítséggel képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni az 
akaratedzés, 
attitűdbefolyásolás 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 

 Önállóan képes a 
tantervekről, 
taneszközökről és a 
működő praxisról 
véleményt formálni az 
akaratedzés, 
attitűdbefolyásolás 
érvényesülésének 
lehetősége 
szempontjából. 
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1.4. az iskolai élet szereplői  információk és tapasztalatok 
gyűjtése, illetve tudatosítása arra 
vonatkozóan, hogy az iskolában 
mint szervezetben a különböző 
életkorú személyek jellegzetes 
normák és szokások szerint végzik 
tevékenységüket, szerepszerűen 
viselkednek, kommunikálnak 

    

        
1.4.1. a tanulók  élmények és tapasztalatok 

mozgósításával annak 
számbavétele, hogy milyen 
tanulószerepek léteznek egy-egy 
iskolában az iskola normái, a 
pedagógusok, az iskolavezetés 
magatartása, a kortárscsoport 
értékrendje és ítélete 
szempontjából 

 Ismeri a tanulói szerepek 
teljességét egy-egy 
iskolában. Képes a 
tanulói szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 

 Ismeri a tanulói szerepek 
teljességét egy-egy 
iskolában. Képes a 
tanulói szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 
Ismeri – és az okát is 
meg tudja adni – hogy a 
tanulói szerepek közül 
melyek azok, amelyek 
segítik vagy korlátozzák 
a személyiség, illetve a 
gyermek (fiatal) 
fejlődését. 

        
1.4.2. a szülők  élmények és tapasztalatok 

mozgósításával annak 
számbavétele, hogy milyen szülői 
szerepek léteznek, illetve 
különíthetők el egy-egy iskolában 
a pedagógusok, az iskolavezetés, 
a szülőtársak magatartása, 
értékrendje és értékítélete alapján 

 Ismeri a szülői szerepek 
teljességét. Képes a 
szülői szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 

 Ismeri a szülői szerepek 
teljességét. Képes a 
szülői szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 
Tudja, hogy az 
iskolájában milyen 
szülői szerepek 
különíthetők el a 
pedagógusok, az 
iskolavezetés, a 
szülőtársak magatartása, 
értékrendje és 
értékítélete alapján. 

        
1.4.3. a pedagógusok  élmények és tapasztalatok 

mozgósításával annak 
számbavétele, hogy milyen 
pedagógusszerepek léteznek, 
illetve különíthetők el  egy-egy 
iskolában a pedagógusok, az 
iskolavezetés, a szülők, a tanulók 
magatartása, értékrendje és 
értékítélete alapján; 
néhány pedagógusszerep 
kutatásával foglalkozó munka 
megismerése és tanulmányozása 

 Ismeri a 
pedagógusszerepek 
teljességét egy-egy 
iskolában. Képes a 
pedagógusszerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 

 Ismeri a 
pedagógusszerepek 
teljességét egy-egy 
iskolában. Képes a 
pedagógusszerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 
Tudja, hogy az 
iskolájában milyen 
pedagógusszerepek 
különíthetők el a 
pedagógusok, az 
iskolavezetés, a szülők 
és a tanulók magatartása, 
értékrendje és 
értékítélete alapján. 
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1.4.4. a vezetők  élmények és tapasztalatok 

mozgósításával annak 
számbavétele, hogy milyen 
vezetői szerepek léteznek, illetve 
különíthetők el egy-egy iskolában 
a pedagógusok, az iskolavezetés, 
a szülők, a tanulók magatartása, 
értékrendje és értékítélete 
alapján; 
néhány vezetői szerep kutatásával 
foglalkozó munka megismerése 
és tanulmányozása 

 Ismeri a vezetői 
szerepek teljességét egy-
egy iskolában. Képes a 
vezetői szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 

 Ismeri a vezetői 
szerepek teljességét egy-
egy iskolában. Képes a 
vezetői szerepek 
tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott 
szempontok alapján. 
Tudja, hogy az 
iskolájában milyen 
vezetői szerepek 
különíthetők el a 
pedagógusok, az 
iskolavezetés, a szülők 
és a tanulók magatartása, 
értékrendje és 
értékítélete alapján. 

        
1.4.5. a szaktanácsadók és a 

szakértők 
 a szaktanácsadók és a szakértők 

feladataira vonatkozó 
információk összegyűjtése; 
szakértői és szaktanácsadói 
jelentések tanulmányozása, 
értelmezése 

 Ismeri a szaktanácsadók 
és a szakértők feladatait. 

 Ismeri a szaktanácsadók 
és a szakértők feladatait. 
Felkészült arra, hogy az 
érdeklődőknek 
tájékoztató előadást 
tartson a szaktanácsadói 
és a szakértői munkáról. 

        
1.4.6. a pedagógiai  asszisztensek  a pedagógiai  asszisztens mint 

foglalkozás 
pályakövetelményeinek 
megismerése; 
az asszisztensi munkát 
szabályozó munkaköri leírások 
tanulmányozása; 
az asszisztensi munkakör 
nehézségeinek, konfliktusainak 
feltárása interjúk készítésével 

 Ismeri a pedagógiai 
asszisztens mint 
foglalkozás 
pályakövetelményeit. 

 Ismeri a pedagógiai  
asszisztens mint 
foglalkozás 
pályakövetelményeit. 
Képes az asszisztensi 
munkakör 
nehézségeinek, 
konfliktusainak 
feltárására interjú 
készítésével. 

        
1.4.7. az iskolaorvos  az iskolaorvos mint foglalkozás 

pályakövetelményeinek 
megismerése; 
az iskolaorvoslás megoldott és 
megoldásra váró problémáinak 
számbavétele egy-egy iskola 
vagy óvoda gyakorlatának 
megfigyelésével 

 Ismeri az iskolaorvos 
mint foglalkozás 
pályakövetelményeit. 

 Ismeri az iskolaorvos 
mint foglalkozás 
pályakövetelményeit. 
Saját iskolája 
gyakorlatának 
megfigyelése révén 
képes beszámolni 
érdeklődőknek az 
iskolaorvoslás megoldott 
és megoldásra váró 
problémáiról. 

        
1.4.8. az iskolagondnok  az iskolagondnok mint 

foglalkozás 
pályakövetelményeinek 
megismerése; 
az  iskolagondnok megoldott és 
megoldásra váró problémáinak 
számbavétele egy-egy iskola 
vagy óvoda gyakorlatának 
megfigyelésével 

 Ismeri az iskolagondnok 
mint foglalkozás 
pályakövetelményeit. 

 Ismeri az iskolagondnok 
mint foglalkozás 
pályakövetelményeit. 
Saját iskolája 
gyakorlatának 
megfigyelése révén 
képes beszámolni 
érdeklődőknek az 
iskolagondnokság 
megoldott és megoldásra 
váró problémáiról. 
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1.5. az  iskolai élet szereplőinek 
tevékenységei 

 az  iskolai életben közreműködő  
szereplők tevékenységeinek 
megértéséhez és leírásához 
szükséges tevékenység-, illetve 
cselekvéstani tudásháttér 
megszerzése pedagógiai, 
szociológiai, pszichológiai és 
munka- és tanügyi jogi  
szakirodalom tanulmányozása 
révén 

    

        
1.5.1. tanulás  a tanulásról összegyűlt 

tapasztalatok és élmények 
reflektív jellegű számbavétele 
tanulást népszerűsítő kiadványok, 
továbbá tanuláselméleti 
szakirodalom tanulmányozásával 

    

        
1.5.1.1. tanulástipológia  különböző tanulástipológiák 

megtanulása tanulást népszerűsítő 
kiadványok, továbbá 
tanuláselméleti szakirodalom 
tanulmányozásával; 
önbesorolás gyakorlása 
különböző nézőpontokból egy-
egy tanulástípusba 

 Képes a különböző 
tanulási  módok 
tipizálására. 

 Képes a különböző 
tanulási módok 
tipizálására. Képes a 
különböző tanulási 
módok csoportosítására 
a tanulási 
eredményesség, 
valamint a tanulásra 
késztetés motívumai 
szempontjából. 

        
1.5.1.2. a tanulás tanulása  a tanulás tanulásának mint 

lehetséges iskolai tantárgynak és 
a hozzá készült taneszközöknek 
számbavétele, címleírása, 
recenzálása, kritikájuk elkészítése 
saját és társaik tanulási 
praxisának figyelembevételével 

 Ismer legalább két olyan 
taneszközt, amely a 
tanulás tanulását segíti. 
El tudja készíteni 
rövidített címleírásukat 
és rövid annotált 
leírásukat. 

 Ismer négy-öt olyan 
taneszközt, amely a 
tanulás tanulását segíti. 
El tudja készíteni 
rövidített címleírásukat 
és rövid annotált 
leírásukat. Képes kritikát 
írni azokról saját és 
társai tanulási 
praxisának 
figyelembevételével. 

        
1.5.2. tanulássegítés  a tanulássegítésről  (tanításról, 

nevelésről stb.) összegyűlt 
tapasztalatok és élmények 
reflektív jellegű számbavétele 
tanulássegítést  népszerűsítő 
kiadványok, továbbá pedagógiai 
szakkönyvek, tankönyvek 
tanulmányozásával 

    

        
1.5.2.1. nevelés  a nevelés jelenségkörének 

tudatosítása neveléstani és 
neveléspszichológiaió munkák, 
kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

 Ismeri a nevelés 
lehetséges funkcióit, a 
nevelési "akciók" 
lehetséges fajtáit és 
hatásait. 

 Ismeri a nevelés 
lehetséges funkcióit, a 
nevelési "akciók" 
lehetséges fajtáit és 
hatásait. Ezekről 
tájékoztató kiselőadást 
képes tartani szülők, 
valamint tanulók 
körében. 

        
1.5.2.2. tanítás  a tanítás jelenségkörének 

tudatosítása didaktikai és 
oktatáspszichológiai munkák, 
kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

 Ismeri a tanítás 
funkcióit, lehetséges 
fajtáit és hatásait. 

 Ismeri a tanítás 
funkcióit, lehetséges 
fajtáit és hatásait. 
Ezekről tájékoztató 
kiselőadást képes tartani 
szülők, valamint tanulók 
körében. 
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1.5.2.3. korrekció  a korrekció jelenségköreinek 

tudatosítása gyógypedagógiai, 
valamint konduktív pedagógiai 
munkák, kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

 Ismeri a korrekció 
lehetséges funkcióit, 
fajtáit és hatásait. 

 Ismeri a korrekció 
lehetséges funkcióit, 
fajtáit és hatásait. 
Ezekről tájékoztató 
kiselőadást képes tartani 
szülők, valamint tanulók 
körében. 

        
1.5.2.4. rehabilitáció  a rehabilitáció jelenségköreinek 

tudatosítása gyógypedagógiai, 
valamint mentálhigiénés munkák, 
kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

 Ismeri a rehabilitáció 
lehetséges funkcióit, 
fajtáit és hatásait. 

 Ismeri a rehabilitáció 
lehetséges funkcióit, 
fajtáit és hatásait. 
Ezekről tájékoztató 
kiselőadást képes tartani 
szülők, valamint tanulók 
körében. 

        
1.5.2.5. képességfejlesztés (tréning)  a képességfejlesztés (tréning) 

jelenségköreinek tudatosítása 
didaktikai, tantárgypedagógiai, 
edzéselméleti és 
edzésmódszertani munkák, 
kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

 Ismeri a 
képességfejlesztés 
(tréning) lehetséges 
funkcióit, fajtáit és 
hatásait. 

 Ismeri a 
képességfejlesztés 
(tréning) lehetséges 
funkcióit, fajtáit és 
hatásait. Ezekről 
tájékoztató kiselőadást 
képes tartani szülők, 
valamint tanulók 
körében. 

        
1.5.3. vezetés – menedzselés  a vezetői és menedzselői munka 

részfolyamatainak számbavétele 
szervezés- és vezetéselméleti, 
valamint stratégiai menedzsment  
munkák, kutatási eredmények 
tanulmányozásával 

    

        
1.5.3.1. szervezetelemzés  a szervezetelemző munka 

részfolyamatainak számbavétele 
szakértői vizsgálati tervek, 
elemzési technikák és 
beszámolók tanulmányozásával 

 Ismeri a 
szervezetelemző munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy vizsgálati 
beszámoló önálló 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 

 Ismeri a 
szervezetelemző munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy vizsgálati 
beszámoló önálló 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 
Segítséggel képes egy 
általa ismert iskola vagy 
óvoda 
szervezetelemzéséhez 
szükséges terv 
elkészítésére. 

        
1.5.3.2. szervezetfejlesztés  a szervezetfejlesztő munka 

részfolyamatainak számbavétele 
szervezetfejlesztő szakértők, 
valamint igazgatók stratégiai 
jellegű koncepcióinak 
tanulmányozásával; 
a szervezetfejlesztéshez 
szükséges személyi és 
infrastrukturális feltételek 
meglétének és/vagy hiányának 
saját élményen alapuló 
megtapasztalása 

 Ismeri a 
szervezetfejlesztő munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy stratégiai 
jellegű koncepció 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 

 Ismeri a 
szervezetfejlesztő munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy stratégiai 
jellegű koncepció 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 
Segítséggel képes egy 
általa ismert iskola vagy 
óvoda 
szervezetfejlesztési 
koncepciójának 
elkészítésére. 
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1.5.3.3. innovációs folyamatok 
menedzselése 

 a  pedagógiai innovációs munka 
részfolyamatainak számbavétele 
szaktanácsadói koncepciók, 
terjesztési technikák és terjesztési 
tervek tanulmányozásával 

 Ismeri a pedagógiai 
innovációs munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy szaktanácsadói 
koncepció vagy 
terjesztési terv 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 

 Ismeri a pedagógiai 
innovációs munka 
részfolyamatait. Képes 
egy-egy szaktanácsadói 
koncepció vagy 
terjesztési terv 
feldolgozására, majd 
gyakorlati teendők 
megfogalmazására. 
Segítséggel képes egy 
általa ismert közoktatási 
intézmény innovációs 
koncepciójának 
elkészítésére. 

        
1.5.3.4. pedagógiai programkészítés, 

helyitanterv-készítés 
és/vagy adaptálás 

 a pedagógiai programkészítés és 
helyitanterv-készítés irodalmának 
tanulmányozása; 
közreműködés egy-egy 
részterület adaptálásában és/vagy 
kidolgozásában 

 Ismeri a pedagógiai 
programkészítés és 
helyitanterv-készítés 
részfolyamatait. 
Megadott szempontok 
alapján képes egy adott 
iskola pedagógiai 
programjának (benne 
helyi tantervének) 
elemzésére. 

 Ismeri a pedagógiai 
programkészítés és 
helyitanterv-készítés 
részfolyamatait. 
Megadott szempontok 
alapján képes egy adott 
iskola pedagógiai 
programjának (benne 
helyi tantervének) 
elemzésére. Segítséggel 
el tudja készíteni egy 
adott vagy választott 
műveltségi részterület 
és/vagy tantárgy helyi 
tantervét. 

        
1.6. az iskola működése  részben megfigyeléssel, részben 

egy-egy iskola „működési 
mechanizmusait” leíró 
dokumentációval annak 
tanulmányozása, hogy egy-egy 
iskolát vagy óvodát – környezeti 
kapcsolatait is figyelembe véve – 
milyen működési szabályosságok, 
illetve működési zavarok 
jellemzik 

    

        
1.6.1. a működés feltételei  a működés feltételeinek, a 

hiányok regisztrálása egy-egy  
iskola vagy óvoda funkciójából 
kiindulva; tervezet készítése a 
hiányzó feltételek  pótlására 

    

        
1.6.1.1. személyi-szakmai feltételek; 

az alkalmazott munkaerő 
kompetenciája és 
minősítettsége  
(a professziógram) 

 szembesülés a pedagógusszakma 
kimunkálatlanságának tényével; 
a pedagógusszakmát idealizált 
megközelítésben bemutató 
professziógramok 
tanulmányozása 

 Ismer egy – az 
érdeklődéséhez közel 
álló – 
professziógramot. Az 
alapján képes tény- és 
értékítéletet 
megfogalmazni arra 
vonatkozóan, hogy 
egy-egy általa ismert 
pedagógus 
kompetenciája, 
összteljesítménye 
milyen eltérést mutat a 
professziógram 
idealizált 
elgondolásaihoz 
viszonyítva. 

 Ismer három – az 
érdeklődéséhez közel 
álló – professziógramot. 
Az alapján képes tény- 
és értékítéletet 
megfogalmazni arra 
vonatkozóan, hogy egy-
egy általa ismert 
pedagógus 
kompetenciája, 
összteljesítménye milyen 
eltérést mutat a 
professziógram idealizált 
elgondolásaihoz 
viszonyítva. 
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1.6.1.2. az iskolai infrastruktúra  az iskolai infrastruktúra 
(szertárak, könyv- és médiatár, 
stúdiók stb.) számbavétele 
összefüggésben az iskola 
funkcióival, a tanulók és a 
pedagógusok létszámával, 
munkakörülményeivel 

 Képes feltérképezni 
iskolája infrastruktúráját. 
Segítséggel meg tudja 
állapítani, hogy a 
feltérképezett 
infrastruktúra 
mennyiben adekvát az 
iskola funkcióival, a 
tanulók és pedagógusok 
létszámával, 
munkakörülményeivel. 

 Képes feltérképezni 
iskolája infrastruktúráját. 
Meg tudja állapítani, 
hogy a feltérképezett 
infrastruktúra 
mennyiben adekvát az 
érvényben lévő 
sztenderddel, az iskola 
funkcióival, a tanulók és 
pedagógusok 
létszámával, 
munkakörülményeivel. 
Képes minősíteni a 
feltérképezett 
infrastruktúrát a 
korszerűség, a 
használhatóság, a 
gazdaságosság és az 
állag alapján. 

        
1.6.2. folyamatok az iskolában  az iskolában rendkívül 

széttagoltan – ám tapasztalatilag 
jól érzékelhetően – jelenlévő 
időtényezők (órarend, csengetés, 
szünet stb.) értelmezéséhez és 
kritikájához szükséges 
folyamatelméleti háttértudás 
megtanulása 

    

        
1.6.2.1. idő- és térviszonyok az 

iskolában 
 a hagyományos iskolai és óvodai 

tér- és időszerkezet 
tapasztalatilag jól ismert 
elemeinek számbavétele, kritikája 
az egyénhez igazodó  tanulási 
folyamatok sikere, illetve 
diszfunkcionális működése 
szempontjából 

 Ismeri az iskolák és 
óvodák időrendjét 
szabályozó tervezeteket 
(órarend, hetirend, a 
tanév munkarendje stb.). 
Ismeri az óvodák és 
iskolák térszerkezetét. 

 Ismeri az iskolák és 
óvodák időrendjét 
szabályozó tervezeteket 
(órarend, hetirend, a 
tanév munkarendje stb.). 
Ismeri az óvodák és 
iskolák térszerkezetét. 
Képes javaslatot 
készíteni az idő- és 
térviszonyokkal 
összefüggő 
diszfunkcionális 
működés javításához, 
tökéletesítéséhez. 

        
1.6.2.2. a pedagógiai folyamatok 

tipológiája 
 ez egyes iskolákban, illetve 

óvodákban viszonylag könnyen 
tapasztalható tanulási, 
tanulássegítési és menedzselési 
tevékenységek folyamatként való 
szemlélete; 
a lehetséges és ténylegesen létező 
folyamatok tipológiájának 
megtanulása, leírásuk gyakorlása 

    

        
1.6.2.2.
1. 

a reálfolyamatok (tanulás, 
tanulássegítés) – tanítási 
órák; egyéb, tanórán kívüli 
tanulási alkalmak 

 a reálfolyamatok 
szétszabdaltságának 
tanulásszervezési (óraszervezési) 
anomáliáinak megfigyelése, 
elidegenítő hatásainak 
számbavétele, kritikája, 
megoldási javaslatok 
megfogalmazása 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett 
és megfigyelhető, 
működő reálfolyamatok 
főbb típusait. 
Segítséggel képes az egy 
adott típusba sorolható 
reálfolyamatok 
részletezésére, 
analízisére is. 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett 
és megfigyelhető, 
működő reálfolyamatok 
főbb típusait. Önállóan 
képes az egy adott 
típusba sorolható 
reálfolyamatok 
részletezésére, 
analízisére is. 
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1.6.2.2.2. irányítási (vezetési) 
folyamatok 

 az irányítási (vezetési) 
folyamatok szabályozottságának, 
anomáliáinak, sikerességének 
elkülönítő számbavétele, 
jellemzése megfigyeléssel, a 
vezetés szervezeti rendjének 
tanulmányozásával, 
iskolavezetőkkel készített 
interjúk elemzésével 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett 
és megfigyelhető, 
működő irányítási 
(vezetési) folyamatok 
főbb típusait. 
Segítséggel képes egy 
adott iskolavezetés 
szervezeti rendjének 
tanulmányozására. 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett 
és megfigyelhető, 
működő irányítási 
(vezetési) folyamatok 
főbb típusait. Önállóan 
képes egy adott 
iskolavezetés szervezeti 
rendjének 
tanulmányozására, az 
irányítási (vezetési) 
folyamatok 
sikerességének, 
anomáliáinak feltárására.

        
1.6.2.2.3. az információs folyamatok  egy-egy iskola tényleges és 

lehetséges információs 
folyamatainak megfigyelése, 
leírása; 
az információcsere, a beavatás 
egyoldalúságainak feltárása a 
különböző szereplők (tanulók, 
szülők, pedagógusok, vezetők) 
szempontjából 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett 
és megfigyelhető, 
működő információs 
folyamatok főbb típusait. 
Segítséggel képes az egy 
adott típusba sorolható 
információs folyamatok 
részletezésére, 
analízisére is. 

 Ismeri az óvodákban és 
az iskolákban tervezett 
és megfigyelhető, 
működő információs 
folyamatok főbb típusait. 
Önállóan képes az egy 
adott típusba sorolható 
információs folyamatok 
részletezésére, 
analízisére is. 

        
1.6.3. a folyamatok szabályozása  a szabályozás lényegi jegyeinek 

elsajátítása, különös figyelemmel 
a jogi szabályozás hazai 
gyakorlatára 

    

        
1.6.3.1. a törvényi szabályozás  a közoktatási rendszer (óvodák, 

iskolák stb.) működési 
folyamatára vonatkozó törvényi 
szabályozás lényegének 
megismerése a jogszabályok 
szerkezetének 
tanulmányozásával; 
jogértelmezési-jogalkotási 
gyakorlatok végzése a 
közoktatási törvény egyes 
fejezeteinek ismeretében 

    

        
1.6.3.1.1. a tanügyi szabályozás  az utóbbi fél évszázad 

közoktatást szabályozó – a 
közoktatás működését radikálisan 
átalakító – törvényeinek 
megismerése, olvasása, 
értelmezése 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes az iskolaügyet 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes az iskolaügyet 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 

        
1.6.3.1.2. a munkaügyi szabályozás  a pedagógusok munkavállalását 

szabályozó törvények (Munka 
Törvénykönyve, a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény) megismerése, 
olvasása, értelmezése 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a pedagógusok 
munkavállalását 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a pedagógusok 
munkavállalását 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 

        
1.6.3.1.3. a szülő- és gyermekjogi 

szabályozás 
 a szülő- és gyermekjogi 

szabályozás érvényesülésének 
felismerése a közoktatási 
törvényben; 
a szülő- és gyermekjogi 
szabályozás érvényesülését 
akadályozó tényezők 
számbavétele megfigyeléssel, 
tapasztalatgyűjtéssel 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a szülői és a 
gyermeki jogokat 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a szülői és a 
gyermeki jogokat 
szabályozó törvények 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 
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1.6.3.2. a tartalmi szabályozás 
(a NAT, a kerettantervek és 
a vizsgarendszer) 

 a tartalmi szabályozás lehetséges 
típusainak megismerése hazai és 
nemzetközi egybevetéssel 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a magyar 
közoktatást tartalmát 
szabályozó 
dokumentumok 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a magyar 
közoktatást tartalmát 
szabályozó 
dokumentumok 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 

        
1.6.3.3. a fenntartói szabályozás 

(az alapító okirat) 
 egy-egy óvoda, illetve iskola 

alapító okiratának 
tanulmányozása a fenntartói 
érdekérvényesülés 
szempontjából, különös 
tekintettel az önkormányzati 
törvény szereplő vonatkozó 
fejezeteire 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes iskolája alapító 
okiratának bemutatására 
kisebb csoport (tanulók, 
szülők) előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes iskolája alapító 
okiratának bemutatására 
kisebb csoport (tanulók, 
szülők) előtt. Segítséggel 
képes annak kritikájára 
is. 

        
1.6.3.4. a helyi – szervezeti 

szabályozás (a szervezeti és 
működési szabályzat) 

 a szervezeti kultúra alapjainak 
elsajátítása egy-egy óvoda, illetve 
iskola szervezeti és működési 
szabályzatának 
tanulmányozásával, különös 
figyelemmel a tanulói, szülői, 
munkavállalói és munkáltatói 
érdekek tényleges és lehetséges 
ütközéseire 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes iskolája szervezeti 
és működési 
szabályzatának 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes iskolája szervezeti 
és működési 
szabályzatának 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
annak kritikájára is. 

        
1.6.4. a patológiás működés  a közoktatási rendszer (benne az 

óvoda és az iskola) működését 
jellemző diszfunkciók, 
alulteljesítések, mint szervezeti és 
társadalmi patológiás tünetek 
megfigyelése, leírása 
tapasztalatok, élmények 
mozgósításával 

    

        
1.6.4.1. a pedagógiai alapviszony 

mint idealizált viszony és  
modellezése 

 a pedagógiai alapviszony, mint 
idealizált viszony modellezési 
lehetőségeinek tanulmányozása 

    

        
1.6.4.1.1. érték (választás)  az értékválasztásnak, mint egy-

egy iskola, óvoda 
elkötelezettségeinek 
számbavétele  

 A rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján 
képes számba venni egy-
egy óvoda, iskola 
értéktételezéseit. 
Segítséggel képes az 
értékválasztás 
motívumainak 
felfedésére, 
megfogalmazására. 

 A rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján 
képes számba venni egy-
egy óvoda, iskola 
értéktételezéseit. 
Önállóan képes az 
értékválasztás 
motívumainak 
felfedésére, 
megfogalmazására. 

        
1.6.4.1.2. az érték (a kultúra) tanulása  egy-egy iskola gyakorlatában a 

választott értékek 
realizálódásához kiszemelt 
kultúra tanulmányozása a 
művészi és tudományos 
hitelesség, valamint az életkori 
elsajátíthatóság szempontjából 
élmények, tapasztalatok, 
taneszközök és szakirodalom 
felhasználásával 

 A rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján 
képes számba venni egy-
egy óvoda, iskola helyi 
programjában, helyi 
tantervében és 
taneszközeiben tetten 
érhető kultúraelemeket. 

 A rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján 
képes számba venni egy-
egy óvoda, iskola helyi 
programjában, helyi 
tantervében és 
taneszközeiben tetten 
érhető kultúraelemeket. 
Segítséggel képes azokat 
elemezni a művészi és 
tudományos hitelesség, 
valamint az életkori 
elsajátíthatóság 
szempontjából. 
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1.6.4.1.3. az érték (a kultúra) 
tanulásának segítése 

 egy-egy iskola gyakorlatában a 
választott értékek (kultúra), 
valamint a kultúra közvetítésére 
(tanításra, nevelésre) vállalkozók 
kompetenciájának, hitelességének 
megítélése élmények, 
tapasztalatok, alkalmilag 
szerkesztett taneszközök, 
valamint a tantárgypedagógiai 
szakirodalom felhasználásával 

 Tapasztalatai, élményei 
mozgósításával – kis 
segítséggel – képes 
megítélni egy-egy 
óvodában, iskolában a 
kultúra közvetítésére 
(tanításra, nevelésre) 
vállalkozók 
kompetenciáját, 
hitelességét. 

 Tapasztalatai, élményei 
mozgósításával képes 
megítélni egy-egy 
óvodában, iskolában a 
kultúra közvetítésére 
(tanításra, nevelésre) 
vállalkozók 
kompetenciáját, 
hitelességét. 

        
1.6.4.2. a patológiás működés 

típusai 
 egy-egy iskola praxisának 

megfigyelésével, 
tanulmányozásával a patológiás 
működés típusainak felismerése, 
elkülönítése, kitüntetetten a 
patológiás működést előidéző 
tényezőkre tekintettel 

    

        
1.6.4.2.1. irreleváns (hamis) értékek  egy-egy iskola vagy óvoda 

praxisában az irreleváns értékek 
számbavétele megfigyeléssel, 
tapasztalatgyűjtéssel, kitüntetett 
figyelemmel az irrelevanciát 
előidéző pedagógiai divatokra 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda 
diszfunkcionálisan 
működő és/vagy 
irreleváns 
értéktételezéseit. 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda 
diszfunkcionálisan 
működő és/vagy 
irreleváns 
értéktételezéseit. 
Segítséggel tisztázni 
tudja az irreleváns 
értékválasztások okait. 

        
1.6.4.2.2. a tanulás ignorálása és 

tagadása 
 egy-egy iskola vagy óvoda 

praxisában a tanulás 
ignorálásának  és tagadásának 
számbavétele megfigyeléssel, 
tapasztalatgyűjtéssel, kitüntetett 
figyelemmel a kortárs csoportban 
ható szubkultúra 
jellegzetességeire, tendenciáira 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda praxisában a 
tanulás ignorálásának és 
tagadásának tüneteit. 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda praxisában a 
tanulás ignorációjának 
és tagadásának tüneteit. 
Megfigyelés, 
tapasztalatgyűjtés révén 
le tudja írni a kortárs 
csoportban ható 
szubkultúra 
jellegzetességeit, 
tendenciáit. 

        
1.6.4.2.3. dilettáns (kvázi) 

tanulássegítés 
 egy-egy iskola vagy óvoda 

praxisában a dilettáns (kvázi) 
tanulássegítés (tanítás, nevelés) 
számbavétele megfigyeléssel, 
tapasztalatgyűjtéssel, kitüntetett 
figyelemmel a pedagógusképzés 
és – továbbképzés kritikus 
pontjaira 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda praxisában a 
dilettáns (kvázi) 
tanulássegítés (tanítás, 
nevelés) tüneteit. 

 Képes összegyűjteni 
egy-egy iskola vagy 
óvoda praxisában a 
dilettáns (kvázi) 
tanulássegítés (tanítás, 
nevelés) tüneteit. 
Szakirodalom alapján 
ismertetni tudja 
érdeklődők számára a 
pedagógusképzés és – 
továbbképzés kritikus 
pontjait és azokat – 
segítséggel – 
összefüggésbe képes 
hozni a dilettáns 
tanulássegítéssel. 

        
1.7. az iskola és a nyilvánosság  ismeretek szerzése a nyilvánosság 

szociológiai jellemzőiről, a 
nyilvánosság szerkezetéről, 
kitüntetetten az egyik legnagyobb 
társadalmi alrendszer az 
oktatásügy (az iskola) világára 
vonatkoztatva 
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1.7.1. a szülői és gyermeki jogok 
érvényesülésének szervezeti 
feltételei 

 információk gyűjtése egy-egy 
óvodára, iskolára vonatkoztatva a 
szülők szervezeteiről, valamint a 
diákönkormányzatokról, illetve 
azok működéséről, a működést 
segítő és/vagy akadályozó 
tényezőkről 

 Adatokat, tényeket képes 
összegyűjteni egy-egy 
óvoda vagy iskola 
érdekérvényesítést 
kifejező szervezeteiről. 

 Adatokat, tényeket képes 
összegyűjteni egy-egy 
óvoda vagy iskola 
érdekérvényesítést 
kifejező szervezeteiről. 
Az összegyűjtött tények, 
adatok birtokában meg 
tudja ítélni e szervezetek 
működésének jellemzőit. 
Képes azok értékelésére 
egy-egy maga által 
választott szempont 
alapján. 

        
1.7.2. politikai érdekek 

beszivárgása az iskolába 
 információk gyűjtése az iskolába 

beszivárgó politikai érdekekről, 
azok megnyilvánulásairól, az 
érdekkonfliktusok lehetőségeiről 

    

        
1.7.2.1. érdeksérelmek és 

konfliktusok a nyilvánosság 
előtt 

 példák gyűjtése olyan 
témakörökkel kapcsolatban, 
amelyek országosan és helyileg is 
foglalkoztatják az iskolai és a 
szakmai közvéleményt, valamint 
a széles nyilvánosságot is(pl. 
iskolaszerkezet, érettségi, 
alapműveltségi vizsga stb.) 

 Tapasztalatgyűjtés révén 
képes számba venni 
azokat a témákat, 
amelyek országosan és 
helyileg is 
foglalkoztatják az iskolai 
és a szakmai 
közvéleményt, valamint 
a széles nyilvánosságot 
is. 

 Tapasztalatgyűjtés révén 
képes számba venni 
azokat a témákat, 
amelyek országosan és 
helyileg is 
foglalkoztatják az iskolai 
és a szakmai 
közvéleményt, valamint 
a széles nyilvánosságot 
is. E témák helyi és 
országos aktuális 
alakulását nyomon tudja 
követni sajtófigyeléssel, 
a rádió és a televízió 
hírműsorainak 
figyelésével. 

        
1.7.2.2. a közvélemény nyomása az  

iskolára;  annak kezelése 
 a sztrájkjog, a gyülekezési jog 

iskolát érintő témáinak 
megismerése információk 
gyűjtésével, elemzésével 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a sztrájkjog, a 
gyülekezési jog iskolát 
érintő témáinak 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Tényszerűségre és 
adatszerűségre törekedve 
képes a sztrájkjog, a 
gyülekezési jog iskolát 
érintő témáinak 
bemutatására kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. Segítséggel képes 
azok kritikájára is. 

        
1.7.3. a napi sajtó és média 

szerepe az iskola 
befolyásolásában 

 a napi sajtó és a média 
közoktatással foglalkozó 
cikkeinek, műsorainak nyomon 
követése;  
műfajok, műsortípusok 
szerepének felismerése egy-egy a 
fenntartó és az iskola között 
keletkezett feszültség 
kezelésében, megoldásában 

 Képes a napi sajtó és a 
média közoktatással 
foglalkozó cikkeinek, 
műsorainak nyomon 
követésére, 
tényszerűségre és 
adatszerűségre törekvő 
ismertetésére  kisebb 
csoport (tanulók, szülők) 
előtt. 

 Képes a napi sajtó és a 
média közoktatással 
foglalkozó cikkeinek, 
műsorainak nyomon 
követésére, 
tényszerűségre és 
adatszerűségre törekvő 
ismertetésére csoport 
(tanulók, szülők) előtt. 
Segítséggel képes azok 
kritikájára is. 

        
2. A család és a pedagógiai 

praxis 
 Különböző összetételű családok 

(családtípusok) pedagógiai 
praxisának (gondozás, szoktatás, 
érdeklődéskeltés,  
képességfejlesztés, 
magatartásbefolyásolás, 
konfliktuskezelés, akaratedzés, 
énképformálás) tanulmányozása 
megfigyeléssel, 
családlátogatással, kérdőív és 
interjú segítségével 
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2.1. nevelés a családban  különböző összetételű családok 

(családtípusok) pedagógiai 
praxisának tanulmányozása 
megfigyeléssel, 
családlátogatással, kérdőív és 
interjú segítségével; 
képesség- és személyiségfejlesztő 
programok összeállítása és 
felkínálása valóságos 
családpedagógiai helyzetek 
megoldásához 

 Ismeri a családtípusokat. 
Tudja, milyen eszközök 
(szervezeti formák, 
érintkezési módok) 
állnak a pedagógusok 
rendelkezésére az egyes 
családokban folyó 
pedagógiai gyakorlat 
feltárásához, 
megismeréséhez. 

 Ismeri a családtípusokat. 
Tudja, milyen eszközök 
(szervezeti formák, 
érintkezési módok) 
állnak a pedagógusok 
rendelkezésére az egyes 
családokban folyó 
pedagógiai gyakorlat 
feltárásához, 
megismeréséhez. E 
szempontok alapján 
család-megismerési 
tervek összeállítására és 
kivitelezésére képes. 

        
2.2. a család és az iskola 

együttműködésének 
lehetőségei 

 tájékozódás egy-egy óvoda, 
iskola keretei között számon 
tartható családdal való 
együttműködési alkalmakról és 
formákról, kitüntetetten az 
információáramlás pontosságára, 
az értékelés, a vizsgáltatás, a 
pályaszocializáció segítésére 

 Tájékozottsággal 
rendelkezik iskolája 
családdal való 
együttműködési 
alkalmairól és formáiról. 

 Tájékozottsággal 
rendelkezik iskolája 
családdal való 
együttműködési 
alkalmairól és formáiról. 
Ezen alkalmakat és 
formákat képes 
megítélni az 
információáramlás 
pontossága, az értékelés, 
a vizsgáltatás, a 
pályaszocializáció 
segítése szempontjából. 

        
3. A pedagógiai tudás  Pedagógiai lexikonok, 

folyóiratok, monográfiák 
tanulmányozása 

    

        
3.1. a tapasztalati tudás  a pedagógiai tapasztalati tudás 

összegyűjtése, feldolgozása és 
rendezése annak alapján, ahogyan 
az nyelvünk szókincsében, 
frazeológiai állományában 
tükröződik 

 Képes összegyűjteni hét-
tíz olyan kifejezést, 
amelyben a pedagógiai 
tapasztalati tudás ölt 
nyelvi formát. 

 Tudja, mit jelent a 
pedagógiai tapasztalati 
tudás. Képes 
összegyűjteni legalább 
húsz olyan kifejezést, 
amelyben a pedagógiai 
tapasztalati tudás ölt 
nyelvi formát. 

        
3.2. a filozófiai tudás  szemelvények olvasása korszakos 

jelentőségű filozófusok nevelésre, 
iskolákra vonatkozó 
elképzeléseiről 

 Olvasmányélményei 
alapján fel tudja idézni 
legalább két korszakos 
jelentőségű filozófus 
nevelésre, iskolákra 
vonatkozó elképzeléseit. 

 Olvasmányélményei 
alapján fel tudja idézni 
legalább öt korszakos 
jelentőségű filozófus 
nevelésre, iskolákra 
vonatkozó elképzeléseit. 

        
3.3. a tudományos (ellenőrzött) 

tudás 
 tanulmányok, kutatási 

beszámolók olvasása annak 
belátására, hogy a pedagógia 
világára (az iskola, az oktatásügy 
világára) vonatkozóan is 
rendelkezünk ellenőrizhető 
adatokkal, tényekkel, különböző 
mértékben igazolt, bizonyított 
hipotézisekkel 

 A tanév során elolvas 
legalább két pedagógiai 
jellegű tanulmányt 
és/vagy kutatási 
beszámolót. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt pedagógiai 
jellegű tanulmányt 
és/vagy kutatási 
beszámolót. Ezekről 
képes beszámolni 
érdeklődő társainak. 

        
3.4. a pedagógia mint lehetséges 

tudomány 
 a pedagógia mint ismeretrendszer 

tanulmányozása és értékelése a 
fejlettebb társadalom- és humán 
tudományokkal összevetve 
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3.4.1. a pedagógiai kutatások  pedagógiai kutatások 

tématerveinek, célkitűzéseinek, 
eredményeinek tanulmányozása a 
pedagógiai tudásbővülés 
szempontjára tekintettel 

 A tanév során elolvas 
legalább két pedagógiai 
jellegű kutatási 
beszámolót. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt pedagógiai 
jellegű kutatási 
beszámolót. Ezekről 
képes beszámolni 
érdeklődő társainak. 

        
3.4.2. pedagógiai irányzatok  folyóiratok, monográfiák, 

programok tanulmányozása a ma 
élő és ható pedagógiai irányzatok 
számbavétele érdekében 

 Ismer legalább két ma 
élő és ható pedagógiai 
irányzatot. 

 Ismer legalább öt ma élő 
és ható pedagógiai 
irányzatot. Ezekről 
képes beszámolni 
érdeklődő társainak. 

        
3.4.3. a pedagógia rendszere  a pedagógia rendszerének 

összehasonlítása más 
tudományterületekkel ontológiai, 
episztemológiai, funkcionális és 
metodológiai dimenziókat 
figyelembe véve 

 Segítséggel képes 
összehasonlítani a 
pedagógia rendszerét 
egy más 
tudományterülettel  az 
ontológiai, 
episztemológiai, 
funkcionális és 
metodológiai dimenziók 
figyelembevételével. 

 Önállóan képes 
összehasonlítani a 
pedagógia rendszerét 
legalább öt más 
tudományterülettel  az 
ontológiai, 
episztemológiai, 
funkcionális és 
metodológiai dimenziók 
figyelembevételével. 

        
4. Az iskola mint a művészi 

ábrázolás tárgya 
 Az iskolának mint a művészi 

ábrázolás tárgyának 
számbavétele film-, színház- és 
olvasmányélmények alapján 

    

        
4.1. szépirodalom és iskola  epikai és lírai alkotások 

összegyűjtése az iskoláról: 
szereplőiről, tevékenységeiről; 
az iskolát megélő alkotók 
élményvilágáról 

 Ismer legalább két olyan 
szépirodalmi alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. 

 Ismer legalább két olyan 
szépirodalmi alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. Egy általa 
választott szépirodalmi 
műfajban képes 
megörökíteni saját 
megélt iskolai élményeit.

        
4.2. képzőművészet és iskola  képzőművészeti alkotások 

összegyűjtése az iskoláról: 
szereplőiről, tevékenységeiről; 
az iskolát megélő alkotók 
élményvilágáról 

 Ismer legalább két olyan 
képzőművészeti alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. 

 Ismer legalább két olyan 
képzőművészeti alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. Egy általa 
választott 
képzőművészeti 
technikával képes 
vizuálisan kifejezni 
iskolai élményeit vagy 
iskolához való 
viszonyát. 

        
4.3. filmművészet és iskola  filmművészeti alkotások 

összegyűjtése az iskoláról: 
szereplőiről, tevékenységeiről; 
az iskolát megélő alkotók 
élményvilágáról 

 Ismer legalább két olyan 
filmművészeti alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. 

 Ismer legalább két olyan 
filmművészeti alkotást, 
amelynek témája az 
iskola. 

        
5. A  pedagógusszakma 

leírására vonatkozó 
foglalkozás- és munkatani 
ismeretek 

 A pedagógusszakma leírására 
vonatkozó foglalkozás- és 
munkatani ismeretek tanulása 

    

        
5.1. a pedagógusszakma a FEOR 

rendszerében 
 a FEOR tanulmányozása, benne a 

pedagógusszakmára vonatkozó 
információk megkeresése, 
összegyűjtése 

 Képes tájékoztatást adni 
érdeklődőknek a FEOR 
pedagógusszakmára 
vonatkozó 
információiról. 

 Képes tájékoztatást adni 
érdeklődőknek a FEOR 
pedagógusszakmára 
vonatkozó 
információiról. 
Segítséggel képes azok 
kritikájára is. 
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5.2. a pedagógusszakma 

szabályozottsága 
 a pedagógusszakmára vonatkozó 

jogszabályok megismerése és 
tanulmányozása 

 Képes tájékoztatást adni 
érdeklődőknek a 
pedagógusszakmára 
vonatkozó 
jogszabályokról. 

 Képes tájékoztatást adni 
érdeklődőknek a 
pedagógusszakmára 
vonatkozó 
jogszabályokról. 
Segítséggel képes azok 
kritikájára is. 

        
5.3. a pedagógusetika – a 

pedagógus felelőssége 
 a Pedagógus-etikai kódex 

megismerése, tanulmányozása a 
pedagógus szakmai és 
eredményfelelőssége 
szempontjából 

 Ismeri a Pedagógus-
etikai kódex szerkezetét. 

 Ismeri a Pedagógus-
etikai kódex szerkezetét. 
Képes annak tartalmát 
vitatni a pedagógus 
szakmai és 
eredményfelelőssége 
szempontjából. 

        
6. A pedagógiai műhiba  Tapasztalatok, élmények és a 

pedagógiai szakirodalom 
feldolgozása révén a pedagógiai 
műhiba és pedagógiai patológia 
közti szemléletbeli különbség 
felismerése és tanulmányozása 

    

        
6.1. pedagógiai műhiba az 

iskolában 
 az iskolában számba vehető 

pedagógiai műhibák tipizálásának 
megtanulása 

 Ismeri az iskolában 
tetten érhető pedagógiai 
műhibák típusait. 

 Ismeri az iskolában 
tetten érhető pedagógiai 
műhibák típusait. 
Javaslatot tud tenni 
néhány tipikus műhiba 
korrekciójára. 

        
6.2. pedagógiai műhiba a 

családban 
 a családban számba vehető 

pedagógiai műhibák tipizálásának 
megtanulása 

 Ismeri a családban tetten 
érhető pedagógiai 
műhibák típusait. 

 Ismeri a családban tetten 
érhető pedagógiai 
műhibák típusait. 
Javaslatot tud tenni 
néhány tipikus műhiba 
korrekciójára. 

        
7. A pedagógia (iskolaügy) 

története 
 Művelődéstörténeti és 

pedagógiatörténeti munkák 
összegyűjtése, címleírása, fontos 
adatok bevésése, érvelésekben 
történő felhasználása 

    

        
7.1. kiemelkedő pedagógiai 

gondolkodók (Comenius, 
Herbart, Pestalozzi, Dewey, 
Makarenko, Kármán Mór, 
Drozdy Gyula, Karácsony 
Sándor) hatása az iskolai 
praxisra 

 kiemelkedő pedagógiai 
gondolkodók iskolai praxisra 
gyakorolt hatásának 
tanulmányozása eredeti 
forrásszemelvények alapján 

 Ismeri a tanult 
kiemelkedő pedagógiai 
gondolkodók rövid 
életrajzát, fel tudja 
sorolni alapvető 
műveiket. 

 Kiselőadás keretében be 
tudja mutatni a tanult 
kiemelkedő pedagógiai 
gondolkodók rövid 
életrajzát, fel tudja 
sorolni alapvető 
műveiket. Képes 
felidézni egy-két 
tételmondatot a 
megismert pedagógiai 
gondolkodók a 
munkásságából. 

        
7.2. a kötelező iskolázás 

története 
 adatok, tények számbavétele, 

megismerése a kötelező iskolázás 
európai és honi történetére 
vonatkozóan 

    

        
7.2.1. a kötelező iskolázás 

története Európában 
 adatok, tények számbavétele, 

megismerése a kötelező iskolázás 
európai történetére vonatkozóan 

 Fel tud idézni három-
négy – a kötelező 
iskolázás európai 
történetében tetten 
érhető – korszakhatárra 
vonatkozó tényt és 
adatot. 

 Fel tud idézni hét-tíz – a 
kötelező iskolázás 
európai történetében 
tetten érhető – 
korszakhatárra 
vonatkozó tényt és 
adatot. 
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7.2.2. a kötelező iskolázás 

története Magyarországon 
 adatok, tények számbavétele, 

megismerése a kötelező iskolázás 
magyarországi történetére 
vonatkozóan 

 Fel tud idézni három-
négy – a kötelező 
iskolázás magyarországi 
történetében tetten 
érhető – korszakhatárra 
vonatkozó tényt és 
adatot. 

 Fel tud idézni hét-tíz  – a 
kötelező iskolázás 
magyarországi 
történetében tetten 
érhető – korszakhatárra 
vonatkozó tényt és 
adatot. 

        
8. Az iskolázás (az iskolaügy) 

jelene és jövője 
 Statisztikai feldolgozások és 

trendek olvasása, 
tanulmányozása az iskolázás (az 
iskolaügy) jelene és jövője 

    

        
8.1. az iskolaügy jelenének 

válságtünetei 
 az iskolaügy válságtüneteinek 

számbavétele tapasztalatok, 
valamint a napi hírek 
feldolgozása alapján 

 Képes felsorolni az 
iskolaügy jelenének 
három-négy 
válságtünetét. 

 Képes felsorolni az 
iskolaügy jelenének 
három-négy 
válságtünetét. Javaslatot 
tud tenni az orvoslásuk 
módjára is. 

        
8.2. az iskola az információs 

társadalomban 
 az információs társadalomra 

vonatkozó tudnivalók, 
előrejelzések tanulmányozása az 
iskola  jövőbeni szerepének, 
helyének tisztázása végett 

 A tanultak alapján képes 
elképzelni az iskola 
helyét, jövőbeni 
szerepét. 

 A tanév során elolvas 
legalább két olyan 
cikket, amely az 
információs 
társadalomra vonatkozó 
tudnivalókat, 
előrejelzéseket 
tartalmaz. Ezek alapján 
le tudja írni az iskola 
jövőbeni szerepét, helyét 
a társadalomban. 

        
II. BEVEZETÉS AZ ISKOLAI 

GYAKORLATOKBA 
 AZ ISKOLAMŰKÖDÉS 

MINDENNAPJAINAK  
IN VIVO JELLEGŰ 
TANULMÁNYOZÁSA 

    

        
1. Pályaalkalmassági 

vizsgálatokban való 
részvétel és a 
pedagógusjelölt önismerete 

 Pályaalkalmassági tesztek 
megismerése;  
egyszerűbb vizsgálatok elvégzése 
az arra jelentkező tanulók 
körében 

 Ismeri legalább két 
pályaalkalmassági teszt 
nevét, szerkezetét. 

 Ismeri legalább két 
pályaalkalmassági teszt 
nevét, szerkezetét. 
Egyszerűbb 
pályaalkalmassági 
vizsgálatot el tud 
végezni segítséggel. 

        
2. Képességfejlesztő 

tréningeken való részvétel 
 Képességfejlesztő tréningek 

végzéséhez ismeretek gyűjtése és 
rendezése a pedagóguspálya 
műveléséhez szükséges 
képességek köréről;  
ezek alapján tréningek 
rendszeres, ellenőrzött végzése 

    

        
2.1. kommunikációs tréningek  kommunikációs képességfejlesztő 

tréningek végzéséhez ismeretek 
gyűjtése és rendezése; 
ezek alapján kommunikációs 
tréningek rendszeres, ellenőrzött 
végzése 

 Ismeri legalább két 
kommunikációs 
képességfejlesztő tréning 
nevét, gyakorlattípusait. 
Ezeket önállóan el is 
tudja végezni. 

 Ismeri legalább két 
kommunikációs 
képességfejlesztő tréning 
nevét, gyakorlattípusait. 
Ezeket önállóan el is 
tudja végezni. Maga is ki 
tud hasonlókat találni. 

        
2.2. kooperációs tréningek  kooperációs képességfejlesztő 

tréningek végzéséhez ismeretek 
gyűjtése és rendezése;  
ezek alapján kooperációs 
tréningek rendszeres, ellenőrzött 
végzése 

 Ismeri legalább két 
kooperációs 
képességfejlesztő tréning 
nevét, gyakorlattípusait. 
Ezeket önállóan el is 
tudja végezni. 

 Ismeri legalább két 
kooperációs 
képességfejlesztő tréning 
nevét, gyakorlattípusait. 
Ezeket önállóan el is 
tudja végezni.. Maga is 
ki tud hasonlókat találni. 
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2.3. a megosztott és koncentrált 

figyelem kialakításához 
szükséges tréningek 

 a megosztott és koncentrált 
figyelem kialakításához 
szükséges tréningek végzéséhez 
ismeretek gyűjtése és rendezése;  
ezek alapján a megosztott és 
koncentrált figyelem 
kialakításához szükséges 
tréningek rendszeres, ellenőrzött 
végzése 

 Ismeri legalább két 
olyan tréning nevét, 
gyakorlattípusát., amely 
a megosztott és 
koncentrált figyelem 
kialakulását segíti. 
Ezeket önállóan el is 
tudja végezni. 

 Ismeri legalább két 
olyan tréning nevét, 
gyakorlattípusát., amely 
a megosztott és 
koncentrált figyelem 
kialakulását segíti. 
Ezeket önállóan el is 
tudja végezni. Maga is ki 
tud hasonlókat találni. 

        
3. A pedagógusjelölt 

lehetséges szerepei az iskola 
jelenlegi gyakorlatában – 
felkészülés a szerepek 
gyakorlására in vivo 
helyzetekben 

 Részben a közoktatási és a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény alapján, részben 
egy-egy óvoda és/vagy iskola 
gyakorlatában előforduló 
szerepek megismerése munkaköri 
leírások tanulmányozásával; 
e szerepek gyakorlása önállóan 
és vezetői, tutori irányítással 

    

        
3.1. pedagógusok 

tevékenységének 
megfigyelése és elemzése 

 különböző munkaszerepekben 
tevékenykedő pedagógusok 
tanítási órán, illetve egyéb 
szervezett tanulási alkalmakon 
megfigyelhető tevékenységeinek 
számbavétele, elemzése 
(rekonstruálása) előre megadott 
szempontok alapján 

 Ismeri azokat az 
elemzési szempontokat, 
amelyek a különböző 
munkaszerepekben 
tevékenykedő 
pedagógusok tanítási 
órán, illetve egyéb 
szervezett tanulási 
alkalmakon 
megfigyelhető 
tevékenységeinek 
feltárását, megítélését 
segítik. Segítséggel 
képes a szakszerű 
elemzésre. 

 Ismeri azokat az 
elemzési szempontokat, 
amelyek a különböző 
munkaszerepekben 
tevékenykedő 
pedagógusok tanítási 
órán, illetve egyéb 
szervezett tanulási 
alkalmakon 
megfigyelhető 
tevékenységeinek 
feltárását, megítélését 
segítik. Önállóan képes a 
szakszerű elemzésre. 

        
3.2. a tanulók tevékenységének 

megfigyelése és elemzése 
 különböző szerepekben 

tevékenykedő tanulók tanítási 
órán, illetve egyéb szervezett 
tanulási alkalmakon 
megfigyelhető tevékenységéinek 
számbavétele, elemzése 
(rekonstruálása) előre megadott 
szempontok alapján 

 Ismeri azokat az 
elemzési szempontokat, 
amelyek a különböző 
munkaszerepekben 
tevékenykedő tanulók 
tanítási órán, illetve 
egyéb szervezett tanulási 
alkalmakon 
megfigyelhető 
tevékenységeinek 
feltárását, megítélését 
segítik. Segítséggel 
képes a szakszerű 
elemzésre. 

 Ismeri azokat az 
elemzési szempontokat, 
amelyek a különböző 
munkaszerepekben 
tevékenykedő tanulók 
tanítási órán, illetve 
egyéb szervezett tanulási 
alkalmakon 
megfigyelhető 
tevékenységeinek 
feltárását, megítélését 
segítik. Önállóan képes a 
szakszerű elemzésre. 

        
3.3. tanulásszervezési tréningek 

tanítási órákon és tanítási 
órán kívül 

 tanulásszervezési tréningek 
végzése – előzetes felkészülés 
alapján – tanítási órákon és 
tanítási órán kívül 

 Előzetes felkészülés 
alapján, segítséggel 
képes összeállítani, 
kivitelezni és elemezni 
tanulásszervezési 
tréningeket. 

 Előzetes felkészülés 
alapján képes önállóan 
összeállítani, kivitelezni 
és elemezni 
tanulásszervezési 
tréningeket. 

        
3.4. játékszervezés  előzetes felkészülés alapján 

játékok szervezése különböző 
életkorú tanulók számára 

 Előzetes felkészülés 
alapján, segítséggel 
képes összeállítani, 
kivitelezni és elemezni 
játékokat különböző 
életkorú tanulók 
számára. 

 Előzetes felkészülés 
alapján képes önállóan 
összeállítani, kivitelezni 
és elemezni játékokat 
különböző életkorú 
tanulók számára. 
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3.5. munkaszervezés  előzetes felkészülés alapján 

különböző, iskolában végezhető 
munkanemek tanulásának 
szervezése különböző életkorú 
tanulók számára 

 Előzetes felkészülés 
alapján, segítséggel 
képes összeállítani, 
kivitelezni és elemezni 
különböző, iskolában 
végezhető 
munkanemeket. 

 Előzetes felkészülés 
alapján képes önállóan 
összeállítani, kivitelezni 
és elemezni különböző, 
iskolában végezhető 
munkanemeket. 

        
3.6. ügyelet és ügyeletszervezés  előzetes felkészülés alapján 

ügyelet szervezése különböző 
életkorú tanulók számára 

 Előzetes felkészülés 
alapján, segítséggel 
képes összeállítani, 
kivitelezni és elemezni 
iskolai ügyeletet. 

 Előzetes felkészülés 
alapján képes önállóan 
összeállítani, kivitelezni 
és elemezni iskolai 
ügyeletet. 

        
3.7. megfigyelés és  

közreműködés az 
ellenőrzési, az értékelési és 
az osztályozási 
folyamatokban 

 előzetes felkészülés alapján 
megfigyelések végzése  és  
közreműködés az ellenőrzési, az 
értékelési és az osztályozási 
folyamatokban 

 Előzetes felkészülés 
alapján, segítséggel 
képes megfigyeléseket 
végezni az ellenőrzési, 
az értékelési és az 
osztályozási 
folyamatokban. 

 Előzetes felkészülés 
alapján képes önállóan 
megfigyeléseket végezni 
az ellenőrzési, az 
értékelési és az 
osztályozási 
folyamatokban. 

        
3.8. gyakorlatok az iskolai 

adminisztráció ellátásában 
 részvétel az iskolai 

adminisztráció ellátásában elemi 
irattározási, levelezési ismeretek 
elsajátítása után 

 Ismeri a tanügyi 
dokumentumokat, tudja 
azokat vezetni. 

 Ismeri a tanügyi 
dokumentumokat, tudja 
azokat vezetni. A 
racionalizálásukra 
javaslatot tud tenni. 

        
3.9. pedagógiai szaksajtó 

figyelése és olvasása 
 könyv- és könyvtárhasználati 

ismeretek aktualizálásával a 
pedagógiai szaksajtó figyelése és 
olvasása 

 Ismer, és rendszeresen 
olvas legalább öt 
pedagógiai 
sajtóterméket, 
folyóiratot. 

 Ismer, és rendszeresen 
olvas legalább nyolc 
pedagógiai 
sajtóterméket, 
folyóiratot. 

        
3.10. a pedagógiai könyvkiadás 

nyomon követése 
 könyv- és könyvtárhasználati 

ismeretek aktualizálásával a 
pedagógiai könyvkiadás nyomon 
követése 

 A tanév során elolvas 
legalább három 
pedagógiai szakkönyvet. 

 A tanév során elolvas 
legalább öt pedagógiai 
szakkönyvet. 

        
3.11. pedagógiai tapasztalatok 

leírása – publikálásra 
történő előkészítése 

 szövegtani és fogalmazástani 
ismeretek alkualizálásával 
pedagógiai tapasztalatok leírása – 
publikálásra történő előkészítése 

 Megfigyelései, 
személyes tapasztalatai 
alapján tárgyszerű 
tapasztalatleírást képes 
készíteni pedagógiai 
tapasztalatairól. 

 Megfigyelései, 
személyes tapasztalatai 
alapján tárgyszerű 
tapasztalatleírást képes 
készíteni pedagógiai 
tapasztalatairól. Interjú, 
és/vagy riport keretében 
is képes tudósítani a 
pedagógia világáról. 
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Év végi követelmények 

 
12. évfolyam 

 
a) Fel tudja sorolni az óvoda, az általános műveltséget nyújtó iskola, a szakképzés, a felsőoktatás, a 

pedagógiai szakszolgálat, a pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet, a pedagógus-továbbképzés 
funkcióit, valamint az óvoda működését szabályozó dokumentumokat és pedagógiai segédleteket. 
Felkészült arra, hogy a szülőknek és az érdeklődőknek felvilágosítást adjon, tájékoztató előadást tartson 
az óvoda funkcióiról, az óvoda működéséhez kapcsolódó dokumentumokról. 

b) Ismeri hazánk és még legalább öt európai ország alapiskolázásának modelljét középiskolázásának 
modelljét.  

c) Ismeri a hazai érettségi, valamint a felvételi vizsgák rendjét, a hozzájuk kapcsolódó oktatáspolitikai és 
érdekkonfliktusokat. Felkészült arra, hogy az érdeklődőknek tájékoztató előadást tartson a közoktatás és 
a felsőoktatás kapcsolódásáról, illetve kapcsolódási lehetőségeiről. 

d) Ismertetni tudja a különböző tantervtípusokat a tartalmi szabályozásban betöltött szerepük 
szempontjából.  

e) Önállóan képes a tantervekről, taneszközökről és a működő praxisról véleményt formálni a motiváció, a 
képességfejlesztés, az önismeret, az akaratedzés, attitűdbefolyásolás érvényesülésének lehetősége 
szempontjából. 

f) Ismeri a pedagógusszerepek teljességét egy-egy iskolában. Képes a pedagógusszerepek tipizálására 
megadott vagy általa kiválasztott szempontok alapján. Tudja, hogy az iskolájában milyen 
pedagógusszerepek különíthetők el a pedagógusok, az iskolavezetés, a szülők és a tanulók magatartása, 
értékrendje és értékítélete alapján. 

g) Ismeri a vezetői szerepek teljességét egy-egy iskolában. Képes a vezetői szerepek tipizálására megadott 
vagy általa kiválasztott szempontok alapján. Tudja, hogy az iskolájában milyen vezetői szerepek 
különíthetők el a pedagógusok, az iskolavezetés, a szülők és a tanulók magatartása, értékrendje és 
értékítélete alapján. 

h) Ismeri a szaktanácsadók és a szakértők feladatait. 
i) Ismeri a pedagógiai programkészítés és helyitanterv-készítés részfolyamatait. Megadott szempontok 

alapján képes egy adott iskola pedagógiai programjának (benne helyi tantervének) elemzésére. 
Segítséggel el tudja készíteni egy adott vagy választott műveltségi részterület és/vagy tantárgy helyi 
tantervét. 

j) Tényszerűségre és adatszerűségre törekedve képes az iskolaügyet szabályozó törvények bemutatására 
kisebb csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes azok kritikájára is. 

k) Tényszerűségre és adatszerűségre törekedve képes a pedagógusok munkavállalását szabályozó 
törvények bemutatására kisebb csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes azok kritikájára is. 

l) Tényszerűségre és adatszerűségre törekedve képes a szülői és a gyermeki jogokat szabályozó törvények 
bemutatására kisebb csoport (tanulók, szülők) előtt. Segítséggel képes azok kritikájára is. 

m) Képes összegyűjteni egy-egy iskola vagy óvoda praxisában a tanulás ignorációjának és tagadásának 
tüneteit. Megfigyelés, tapasztalatgyűjtés révén le tudja írni a kortárs csoportban ható szubkultúra 
jellegzetességeit, tendenciáit. 

n) Képes összegyűjteni egy-egy iskola vagy óvoda praxisában a dilettáns (kvázi) tanulássegítés (tanítás, 
nevelés) tüneteit. Szakirodalom alapján ismertetni tudja érdeklődők számára a pedagógusképzés és – 
továbbképzés kritikus pontjait és azokat – segítséggel – összefüggésbe képes hozni a dilettáns 
tanulássegítéssel. 

o) Tapasztalatgyűjtés révén képes számba venni azokat a témákat amelyek országosan és helyileg is 
foglalkoztatják az iskolai és a szakmai közvéleményt, valamint a széles nyilvánosságot is. E témák helyi 
és országos aktuális alakulását nyomon tudja követni sajtófigyeléssel, a rádió és a televízió 
hírműsorainak figyelésével. 

p) Olvasmányélményei alapján fel tudja idézni legalább öt korszakos jelentőségű filozófus nevelésre, 
iskolákra vonatkozó elképzeléseit. 
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q) Ismer legalább öt ma élő és ható pedagógiai irányzatot. Ezekről képes beszámolni érdeklődő társainak. 
r) Önállóan képes összehasonlítani a pedagógia rendszerét legalább öt más tudományterülettel az 

ontológiai, episztemológiai, funkcionális és metodológiai dimenziók figyelembevételével. 
s) Ismer legalább két olyan szépirodalmi alkotást, amelynek témája az iskola. Egy általa választott 

szépirodalmi műfajban képes megörökíteni saját megélt iskolai élményeit. 
t) Ismer legalább két olyan képzőművészeti alkotást, amelynek témája az iskola. Egy általa választott 

képzőművészeti technikával képes vizuálisan kifejezni iskolai élményeit vagy iskolához való viszonyát. 
u) Ismer legalább két olyan filmművészeti alkotást, amelynek témája az iskola. 
v) Ismeri az iskolában tetten érhető pedagógiai műhibák típusait. Javaslatot tud tenni néhány tipikus 

műhiba korrekciójára. 
w) Ismeri a családban tetten érhető pedagógiai műhibák típusait. Javaslatot tud tenni néhány tipikus 

műhiba korrekciójára. 
x) Fel tud idézni hét-tíz – a kötelező iskolázás magyarországi történetében tetten érhető – korszakhatárra 

vonatkozó tényt és adatot. 
y) Képes felsorolni az iskolaügy jelenének három-négy válságtünetét. Javaslatot tud tenni az orvoslásuk 

módjára is. 
z) A tanév során elolvas legalább két olyan cikket, amely az információs társadalomra vonatkozó 

tudnivalókat, előrejelzéseket tartalmaz. Ezek alapján le tudja írni az iskola jövőbeni szerepét, helyét a 
társadalomban. 

 



 
 
 
 
4074 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
 

  

☺
 
 
 
 

PSZICHOLÓGIA 
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A Pszichológia tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretében a 12. évfolyam számára 
kimunkált, a diákok számára szabadon választható részletes tanterv. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

☺ 
1 

 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Pszichológia tanterv megköveteli, hogy a diákok az önismeret és az embertan keretében kialakított holisztikus 
emberkép mellett szisztematikus, diszciplináris ismeretekkel is rendelkezzenek az emberről. Ugyanakkor 
legyenek képesek a pszichológia műveltségi anyagának elsajátítása során szerzett ismereteiket, jártasságaikat, 
képességeiket alkalmazni a mindennapi életben. A tanterv specialitásának science- orientáltsága tekinthető, 
mellyel már a felsőfokú tanulmányokra készít fel, miközben a gyakorlati alkalmazási lehetőségek bemutatásával 
elmélyíti az önismeretet és az emberismeretet. A Pszichológia tanterv tananyagának tanulása elősegíti a saját 
reakcióknak és a mások viselkedésének megértését. Fejleszti az éntudatosságot, és ezzel sikeresebbé teszi a 
társas kapcsolatokat, a pályaválasztást és az egész életvezetést. 
A Pszichológia tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy 
az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) 
tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv tanítása pszichopedagógusi, gyógypedagógusi, pszichológusi, embertani felkészültséget igényel. 
Különleges ismereteket vagy jártasságokat nem igényel a pedagógustól, bárki taníthatja, aki graduális vagy 
posztgraduális képzés keretében vagy önműveléssel alapos és korszerű pszichológiai tudást szerzett. 
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A pszichológia tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A tanulók az emberismeret és önismeret keretében kialakított holisztikus emberkép mellett kapjanak 
szisztematikus, diszciplináris ismereteket az emberről. Legyen differenciált, szaktudományos képük az emberi 
megismerés és viselkedés természetéről, sajátosságairól. Váljanak képessé a pszichológia műveltségi anyagának 
elsajátítása során szerzett ismereteiket, jártasságaikat, képességeiket kamatoztatni a mindennapi életben (pl. 
váljon hatékonyabbá a tanulásuk, megalapozottabbá pályaválasztásuk). A tudományos világképük formálódása 
mellett alakuljon ki pozitív viszonyuk a tudományos megismeréshez. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 12. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Fogalmak megismerése 
lexikon szócikkek 
elolvasásával és értelmezésével 
 Szakszövegek tanulmányozása 
 Tapasztalatok feldolgozása 
 Példák gyűjtése és elemzése 
 Kiselőadások 
 Egyszerűbb érzékelési és 

észlelési, vizsgálatok elvégzése 
 Tanulási kísérletek elvégzése 
 Lélektani elméletek elemzése 
 Fogalmi meghatározások a 

szakirodalom és saját 
tapasztalatok alapján 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Önmegfigyelés és mások 

megfigyelése 
 A személyiségzavarokra 

vonatkozó statisztikai adatok 
gyűjtése, elemzése 
 Esettanulmányok elemzése 

megvitatása  
 Segítő intézmény felkeresése 
 Beszélgetés segítő személlyel 

 

 Kisebb lélektani vizsgálatok 
elvégzése 
 Vitákban való kompetens 

részvétel 
 Szakirodalmat vagy empirikus 

adatokat feldolgozó házi 
dolgozat elkészítése 
 Feladatlapok 
 Felelés szóban 
 Röpdolgozatok 
 Tesztek 
 Vizsga 

 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív 

értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk) 
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel, 
 A tények elhelyezése 

valamiféle fogalmi 
rendszerben, 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal, 
 Az összefüggések alkalmazása 

 
 Lásd még: 

       Megjegyzések az értékeléshez 
 

 
 

Megjegyzések az értékeléshez 
 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 

teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a “sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a faladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 

 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Cím 
12. Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. (Szerk.: Oláh Attila–Bugán Antal ) 2001 ELTE, 

Eötvös Kiadó  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

12. évfolyam 
 

A Pszichológia tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A tanulók az emberismeret és önismeret keretében kialakított holisztikus emberkép mellett kapjanak 
szisztematikus, diszciplináris ismereteket az emberről. Legyen differenciált, szaktudományos képük az emberi 
megismerés és viselkedés természetéről, sajátosságairól. Váljanak képessé a pszichológia műveltségi anyagának 
elsajátítása során szerzett ismereteiket, jártasságaikat, képességeiket kamatoztatni a mindennapi életben (pl. 
váljon hatékonyabbá a tanulásuk, megalapozottabbá pályaválasztásuk). A tudományos világképük formálódása 
mellett alakuljon ki pozitív viszonyuk a tudományos megismeréshez. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VISELKEDÉS 

TANULMÁNYOZÁSA – 
LAIKUS ÉS 
TUDOMÁNYOS 
PSZICHOLÓGIA 

 A MINDENNAPI LAIKUS 
EMBERISMERET 
MÓDSZEREINEK 
ÖSSZEGYŰJTÉSE SAJÁT 
TAPASZTALATOK 
ÖSSZEGZÉSÉVEL; A 
VISELKEDÉSTUDOMÁNY 
MÓDSZEREINEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. 
 

A pszichológiai tudományok  A tudomány, tudománytörténet, 
tudás, tudásszociológia fogalmak 
megismerése lexikon szócikkek 
elolvasásával és 
interpretálásával 

    UNIV 

        
1.1. 
 

a pszichológia helye a 
tudományok rendszerében 

 a pszichológia helyének 
megkeresése a különböző 
tudomány-rendszertanokban, a 
tudomány térképén, a tudomány 
fáján 

 Ismeri a pszichológia 
kettős (természet- és 
társadalomtudományi) 
kötődését. 

 Képes elhelyezni a 
pszichológiát a 
tudományok 
rendszereiben, meg tud 
nevezni más 
embertudományokat, és 
olyan tudományokat, 
melyek a 
pszichológiával 
interdiszciplinákat 
hoztak létre. 

UNIV 

        
1.2. 
 

a pszichológiai történeti 
gyökerei 

 a görög bölcselők, Descartes és 
az angol empírikusok rövid 
szövegeinek tanulmányozásával a 
pszichológia filozófiához kötődő 
korai történetének megismerése; 
a méréses módszerek és az 
élettudományok fejlődése 
szerepének tisztázása a kísérleti 
pszichológia kialakulásában 

 Képes legalább egy 
filozófus lélekkel 
kapcsolatos elképzeléseit 
bemutatni, a kísérleti 
pszichológia 
kialakulásának helyét és 
körülbelüli idejét 
meghatározni. 

 Képes valamennyi 
megismert filozófus 
lélekkel kapcsolatos 
elképzeléseit bemutatni, 
a kísérleti pszichológia 
létrejöttének feltételeit, 
helyét és idején 
meghatározni. 

UNIV 
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1.3. differenciálódás – 

szakterületek a 
pszichológiában 

 a pszichológia szakterületeinek, 
alkalmazási lehetőségeinek 
összegyűjtése a gyerekek 
tapasztalatainak és lexikon 
szócikkeknek a feldolgozásaival 

 Tudja, hogy a társadalmi 
munkamegosztás mely 
területein dolgoznak 
pszichológusok. 

 Alapos ismerettel bír a 
legfontosabb 
szakterületekről, az 
alkalmazott 
pszichológusok 
tevékenységéről. 

 
1.4.    
 

jelentős irányzatok 
(gondolatrendszerek) – a 
pszichológia nagy alakjai 

 
a paradigmatikus gondolkodás 
fejlesztése a mélylélektan, a 
behaviorizmus, az alaklélektan és 
a kognitív pszichológia 
kulcsfogalmainak elemzésével; 
lexikonok, pszichológiatörténeti 
könyvek tanulmányozásával a 
legjelentősebb pszichológusok 
munkásságának megismerése 

 
Részletesen be tudja 
mutatni a pszichológia 
egy meghatározó 
alakjának munkásságát, 
legjelentősebb tanításait. 

 
Részletesen be tudja 
mutatni a 
pszichológiának 
legalább három nagy 
irányzatát. Össze tudja 
kapcsolni a személyeket 
és az irányzatokat. 
Térben és időben el tudja 
helyezni a markáns 
gondolatrendszereket. 

        
1.5. 
 

a pszichikum evolúciós 
biológiai, szociális alapjai 

 a humán 
viselkedésszabályozásban 
szerepet játszó agytörzsi és kérgi 
területek szerkezetéről és 
működéséről a korábbi biológiai 
tanulmányok során szerzett 
ismereteket felelevenítése; 
a személyiségsajátosságok 
öröklődésének tanulmányozása 
ikerkutatások alapján 

 Be tudja bizonyítani, 
hogy még a leginkább 
örökletesnek tartott 
pszichikus sajátosságok 
fejlődésében is 
kimutatható a környezet 
hatása.  

 Ismeri a hormonális és 
idegi szabályozás 
szerepét a pszichikus 
folyamatokban. Tudja, 
hogy a genetikailag 
determinált humán 
magatartásformák 
ökológia és szociális 
hatások eredményeként 
formálódtak az 
emberiség fejlődése 
során. 

UNIV
ORVO

        
II. Alapvető lélektani 

folyamatok 
 A LEGÁLTALÁNOSABB 

PSZICHIKUS JELENSÉGEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. 
 

A megismerő folyamatok  A humán információ felvételi, 
tárolási és szervezési folyamatok 
törvényszerűségeinek és egyed-
specifikus sajátosságainak 
megismerése tudományos és 
ismeretterjesztő szemelvények és 
saját tapasztalatok elemzésével 

    UNIV 

        
1.1. 
 

az érzékelés – észlelés  fizika tanulmányokra és 
szakkönyvekre támaszkodó 
kiselőadásokból, tudományos 
ismeretterjesztő filmekből, a 
perceptuális rendszerek 
megismerése; 
példák gyűjtése az érzéki 
csalódásokra 

 Ismeri az érzékszervek 
felépítését, az agykérgi 
központok szerepét, az 
elemi érzetek 
keletkezésének 
mechanizmusait. Képes 
példákat hozni a 
szenzoros integráció 
mindennapi 
felhasználására. 

 Képes részletesen bemu-
tatni az alak, a szín, a 
mozgásészlelés 
alapjelenségeit, és 
vázlatosan ismertetni a 
hallás, a szaglás, az 
ízlelés és a bőrérzékelés 
mechanizmusát. 
Példákkal illusztrálja, 
hogy az észlelés nem 
passzív 
információbefogadás, 
hanem velünk született 
sémákat és korábbi 
tapasztalatokat 
mobilizáló, aktív 
folyamat. 

ORVO

        
1.2. a figyelem  a figyelem szűrőfunkciójának, 

kapacitásának megismerése 
néhány egyszerű vizsgálat 
elvégzésével 

 Jellemezni tudja a 
spontán és a kontrollált 
figyelmi folyamatokat, a 
figyelemmegosztás 
lehetőségeit és korlátait. 

 Ismeri a legfontosabb 
figyelemelméleteket, a 
figyelemmegosztás 
lehetőségeit és korlátait, 
valamint a tartós 
figyelmi helyzetekben 
alkalmazható 
stratégiákat. 
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1.3. az emlékezet  az információtárolási és -

szerveződési modellek 
megismerése szakirodalmi 
szövegek feldolgozásával; 
a felejtés, illetve megőrzés 
szabályszerűségeinek 
tanulmányozása egyszerű tanulási 
kísérletekkel 

 Ismeri és alkalmazza az 
emlékezeti teljesítményt 
fokozó eljárásokat 
(konszolidációs idő 
biztosítása, visszaható 
gátlás csökkentése, 
tanulandó anyag 
szervezése, minimális 
túltanulás, aktivitás 
fokozása) saját 
tanulásában. 

 Alapos tudással bír az 
emlékezés biológiai 
alapjairól, a klasszikus 
és modern 
memóriaelméletekről. 
Ismeri és alkalmazza az 
emlékezeti teljesítményt 
fokozó eljárásokat a 
saját tanulásában. 

 
1.4. a képzelet  a cselekvéses, képi és 

szimbolikus reprezentáció 
jellegzetességeinek 
tanulmányozása 
szövegfeldolgozással; 
saját tapasztalatok összegyűjtése 
a képzeleti képekről, álomról, 
hallucinációról 

 Tud érvelni a 
képzeletnek az emberi 
megismerésben, 
cselekvéstervezésben, 
alkotásban betöltött 
fontossága mellett. 

 Ismeri a képzeleti 
tevékenység 
jellegzetességeit. Belátja 
a cselekvéses, képi és 
verbális reprezentációs 
formák jelentőségét az 
oktatási folyamat 
hatékonyságának 
fokozásában. 

        
1.5. 
 

a gondolkodás  a fogalomalkotás, a jelentés, a 
problémamegoldás induktív és 
deduktív módjainak 
megismerésével párhuzamosan 
kapcsolatok keresése a tanultak 
és a gondolkodási sajátosságok 
mindennapi megnevezései 
(okosság, tehetség, intelligencia, 
kreativitás) között 

 Össze tudja kapcsolni a 
gondolkodás 
fogalmainak laikus 
megnevezéseit a 
megfelelő 
szaktudományos 
terminológiákkal. 

 Ismeri a gondolkodáshoz 
kapcsolódó laikus és 
szaktudományos 
kifejezések jelentését. 
Be tudja mutatni, hogy 
az emberek képesek 
fogalmak, kategóriák és 
logikai szabályok 
segítségével az 
információkat 
rendszerezni és a 
közvetlen 
tapasztalatokon túl új 
ismeretekhez jutni. 

UNIV 

        
1.6. a tanulás, tapasztalatszerzés 

kognitív pszichológiai 
háttere 

 a megismerésről született 
elképzelések, elméletek (az 
olvasás észlelési folyamatai, 
szövegértési modellek, 
nyelvelsajátítási elméletek, 
kognitív stílusok) elemzése az 
egyénhez igazodó tanulási 
módszerek, eljárások kialakítása 
érdekében 

 Ismeri memóriájának 
sajátosságait, kognitív 
stílusát, és törekszik 
pszichológiai ismereteit 
felhasználni arra, hogy 
fokozza tanulásának 
eredményességét. 

 Be tud mutatni néhány 
kognitív modellt. Az 
emberi megismerésről 
szerzett pszichológiai 
tudását képes 
felhasználni arra, hogy 
fokozza tanulásának 
eredményességét. 

        
2. A pszichikum dinamikai 

aspektusa 
 Az emberi cselekvés 

mozgatóerőinek megismerése, 
rendszerezése azért, hogy a 
tanulók jobban megértsék a saját 
és a mások tetteinek indítékait 

    

        
2.1. 
 

Aktiváció és éberség  Tudatállapotok tanulmányozása, 
a tipikus EEG hullámok és egyéb 
fiziológiai indikátorok, valamint 
a kapcsolódó viselkedés- és 
élményháttér tanulmányozásával 
az ember aktivitási szintjeinek 
megismerése 

 Be tudja mutatni és 
példákkal illusztrálja az 
aktivitási szint és a 
teljesítmény kapcsolatát. 
Tisztában van a drogok 
szervezetkárosító és 
feszültségszabályozó 
hatásával. 

 Pontos leírást tud adni az 
aktiváció szerepéről az 
emberi megismerés és 
viselkedés 
szabályozásában. Ismeri 
az agyi elektromos 
tevékenység változásait 
az ébrenléti és az alvási 
periódusokban. 
Tisztában van a drogok 
szervezetkárosító és 
feszültségszabályozó 
hatásával. 

JÖVÖ 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4081 

 

 
 
2.2. a motiváció  a kulcsfogalmak: ösztön, 

szükséglet, kielégülés, telítődés, 
humán motiváció, teljesítmény-
motiváció meghatározása a 
szakirodalom és saját 
tapasztalatok feldolgozásával 

 Tájékozott az ember 
célirányos viselkedését 
befolyásoló motívumok 
sokféleségéről és 
hierarchiájáról. 

 Be tudja mutatni az 
igényszint, a külső-belső 
kontroll és a 
sikerorientált vagy 
kudarckerülő attitűd 
hatását az iskolai és 
egyéb teljesítmények 
alakulására. 

        
2.3. az érzelmek  az érzelmeknek, mint 

motívumoknak és 
viszonyulásoknak a 
tanulmányozása szépirodalmi és 
szakirodalmi művek, valamint 
saját élmények elemzésével 

 Be tud számolni a 
szervezetben lejátszódó 
élettani változásokról, a 
mimikának és a 
gesztusoknak 
módosulásáról a 
felfokozott érzelmi 
állapotok hatására. 

 Ismertetni tudja a 
legjelentősebb 
érzelemelméleteket. 
Képes bemutatni az 
érzelmek lehetséges 
cselekvést gátló, 
serkentő hatását és a 
pozitív érzelmek 
szerepét a megküzdő 
viselkedésben. 
Bizonyítani tudja az 
érzelmek jelentőségét a 
társas kapcsolatok 
alakulásában. 

        
3. 
 

A személyiség és társadalmi 
környezete 

 A szocializáció és a 
perszonalizáció fontos 
állomásainak, ágenseinek 
számbavétele a személyiség- és 
szociálpszichológiai 
szakirodalom tanulmányozásával, 
a gyerekek élményeinek, 
tapasztalatainak rendszerezésével

    ORVO

        
3.1. 
 

a személyiségalakulás 
folyamata 

 szakirodalmi szövegek 
megvitatásával érvek gyűjtése 
annak bizonyítására, hogy a 
személyiség fejlődésében szoros 
kölcsönhatásban van a szociális 
magatartásminták kialakulása az 
öneszméléssel, az éntudat 
fejlődésével 

 Be tudja mutatni a 
szociális tanulás 
alaptípusait és a 
legfontosabb 
szocializációs ágenseket. 
(Családtagok, kortársak, 
nevelési oktatási 
intézmények, média)  

 Ismeri az empátia jelen-
tőségét, a jutalmazás és 
büntetés szerepét a 
szociális tanulás 
eredményességében. Be 
tudja bizonyítani, hogy 
az önértékelés alakulását 
leginkább a saját 
tevékenység 
eredményessége és a 
társaktól, tanároktól, 
szülőktől kapott 
visszajelzés befolyásolja.

ORVO

        
3.2. 
 

az érett és a dezintegrált 
személyiség 

 az egészséges, érett személyiség 
kritériumainak (dolgozni, alkotni 
tudás, nyitottság, önmagunk és 
mások elfogadása, otthonosság a 
világban, pozitív érzelmekre, 
mély emberi kapcsolatokra való 
képesség stb.) számbavétele, saját 
érettségük jobb megítélése 
érdekében; 
a leggyakoribb 
személyiségzavarok, devianciák 
megismerése 

 A saját élettervek 
(pályaválasztás, életmód, 
párválasztás) 
kialakításában képes 
mérlegelni 
személyiségének 
érettebb, stabilabb és 
retardáltabb vonásait. 
Pszichológiai ismereteit 
fel tudja használni lelki 
egészségének 
megőrzéséhez. 

 Képes értelmezni az érett 
személyiség látszólag 
ellentétes sajátosságait 
(önérvényesítés – 
alkalmazkodás, 
stabilitás-spontaneitás, 
autonómia-
közösségiesség stb.). 
Tudja, hogy az érettség 
nem jelentheti a 
fejlődés-változás 
megszűnését. Toleráns 
másokkal. 

ORVO
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3.3. személyiség és közösség  a szociálpszichológia 

alapfogalmainak, értelmezése; 
az emberek életében kitüntetett 
szerepet játszó közösségek 
megismerése, a csoportlét 
rétegeinek (érzelmi háló, szerep-, 
tevékenységrendszer, szokás-, 
normarendszer, kommunikáció) 
feltárása 

 Részletesen és példákkal 
illusztrálva is be tudja 
mutatni, hogy a verbális 
és a nem-verbális 
kommunikáció hogyan 
szabályozza az 
interakciókat. 

 Tudja definiálni az 
egyén és közösség 
kapcsolatát leíró 
legfontosabb 
fogalmakat. Egy 
tetszőlegesen 
kiválasztott csoport 
példáján azonosítani 
tudja a csoportlét 
rétegeit. El tudja magát 
helyezni a dominancia-
önalávetés, konformitás 
– függetlenség és az 
extroverzió – introverzió 
tengelyeken. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

12. évfolyam 
 

 
a) Legyen képes elhelyezni a pszichológiát a tudományok rendszerében, és bizonyítani a pszichológia 

kettős (természet- és társadalomtudományi) kötődését. 
b) Ismerje a filozófia nagy alakjainak lélekkel kapcsolatos elképzelését, a modern pszichológia rövid 

történetét. 
c) Legyen képes bemutatni a pszichológia legalább három nagy irányzatát, térben és időben helyezze el a 

legmarkánsabb gondolatrendszereket. 
d) Tudjon érvelni amellett, hogy a genetikailag determinált humán magatartásformák is ökológiai és 

szociális hatások eredményeként formálódtak ki az emberiség történetében. 
e) Ismerje és tudja jellemezni a legfontosabb kognitív folyamatokat. 
f) Adjon pontos leírást a tudatállapotokról, tudja példákkal illusztrálni az aktivitási szint és a teljesítmény 

kapcsolatát. 
g) Legyen tájékozott az ember célirányos viselkedését befolyásoló motívumok sokféleségéről és 

hierarchiájáról. 
h) Ismerje a legjelentősebb érzelemelméleteket, illusztrálja példákkal az érzelmek cselekvést gátló és 

serkentő hatását. 
i) Legyen képes értelmezni az érett személyiség fogalmát. 
j) Legyen képes felhasználni pszichológiai ismereteit lelki egészségének megőrzéséhez, 

énhatékonyságának fokozásához. 
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☺ 
 
 
 
 

NÉPISMERET-NÉPRAJZ 
 

7–8. évfolyam 
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A Népismeret-néprajz tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–8. évfolyam 
számára kimunkált, a gyakorlatban kipróbált és a NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet 
bevezethetik azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája 
szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
1 

☺ 
1 

☺ 
1 

☺ 
1 

 
 

 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A Népismeret-néprajz tanterv elsősorban az Ember és társadalom műveltségi területhez rendelhető, érinti 
azonban a Magyar nyelv és irodalom, a Matematika, az Ember a természetben, a Földünk-környezetünk, a 
Művészetek, az Életvitel és gyakorlati ismeretek és a Testnevelés és sport műveltségi területeket is. Az 
Ember és társadalom műveltségi területen belül tartalma egyaránt teremt kapcsolatot a történelem, az 
emberismeret és a társadalomismeret aspektusaival. Ismeret- és tevékenységrendszerével, nagy attitűdalakítási 
potenciáljával segítheti a történeti tudat és nemzeti identitás, a különböző kultúrák és a környezet értékeit 
megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység alakulását és alakítását. A KÉK Hon és 
népismeret tantervének teljes mértékben megfelel a KÉK tanterve. A tanterv – a már említett műveltségi 
részterületeken – a NAT követelményeihez viszonyítva jelentős többletteljesítményt vár el a tanulóktól. E 
többlet lényege a hagyományos kultúra értékeinek egységben látása, a hagyomány adekvát és inadekvát 
továbbélésének felismerése, az adaptációs és alkotási lehetőségek kihasználása, a reális – önmagára reflektálni 
tudó – magyarságkép kialakítása a reális Európa-kép, világkép és emberkép megalapozása érdekében. A tanterv 
a Hon- és népismeret területén koherens és a helyi táji-történeti előzményekhez alkalmazkodni tudó 
követelményrendszert tartalmaz, amellyel képes lefedni e rendkívül nagy képességfejlesztő potenciállal 
rendelkező ismeret-, tevékenység-, magatartás- és attitűdrendszer egészét. A tanterv ezen kívül még segíti az 
Énkép, önismeret, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, a Környezeti nevelés, az Információs 
és kommunikációs kultúra, a Testi és lelki egészség és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire kiemelt 
fejlesztési feladatok közös teljesítését. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Népismeret-néprajz tanterv bemutatja annak a még koherens és szájhagyományozódással, belenevelődéssel, 
utánzással átszármazódó kultúrának az értékeit, amely a honfoglalással magunkkal hozott alapokon a Kárpát-
medencében együtt élő népek sok évszázados egymásra hatása során sajátos magyar népi kultúraként alakult ki, 
és amely ismeret- tevékenység- magatartás-attitűdrendszerével tájékozódási pontokat nyújthat a múlt-jövő, az 
egyén- település- magyarság- európaiság-emberiség és az adottságok- képességek-vállalható szerepek 
intervallumában. A tanterv – a Hon- és népismeret mint kiemelt fejlesztési feladat okán – minden tanulócsoport 
számára ajánlott. A haladási tempónak az egyes gyermekhez igazításához kiváló lehetőséget biztosít az évkör, 
így egyszerre vállalható ugyanabban a tanulócsoportban a hátránykompenzálás és a tehetséggondozás is. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv feltételezi, hogy a pedagógus – legalább a reprodukció szintjén – be tudja mutatni, illetve adaptív 
módon be tudja mutattatni azokat a munkafolyamatokat és tevékenységeket, amelyeket a helyi tanterv tartalmaz. 
A tanterv sajátos idő- és térszervezését az éppen végzendő tevékenységsor határozza meg. Más megoldásokat 
igényel például a betlehemezésre vagy a zöldág járásra készülés, a nemezezés vagy a korongozás, illetve az "élő" 
falumúzeumban való csoportos vagy differenciált foglalkoztatás. A tanterv évkörre épülése egy-egy jeles nap 
vagy időszak előtt a tanórák "sűrítését" vagy délutáni foglalkozások beiktatását is eredményezheti. A 
tanulócsoport bontását az éppen végzendő tevékenységsor határozza meg. A bontás alapja lehet a nemenkénti 
elkülönülés (például regölés vagy pünkösdi királynéjárás), a csoportkialakítás (például Balázs-járás, Gergely-
járás stb.), a rendelkezésre álló munkaeszközök száma (például bőrmunkák vagy korongozás) és a differenciált 
foglalkoztatás (hátránykompenzálás, tehetséggondozás) is. 
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A Népismeret-néprajz tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
A Népismeret-néprajz tanulásának az a célja, hogy az iskolából kikerülő fiatalok eligazodjanak a 
szájhagyományos kultúra, kitüntetetten a magyar népi műveltség világában, azaz: 

 értsék e kultúra mindennapi életet és a jeles napokat szervező (anyagi és szellemi) totalitását, táji-történeti 
tagolódását, történeti rétegzettségét, az együtt élő népek egymásra hatását, 

 ismerjék értékeit, értsék formanyelvét, adottságaiknak megfelelően tudják alkalmazni vagy felismerni az 
adekvát technikákat, 

 lássák szükségletkielégítő, attitűdalakító, -befolyásoló, képességfejlesztő potenciálját, a mindennapi és a 
művészi együttéléséből származó mentálhigiéniai hatását, a hagyomány adekvát és inadekvát továbbélését, 
adaptációs és alkotási lehetőségeit. 
 
A Népismeret-néprajz tantárgynak az a funkciója, hogy bemutassa annak a még koherens és 
szájhagyományozódással, belenevelődéssel, utánzással átszármazódó kultúrának az értékeit, amely a 
honfoglalással magunkkal hozott alapokon a Kárpát-medencében együtt élő népek sok évszázados egymásra 
hatása során sajátos magyar népi kultúraként alakult ki, és amely ismeret – tevékenység- attitűdrendszerével 
tájékozódási pontokat nyújthat a múlt-jövő, az egyén- település- magyarság- európaiság-emberiség és az 
adottságok- képességek- vállalható szerepek intervallumában. 
 
A tantárgy – a benne érintett tudományágak sokasága, a népi műveltség időbeni rétegzettsége, táji-történeti 
tagoltsága és az ebből következő szereplehetőségek és szokások variabilitása eredményeként – komplexnek 
minősíthető. Így képességfejlesztő és attitűdalakítási, attitűdbefolyásolási potenciálja rendkívül nagy. A 
népismeret-néprajz felkínálható tevékenységei, közvetített ismeretei, attitűdkialakítási-befolyásolási szándékai 
révén: 

 segíti az egyéni szükségletek kielégítését, (például játékszükséglet: énekes-mozgásos gyermekjátékok, 
természetes anyagokból készíthető játékok stb.; önkifejezés szükséglete: népdal, ballada, keserves, sirató, táncos 
improvizáció, szokások stb.; önművelés szükséglete: szemelvények a néprajztudomány köréből, néprajzi 
gyűjtőmunka stb.; alkotás szükséglete: népművészeti, népi iparművészeti tárgyak tervezése, készítése stb.; 

 segíti a reális önismeret és énkép kialakulását, a sokféle tevékenységben, szerepkörben való megméretődést 
(például: szokások bemutatása); 

 segíti a képességek sokoldalú fejlesztését és fejlődését, hozzájárulva az esetleges hátrányok enyhítéséhez, 
illetve a tehetségek felismeréséhez; 

 segíti az alkotásra való beállítódást, illetve felkészülést  (például: kompozíciók tervezése motívumokból, 
népművészeti tárgyak tervezése és készítése stb.); 

 lehetővé teszi a reális magyarságkép kialakulását, ugyanakkor segíti az Európa-kép, világkép és emberkép 
alakulását is; 

 hozzájárul a szociális érzékenység és az empátia kialakulásához, például az emberi élet fordulóihoz fűződő 
szokások bemutatásával; 

 segíti az ökológiai szemléletmód kialakulását, a környezetgazdálkodási, tájgazdálkodási összefüggések 
felismerését; 

 koherens kultúraképével életvezetési mintákat ad pedagógusoknak, szülőknek és gyermekeknek egyaránt. 
 
A Népismeret-néprajz tantárgy tananyagrendszere tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más 
lehet. Meghatározó beállítódása, hogy a helyi hagyományokra, tevékenységkörökre épít és ezekre reflektálva 
mutatja be más tájegységek, vagy az  "egész"  hagyományrendszerét. 
 
A tananyag megismerésének alapja az évkör. Az idő körforgására épül a hagyományok, szokások ismeret- és 
tevékenységkörének koncentrikus bővülése, egyre komplexebbé válása a néprajztudományban való 
feldolgozottság vázlatos megismeréséig. Ebből adódóan a legtöbb tananyagrész (témakör, tevékenységkör) több 
tanéven keresztül is szerepel a tantervben, lehetőséget adva az esetleges lemaradások pótlására, a látens 
tanulásból eredő előnyök kihasználására, a tehetséges tanulók gondozására és a folyamatos gyakorlásra. 
Ugyanakkor a legtöbb tananyagrész a tanulmányok vége felé (a 9. és a 10. osztályokban) ismét szerepel a 
tantervben a rendszerezés, elmélyítés, új szempontú feldolgozás, a folyamatos gyakorlás és az önművelésre, 
alkotásra késztetés szándékával. 
 
A Népismeret-néprajz tananyaga több tantárgy (néptánc, honismeret, önismeret, embertan, háztartástan, 
irodalom, ének-zene, társadalomismeret, vizuális kultúra stb.) tananyagában is előfordulhat, ezért a tanítására 
fordítandó órakeret csak az együttműködés színvonalának feltérképezése után határozható meg. Orientáló 
adatként a heti 2 órával célszerű számolni. Jeles napok közeledtével ezeket az órákat délutáni foglalkozások is 
kiegészíthetik. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

a 7–8. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszöveg olvasása, megadott 
szempontok szerinti 
feldolgozása 
 Ábrarajz készítése, értelmezése 
 Képek, diaképek megtekintése, 

értékelése, összehasonlítása 
 Video filmek megtekintése 
 CD rom használata, keresési 

feladatok teljesítése 
 Néprajzi megfigyelések a 

lakóhelyen (város, kerület, falu) 
adatgyűjtés 
 Szóbeli és írásbeli beszámolók 

készítése 
 Kézműves technikák 

elsajátítása, gyakorlása, 
produktumok előállítása 
 Népszokások közös 

megtanulása, előadása 
 Néprajzi lexikon használata, 

idegen szavak értelmezése 
szótárak segítségével 

 Csoportos és egyéni beszélgetés
 Feladatmegoldás 
 Utánzással tanult ismeretek 

egyéni/közös elődadása 
 Egyéni és csoportos 

produktumok tárgykészítési 
gyakorlatok 
 Néptánc próbák 
 Kalendáriumi szokások 

előadása 

 Szóbeli beszélgetések kollektív 
minősítése 
 Produktumok rangsorolása, 

értékelése 
 Elkészített tárgyak, előadások 

külső szemlélőkben kiváltott 
hatásának értékelése 
 Hagyományos osztályzás 

 
 

Saját fejlesztésű taneszköz 
 

Évfolyam Cím 
7-8. Molnár Tibor-Ungvári Judit: Fellegajtó-nyitogató. 

 Kocsis Mihály: Világfa. 7-8. 

 
A népismeret – néprajz tanításához a közoktatási rendszerben is felhasználható taneszközök köre egyelőre szűk, 
azonban fokozatosan bővül. Az amatőr népművészeti és tárgyalkotó mozgalom, valamint az iskola világában 
megindult kezdeményezések sora már korábban "kikényszerítette" azokat a „háttéranyagokat”, amelyek ma az 
iskolában is használhatóak, ha nem magasan képzett oktató vállalja a tárgy tanítását. Az illusztráció szándékával 
felsorolunk néhány kötetet:  
 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Budapest. 1985. 
ÁGH Zsófia: Útmutató a tárgyi és szellemi kultúra tanításához. Tárogató, Budapest. 1993. 
BARSI Ernő: Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Hazánk Kiadó. Győr, 1995. 
"Beszéli a világ, hogy mi magyarok…" Magyar történeti mondák. Szerk.: Landgraf Ildikó. Magyar Néprajzi 
Társaság – Európai Folklór Közpon. Budapest, 1998. 
Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg... Magyar Könyvklub – Európai Folklór Intézet. Budapest, 2001. 
GAZDA Klára: Gyermekvilág Esztelneken. (Néprajzi monográfia.) Kriterion Kiadó. Bukarest, 1980. 
Gyermekjátékok. A magyar népzene tára I. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 
1951. 
Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala… A moldvai magyarok néprajzához. Osiris Kiadó. Budapest, 2002. 
Jeles napok.  A magyar népzene tára II. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 1953. 
KAPITÁNY Gábor – KAPITÁNY Ágnes: Magyarságszimbólumok. Osiris Kiadó. Budapest, 2002. 
KERÉNYI György: Magyar énekes népszokások. Gondolat Kiadó. Budapest, 1982. 
Két csíki falu néphite a századvégen. Szerk.:  Pócs Éva. Osiris Kiadó. Budapest, 2001. 
KÓTYUK Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban. Osiris Kiadó. Budapest, 
2000. 
LÁZÁR Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok. MTF – Planétás Kiadó. Budapest, 1996. 
Magyar Biblia. A világ teremetése, az özönvíz, Jézus élete s a világ vége napjaink szájhagyományában. Bosnyák 
Sándor gyűjtése. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2001. 
Tarján Gábor: Fölnevelő hagyomány. Budapest, PSZM. 1995. 
TÁTRA Zsuzsanna – KARÁCSONY MOLNÁR Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt 
sorozat. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. AZ ANYAGI KULTÚRA  AZ ANYAGI KULTÚRA 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        VÉD 
1.  Az állattartás  Az állattartás emlékeinek 

tanulása szakszövegek olvasása, 
feldolgozása, képek, filmek 
megfigyelése, múzeum vagy 
rezervátumlátogatás segítségével 

    

        

1.1. őshonos haszonállatok  az őshonos haszonállatok (juh, 
sertés, marha, ló) tanulása képek, 
illetve rezervátumlátogatás révén 

 Kérdések alapján meg 
tudja nevezni az őshonos 
haszonállatokat. 

 Fel tudja sorolni az 
őshonos haszonállatokat. 

        

1.2. természetes falkák  az állattartás természetes 
falkáinak tanulása szakszövegek, 
szöveggyűjtemények alapján 

 Kérdések alapján meg 
tudja nevezni a 
természetes falkákat. 

 El tudja magyarázni a 
természetes falkák tartási 
módjait. 

        
1.3. az állattartó 

munkafolyamatok, eszközei 
 az állattartás 

munkafolyamatainak, 
eszközeinek számbavétele 
szakszövegek, szöveg-
gyűjtemények, filmek, illetve 
múzeumlátogatás segítségével 

 Kérdések alapján meg 
tudja nevezni az 
állattartás alapvető 
munkafolyamatait és 
eszközeit. 

 Jellemezni tudja az 
állattartás alapvető 
munkafolyamatait és 
eszközeit. 

        TANU,
ÉLET 

2.  Fafaragás  A fafaragás eszközeinek, 
technikáinak tanulása bemutatás 
és mintakövetés alapján 

    

        
2.1. faragási technikák   a faragási technikák és gyakorlása 

mintakövetés alapján 
 Részt vesz a faragás 

gyakorlásában. 
 A faragást minta alapján 

önállóan tudja végezni. 
        
2.2. motívumelemzés  faragott tárgyak motívumainak 

elemzése és lerajzolása minta 
alapján, új minták tervezése 

 A motívumokat le tudja 
rajzolni. 

 Díszítményeit önállóan 
tudja tervezni, azok 
anyagszerűek, szépen 
kivitelezettek. 

        
2.3. faragott bot, falap, doboz  bot faragása egyszerű 

motívumokkal; 
falap vagy doboz faragása előre 
rajzolt egyszerű motívumokkal 

 Egyszerű faragott botot 
tud készíteni. 

 Tárgyait önállóan meg 
tudja tervezni és 
mintaszerűen kivitelezni. 

        MÁS,
ORVO
EU 

3. Táplálkozás, tartósítás, étel-
készítés 

 Táplálkozási szokások, tartósítási 
és ételkészítési folyamatok 
tanulása szakszövegek olvasása, 
feldolgozása, ábrák és 
folyamatleírások alapján 

    

        



 
 
 
 
4088 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
3.1. tartósítási eljárások  

(szárítás, besűrítés, 
erjesztés, sózás, füstölés 
stb.) 

 tartósítási eljárások tanulása 
folyamatleírások, filmek alapján 

 Fel tudja sorolni a 
tartósítási eljárásokat. 

 Jellemezni tudja a 
tartósítási eljárásokat. 

        
3.2. egyszerű ételkészítési 

eljárások 
 egyszerű ételkészítési eljárások 

tanulása, gyakorlása 
folyamatleírások alapján vagy 
mintakövetéssel 

 Egyszerű ételeket el tud 
készíteni. 

 Recept alapján ebédet 
tud készíteni. 

        
3.3. táplálkozási szokások  a táplálkozási szokások tanulása 

szöveggyűjtemények segítségével
 Jellemezni tudja egy 

jeles nap táplálkozási 
szokásait. 

 Jellemezni tudja egy 
adott évszak táplálkozási 
szokásait 

        TANU,
ÉLET 

4.  Kézműves technikák  A megismert technikák 
folyamatos, alkalomszerű 
gyakorlása 

 Elsajátít legalább egy 
kézműves technikát. 

 Legalább öt kézműves 
technikát hibátlanul tud 
alkalmazni. 

        
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        MÁS, 
HON, 
EU 

1. Jeles napok, ősi ünnepek, az 
emberi élet fordulói 

 A jeles napokhoz, ősi ünnepekhez, 
az emberi élet fordulóihoz 
kapcsolódó szokások tanulása, 
felidézése szövegfeldolgozás, 
filmek, képek, rajzok, ábrák, 
feladatsorok segítségével 

    

        
1.1. munkaalkalmakhoz, jeles 

napokhoz, az emberi élet 
fordulóihoz kötődő 
szólások, közmondások, 
találós kérdések, mesék, 
mondák, népdalok, 
balladák, keservesek, siratók

 munkaalkalmakhoz, jeles 
napokhoz, az emberi élet 
fordulóihoz kötődő szólások, 
közmondások, találós kérdések, 
mesék, mondák, népdalok, 
balladák, keservesek, siratók 
tanulása szakszövegek és 
szöveggyűjtemények alapján 

 Önállóan elő tud adni 
népdalokat. 

 Önállóan elő tud adni 
meséket, mondákat, 
népdalokat, balladákat, 
keserveseket. 

        
1.2. jeles napok  az egyes hónapokhoz fűződő 

jeles napok részletes megtanulása 
szakszövegek, filmek alapján 

 Meg tudja nevezni az 
egyes hónapok jeles 
napjait. 

 Részletesen jellemezni 
tudja az egyes hónapok 
jeles napjait. 

        
1.3. a jeles napokhoz, 

munkaalkalmakhoz és az 
emberi élet fordulóihoz 
kapcsolódó szokások 

 a jeles napokhoz, 
munkaalkalmakhoz és az emberi 
élet fordulóihoz kapcsolódó 
szokások megtanulása és 
bemutatása  

 Részt vesz a szokásokra 
való felkészülésben és a 
kivitelezésében. 

 Önállóan tudja tervezni 
és szervezni a jeles 
napokhoz  fűződő 
szokások felkészülési 
folyamatát és 
kivitelezését. 

        
1.4. hit- és hiedelemvilág  a magyarság hit- és hiedelem-

világának tanulása szakszövegek 
olvasásával, dokumentum- és 
játékfilmek megtekintésével 

 Fel tud sorolni legalább 
öt hiedelmet. 

 Az egyes hónapokhoz 
kapcsolódóan fel tud 
sorolni nyolc-tíz 
hiedelmet. 

        MÁS, 
EU 

2. A népzene és a népdal  A népzene és a népdal 
sajátosságainak tanulása hangzó 
illusztráció és a pedagógus 
segítségével 

    

        
2.1. a népdalkincs  a magyar népdalkincs 

sajátosságainak elemzése 
kottaképek és hangzó illusztráció 
alapján, pedagógus segítségével 

 Kérdések alapján 
felismeri a hallott népdal 
tanult sajátosságait. 

 Önállóan el tud énekelni 
legalább húsz-huszonöt 
népdalt, és ismeri ezek 
tanult sajátosságait. 
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2.2. népzenei dialektusok  a magyar népzenei dialektusok 

tanulása hangzó illusztráció 
alapján pedagógus segítségével 

 Meg tudja nevezni 
lakóhelye népzenei 
dialektusát. 

 Ismeri lakóhelye és 
környéke népzenei 
dialektusának jellemző 
sajátosságait. 

        
2.3. népi éneklési technika  a népi éneklési technika 

elsajátítása mintakövetés alapján 
 El tud énekelni legalább 

három népdalt 
lakóhelyéről vagy 
környékéről. 

 Mintakövetéssel 
stílusoson énekli 
lakóhelye népdalait. 

        ÖNI 
III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        
1. A család és nagycsalád  A család és a nagycsalád 

szerveződésének, belső életének 
tanulása szakszövegek és 
szöveggyűjtemények elemzésével, 
a családi hagyományok 
feltárásával  

    

        
1.1. a család típusai, a családi 

együttműködés 
 a család szerepével, típusaival és 

a családban élők 
együttműködésével kapcsolatos 
szakszövegek és 
szöveggyűjtemények olvasása, 
feldolgozása 

 Jellemezni tudja családja 
munkamegosztását, 
együttműködését. 

 Jellemezni tudja a 
nagycsalád 
munkamegosztását és 
együttműködését. 

        
1.2. a saját család működése  a saját család működésének 

összehasonlítása a nagycsaláddal, 
a következtetések 
megfogalmazása 

 A saját család és a 
nagycsalád 
összehasonlítása 
eredményeként levont 
következtetéseket 
segítséggel meg tudja 
fogalmazni. 

 A saját család és a 
nagycsalád 
összehasonlítása 
eredményeként levont 
következtetéseket 
önállóan meg tudja 
fogalmazni. 

        
1.3. a családfa  a saját család családfájának 

felrajzolása az emlékezetben 
feltárható szintig 

 Fel tudja rajzolni saját 
családfáját a 
családtagjaitól szerzett 
információk alapján. 

 Fel tudja rajzolni saját 
családfáját a 
családtagjaitól szerzett 
információk alapján. 

        ÖNI 
2. A rokonság, nemzetség  A rokonság, a nemzetség, a 

vérségi szerveződés tanulása 
szakszövegek olvasásával  

 Fel tudja sorolni a 
vérségi szerveződés 
alapvető egységeit. 

 Jellemezni tudja a 
vérségi szerveződés 
gyakorlatát. 
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Év végi követelmények 

 
7. évfolyam 

 
I. AZ ANYAGI KULTÚRA 

 
a) A tanuló ismerje a hazánkban őshonos állatokat, saját szavaival érzékletesen tudja jellemezni a 
természetes falkák tartási módjait, az állattartás munkafolyamatait és eszközeit. 
b) Ismerje a fafaragási technikákat, a jellegzetes faragott motívumokat, tudjon egyszerű produktumokat 
tervezni és anyagszerűen, mintaszerűen kivitelezni. 
c) Ismerje a hagyományos tartósítási eljárásokat, saját szavaival tudja azok folyamatát érzékletesen 
bemutatni. Ismerje az évszakok táplálkozási szokásait, recept alapján tudjon hagyományos ételeket 
készíteni. 
d) A biztonsággal elsajátított kézműves technikákat tudja szabadidejében is gyakorolni, mások örömére 
produktumokat készíteni. A munka-folyamatokba másokat is be tud vonni és az alapvető technikai 
eljárásokat számokra mintaszerűen be tudja mutatni. 

 
 
II. A SZELLEMI KULTÚRA 

 
a) A tanuló tudja részletesen jellemezni és saját szavaival érdekesen bemutatni az egyes hónapok jeles 
napjait, tudja reprodukálni a munkaalkalmakhoz és az emberi élet fordulóihoz fűződő szokásokat, 
mondókákat, közmondásokat, találós kérdéseket, hiedelmeket és játékokat. Tudja önállóan tervezni, 
szervezni, és irányítani a szokásokra való felkészülést, illetve azok bemutatását.  
b) Ismerje lakóhelye és környékének népdalait, azok dialektus szerinti jellegzetességeit. Mintakövetés 
alapján tudja stílusosan énekelni lakóhelye népdalait. 
 
 

III. A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 
 
a) Saját szavaival tudja jellemezni a nagycsalád együttműködését és munkamegosztását, illetve ebből 
tudjon következtetéseket megfogalmazni saját családjára vonatkozóan is. Önállóan gyűjtött információi 
alapján tudja felrajzolni saját családfáját az emlékezetben őrzött fokokig.  
b) Saját szavaival tudja jellemezni az emberek vérségi (rokonság, nemzetség) szerveződését. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
8. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. AZ ANYAGI KULTÚRA  AZ ANYAGI KULTÚRA 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        VÉD, 
HON, 
EU 

1. Szőlőművelés  A szőlőművelés emlékeinek, 
eszközeinek és 
munkafolyamatainak 
számbavétele szakszövegek, 
rajzok alapján, illetve 
múzeumlátogatás révén 

    

        
1.1. a magyar szőlőkultúra 

történeti rétegei, tájai 
 a magyar szőlőkultúra történeti 

rétegeinek, tájainak tanulása 
szakszövegek feldolgozása és 
filmek alapján  

 Meg tud mutatni 
Magyarország térképén 
legalább egy híres 
magyar borvidéket. 

 Jellemezni tudja a magyar 
szőlőkultúra híres 
borvidékeit. 

        
1.2. a szőlőtermesztés és 

feldolgozás 
munkafolyamatai, eszközei 

 a szőlőtermesztés és feldolgozás 
munkafolyamatainak, 
eszközeinek tanulása 
ismeretterjesztő szövegek és 
filmek alapján, 
múzeumlátogatással vagy régi 
pincészetek megfigyelésével 

 Kérdések alapján meg 
tudja nevezni a 
szőlőművelés és 
borkészítés alapvető 
munkafolyamatait és a 
tanult eszközöket. 

 Jellemezni tudja a 
szőlőművelés és 
borkészítés alapvető 
munkafolyamatait és 
eszközeit. 

        TANU,
ÉLET 

2.  Csont- és szarumegmunkálás  Csont- és szarumegmunkálás 
tanulása folyamatleírások, ábrák 
és megfigyelések alapján 

    

        
2.1. a csont- és 

szarumegmunkálás eszközei 
és munkafolyamatai 

 a csont- és szarumegmunkálás 
eszközeinek és 
munkafolyamatainak tanulása 
szakleírások, filmek, ábrák és 
megfigyelés alapján 

 Fel tudja sorolni a csont- 
és szarumegmunkálás 
egy-két műveletét, 
eszközét. 

 Pontosan le tudja írni a 
csont- és 
szarumegmunkálás 
munkafolyamatait és 
eszközeit. 

        
2.2. a csont- és szarutárgyakon 

megjelenő motívumok 
 a csont- és szarutárgyakon 

megjelenő motívumok elemzése 
és lerajzolása ábrák és díszített 
tárgyak megfigyelése alapján; 
csont vagy szarudarabok díszítése 
karcolással mintakövetés alapján 

 Egyszerű motívumot le 
tud rajzolni. Részt vesz a 
tárgydíszítésben. 

 Díszítményeket önállóan 
le tudja rajzolni  és újakat 
is tud tervezni. A 
díszítmények karcolását 
önállóan el tudja végezni. 
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        MÁS, 

ORVO,
EU 

3. Táplálkozási szokások, 
tartósítási és ételkészítési 
eljárások 

 Táplálkozási szokások, tartósítási 
és ételkészítési eljárások tanulása 
szakszövegek, 
szöveggyűjtemények olvasásával, 
ábrák, filmek, folyamatleírások 
(receptek) alapján 

    

        
3.1. tartósítási eljárások 

(szárítás, besűrítés, 
erjesztés, sózás, füstölés 
stb.) 

 a tartósítási eljárások tanulása és 
alkalmazása folyamatleírások és 
filmek alapján 

 A megismert tartósítási 
eljárásokat jellemezni 
tudja. 

 A tartósítási eljárásokat 
a gyakorlatban is 
kivitelezni tudja. 

        
3.2. ételkészítési eljárások   ételkészítési eljárások gyakorlása 

folyamatleírások alapján 
 Egyszerű ételeket tud 

készíteni. 
 Ünnepi ebédet tud 

készíteni önállóan. 
        
3.3. jeles napok táplálkozási 

szokásai 
 a jeles napok táplálkozási 

szokásainak tanulása 
szöveggyűjtemények és 
szakleírások alapján, ünnepi 
étrend összeállítása 

 Fel tudja sorolni egy 
jeles nap hagyományos 
ételeit. 

 Össze tudja állítani egy 
jeles nap étrendjét.  

        VÉD, 
ORVO 

4. Gyógynövények  Gyógynövények gyűjtésének, 
előkészítésének és 
felhasználásának tanulása 
szakszövegek, ábrák, 
folyamatleírások és mintakövetés 
segítségével 

    

        
4.1. gyógynövények és hatásaik  a gyógynövények és hatásaik 

megismerése szakszövegek, 
ábrák és bemutatás segítségével 

 Kérdések alapján fel 
tudja idézni a tanult 
gyógynövényeket. 

 Ismertetni tudja a tanult 
gyógynövényeket és 
hatásaikat. 

        
4.2. gyógynövény gyűjtése,  

feldolgozása 
 a gyógynövények gyűjtése és 

feldolgozása (szárítása) 
mintakövetés alapján 

 Részt vesz a 
gyógynövények 
gyűjtésében. 

 Ismertetni tudja a tanult 
gyógynövények 
gyűjtését, feldolgozásuk 
módját. 

        
4.3. gyógyhatású teák  gyógyhatású teák készítési 

eljárásainak tanulása szakleírások 
és mintakövetés alapján 

 Fel tud sorolni legalább 
két gyógyhatású teát. 

 Önállóan el tudja 
készíteni a kívánt teát. 

        TANU,
ÉLET 

5.  Népi kézművesség  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 
szerzése népi kézműves 
mesterségekről szövegolvasás, -
feldolgozás, képek, ábrák, filmek 
elemzése, múzeum- és 
műhelylátogatás révén 

 Fel tud sorolni legalább 
öt-öt ma is művelt 
kézműves mesterséget és 
termékeit. 

 Pontos leírást tud adni 
szóban és írásban a 
tanultak alapján a 
kézműves 
mesterségekről. 

        
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        MÁS, 
HON, 
EU 

1. Jeles napok, ősi ünnepek, az 
emberi élet fordulói 

 A jeles napokhoz, ősi ünnepekhez, 
az emberi élet fordulóihoz 
kapcsolódó szokások tanulása, 
felidézése és a tágabb 
környezetnek szóló bemutatása 
szövegfeldolgozás, képek, rajzok, 
film- és videofelvételek 
segítségével, feladatsorok 
megoldásával 
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1.1. szólások, közmondások, 

találós kérdések, mesék, 
mondák, népdalok, 
balladák, keservesek, siratók

 szólások, közmondások, találós 
kérdések, mesék, mondák, 
népdalok, balladák, keservesek, 
siratók tanulása, gyűjtése és 
adekvát előadása 

 Önállóan elő tud adni 
népdalokat és balladákat.

 Önállóan elő tud adni 
meséket, mondákat, 
népdalokat, balladákat, 
valamint keserveseket és 
jellemezni tudja őket. 

        
1.2. az egyes évszakok jeles 

napjai 
 az egyes hónapokhoz fűződő 

jeles napok részletes megtanulása 
az évkör alapján, szakszövegek 
segítségével 

 Meg tudja nevezni az 
egyes hónapok jeles 
napjait. 

 Részletesen jellemezni 
tudja az egyes hónapok 
jeles napjait. 

        
1.3. a lakóhely és tágabb 

környezetének szokásai 
 a lakóhely és tágabb környezete 

szokásainak összegyűjtése és 
adekvát bemutatása 

 Részt vesz a szokásokra 
való felkészülésben és a 
kivitelezésében. 

 Önállóan meg tudja 
tervezni és szervezni 
lakóhelye megismert 
vagy gyűjtött 
szokásainak felkészülési 
folyamatát és 
kivitelezését. 

        
1.4. a magyarság hit- és 

hiedelemvilága 
 a magyarság hit- és 

hiedelemvilágának tanulása 
szakszövegek olvasásával, a 
hiedelmek valóságalapjának 
elemzése 

 Fel tud sorolni legalább 
tíz hiedelmet. 

 Fel tudja sorolni a 
lakóhelyén és környékén 
élő, az időjárással 
kapcsolatos hiedelmeket.

        MÁS, 
EU, 
KUTA 

2. A népdal és a népzene  A népdal és a népzene 
sajátosságainak tanulása hangzó 
illusztráció és a pedagógus 
segítségével 

    

        
2.1. a magyar népdalkincs 

sajátosságai 
 a magyar népdalkincs 

sajátosságainak felismerése 
kottakép vagy hangzó anyag 
alapján  

 Egyénileg  vagy 
csoportosan húsz-
huszonöt népdalt tud 
énekelni emlékezetből, 
stílusosan, kifejezően. 
Kérdések alapján 
felismeri a hallott 
népdalok tanult 
sajátosságait. 

 Önállóan el tud énekelni 
legalább harminc 
népdalt, és ismeri ezek 
tanult sajátosságait., 
képes azokat jellemezni 

        
2.2. népzenei dialektusok  a népzenei dialektusok 

felismerése hangzó anyag 
alapján, a pedagógus 
segítségével, illetve a felismerés 
gyakorlása 

 Meg tudja nevezni a 
népzenei dialektusokat. 

 Ismeri és jellemezni 
tudja a  népzenei 
dialektusokat. 

        
2.3. népi éneklési technika  a népi éneklési technika 

elsajátítása mintakövetés alapján 
 Stílusosan el tud 

énekelni legalább három 
népdalt lakóhelyéről 
vagy környékéről. 

 Mintakövetéssel 
stílusosan tudja énekelni 
legalább két dialektus 
kiválasztott népdalait. 

        
2.4. díszítési módok  a díszítési módok és az 

előadásmód gyakorlása 
mintakövetéssel 

 Próbálkozik ismert 
népdalok díszítésével 
mintakövetés alapján. 

 Mintakövetéssel díszíti 
lakóhelye népdalait vagy 
a választott népdalokat. 

        TANÚ,
KUTA 

3. Jelek, jelképek  Jelek, jelképek tanulása 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
tárgyakat díszítő motívumok 
megfigyelése, elemzése, jelképtár 
használata révén 

 Le tud rajzolni egy-egy 
olyan motívumot, amely 
a férfit, illetve a nőt 
jelképezi a népi 
díszítményekben.  

 Be tud mutatni, le tud 
rajzolni különböző 
jelentéssel bíró 
jelképeket, amelyeket az 
eddigi tanulmányai 
során megfigyelt népi 
használati tárgyakon 
látott. 
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III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        ÖNI, 
HON, 
KUTA, 
JÖVÖ 

1. Az emberek vérségi és 
területi szerveződése 

 Az emberek vérségi és területi 
szerveződésének, falu-
közösségének, önkormányzatának 
tanulása szakszövegek, 
falujegyzőkönyvek, 
faluszámadások segítségével 

    

        
1.1. vérségi és területi 

szerveződés 
 a vérségi és területi szerveződés 

azonosságainak és 
különbségeinek elemzése 
szakszövegek segítségével 

 Kérdések alapján meg 
tudja nevezni a vérségi 
és területi szerveződés 
alapvető egységeit. 

 Össze tudja foglalni az 
emberek vérségi és 
területi szerveződésének 
jellemző sajátosságait. 

        
1.2. a faluközösség működése  a faluközösség életének, az 

önkormányzat működésének, a 
tisztségviselők választásának 
megismerése falu-jegyzőkönyvek 
elemzésével  

 Kérdések alapján meg 
tudja nevezni az 
önkormányzat fórumait 
és tagjait. 

 Be tudja mutatni  a 
faluközösség  
működését. 

        
1.3. faluszámadás  a mai települési önkormányzat és 

a faluközösségi önkormányzat 
működési kiadásainak elemzése 
faluszámadások segítségével  

 Kérdések alapján meg 
tudja nevezni a 
megismert faluszámadás 
tételeit. 

 Össze tudja foglalni a 
faluszámadás 
jelentőségét. 

        
1.4. falugazdálkodás, határjárás, 

határkerülés 
 a falu területével való 

gazdálkodásnak és a határjárás 
szerepének, szokásrendszerének 
tanulása szakszövegek és 
falujegyzőkönyvek segítségével 

 El tudja mondani a 
határkerülés 
eseménytörténetét. 

 Össze tudja foglalni a 
falugazdálkodás 
jelentőségét. Ki tudja 
fejteni a határkerülés 
ceremóniájának nevelő, 
közösségmegtartó 
célzatát. 

        HON 
2. Néprajzi csoportok és 

nemzetiségek 
 A néprajzi csoportok és a 

nemzetiségek területi 
elhelyezkedésének, demográfiai 
adatainak megismerése 
szakszövegek, kiadványok 
alapján. 

 Ismeri, hogy melyek 
hazánkban a legnagyobb 
lélekszámú 
nemzetiségek és 
kisebbségi etnikumok. 

 Fel tudja sorolni a 
néprajzi csoportokat és a 
nemzetiségeket a 
térképen való 
elhelyezkedésük 
megjelölésével. 

        
IV. A NÉPRAJZI GYŰJTÉS  A NÉPRAJZI GYŰJTÉS 

TECHNIKÁINAK TANULÁSA 
    

        KUTA 
1. Gyűjtési módszerek  A néprajzi gyűjtés módszereinek 

(megfigyelés és kérdőív) tanulása 
szakleírások alapján; 
a gyűjtési útmutatók gyakorlati 
kipróbálása 

 Fel tudja sorolni a 
gyűjtési módszereket. 

 Jellemezni tudja a 
gyűjtési módszereket, be 
tud számolni gyűjtési 
tapasztalatairól. 

        KUTA 
2. A gyűjtött anyag kezelése  A gyűjtött anyag kezelésének 

tanulása a gyűjtési útmutató 
segítségével 

   Fel tudja idézni a 
gyűjtött anyag 
megőrzési technikáit. 
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Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
I. AZ ANYAGI KULTÚRA 

 
a) A tanuló ismerje a magyar szőlőkultúra híre borvidékeit, illetve saját szavaival tudja jellemezni a 
szőlőművelés és a borkészítés alapvető munkafolyamatait és eszközeit. 
b) Ismerje a csont- és szarumegmunkálás munkafolyamatait és eszközeit, díszítési technikáit és 
motívumait. Egyszerű produktumok készítésében tudja mindezeket adekvát módon alkalmazni. 
c) Tudja összeállítani és elkészíteni egy tetszés szerinti jeles nap étrendjét úgy, hogy az önállóan 
végzett, egyszerű tartósítási eljárások produktumát is felhasználja. 
d) Ismerje a legfontosabb gyógynövényeket és azok hatását. A lelőhely, a gyűjtési és a feldolgozási 
eljárások ismeretében tudjon készíteni felhasználható gyógyteákat. 
e) Tudjon szóban és írásban pontos leírást adni a kézműves mesterségekről. A biztonsággal elsajátított 
kézműves technikákat tudja szabadidejében is gyakorolni, mások örömére produktumokat készíteni. A 
munka-folyamatokba másokat is be tud vonni és az alapvető technikai eljárásokat számokra 
mintaszerűen be tudja mutatni. 

 
 
II. A SZELLEMI KULTÚRA 

 
a) A tanuló tudja részletesen jellemezni és saját szavaival érdekesen bemutatni az egyes hónapok jeles 
napjait, tudja reprodukálni a munkaalkalmakhoz és az emberi élet fordulóihoz fűződő szokásokat, 
mondókákat, közmondásokat, találós kérdéseket, hiedelmeket és játékokat. Tudja önállóan tervezni, 
szervezni, és irányítani a szokásokra való felkészülést, illetve azok bemutatását. Legyen képes 
megszerzett ismereteit folyamatosan bővíteni. 
b) Ismerje és tudja jellemezni a népzenei dialektusokat, mintakövetés alapján stílusosan tudja énekelni 
legalább két dialektus népdalait.  
c) Ismerje fel és saját szavaival jellemezze azokat a jelképeket, amelyeket népismereti tanulmányai 
során a megfigyelt használati tárgyakon látott. 

 
 
III. A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 

 
a) Tudja jellemezni az emberek vérségi és területi szerveződéseinek azonosságait és különbségeit, tudja 
bemutatni a faluközösség működését. Ismerje a határkerülés ceremóniáját, saját szavaival jellemezze a 
falugazdálkodás és a faluszámadás közösségre gyakorolt hatásait. 
b) Ismerje a néprajzi csoportok és nemzetiségek területi elhelyezkedését, közelítő demográfiai adatait, 
röviden tudja jellemezni környezetük és életmódjuk összefüggéseit. 

 
 
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY 

 
a) Ismerje a tanult néprajzi gyűjtési módszereket, illetve tudjon beszámolni legalább egy gyűjtési 
tapasztalatáról. 
b) Ismerje a gyűjtött anyagok megőrzési technikáit. 
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☺ 
 
 
 
 

NÉPISMERET-NÉPRAJZ 
 

9–10. évfolyam 
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A Népismeret-néprajz tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 9–10. évfolyam 
számára kimunkált, a gyakorlatban kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet bevezethetik 
azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
1 

☺ 
1 

☺ 
1 

☺ 
1 

 
 

 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A Népismeret-néprajz tanterv elsősorban az Ember és társadalom műveltségi területhez rendelhető, érinti 
azonban a Magyar nyelv és irodalom, a Matematika, az Ember a természetben, a Földünk-környezetünk, a 
Művészetek, az Életvitel és gyakorlati ismeretek és a Testnevelés és sport műveltségi területeket is. Az Ember és 
társadalom műveltségi területen belül tartalma egyaránt teremt kapcsolatot a történelem, az emberismeret és a 
társadalomismeret aspektusaival. Ismeret- és tevékenységrendszerével, nagy attitűdalakítási potenciáljával 
segítheti a történeti tudat és nemzeti identitás, a különböző kultúrák és a környezet értékeit megbecsülő és védő 
magatartás, illetve a szociális érzékenység alakulását és alakítását. A Hon- és népismeret tantervének teljes 
mértékben megfelel a KÉK tanterve. A tanterv – a már említett műveltségi részterületeken – a NAT 
követelményeihez viszonyítva jelentős többletteljesítményt vár el a tanulóktól. E többlet lényege a hagyományos 
kultúra értékeinek egységben látása, a hagyomány adekvát és inadekvát továbbélésének felismerése, az 
adaptációs és alkotási lehetőségek kihasználása, a reális – önmagára reflektálni tudó – magyarságkép 
kialakítása a reális Európa-kép, világkép és emberkép megalapozása érdekében. A tanterv a Hon- és népismeret 
területén koherens és a helyi táji-történeti előzményekhez alkalmazkodni tudó követelményrendszert tartalmaz, 
amellyel képes lefedni e rendkívül nagy képességfejlesztő potenciállal rendelkező ismeret-, tevékenység-, 
magatartás- és attitűdrendszer egészét. A tanterv ezen kívül még segíti az Énkép, önismeret, az Európai 
azonosságtudat – egyetemes kultúra, a Környezeti nevelés, az Információs és kommunikációs kultúra, a Testi és 
lelki egészség és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire kiemelt fejlesztési feladatok közös teljesítését. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Népismeret-néprajz tanterv bemutatja annak a még koherens és szájhagyományozódással, belenevelődéssel, 
utánzással átszármazódó kultúrának az értékeit, amely a honfoglalással magunkkal hozott alapokon a Kárpát-
medencében együtt élő népek sok évszázados egymásra hatása során sajátos magyar népi kultúraként alakult ki, 
és amely ismeret- tevékenység- magatartás-attitűdrendszerével tájékozódási pontokat nyújthat a múlt-jövő, az 
egyén- település- magyarság- európaiság-emberiség és az adottságok- képességek-vállalható szerepek 
intervallumában. A tanterv – a Hon- és népismeret mint kiemelt fejlesztési feladat okán – minden tanulócsoport 
számára ajánlott. A haladási tempónak az egyes gyermekhez igazításához kiváló lehetőséget biztosít az évkör, 
így egyszerre vállalható ugyanabban a tanulócsoportban a hátránykompenzálás és a tehetséggondozás is. 
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A Népismeret-néprajz tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak 
struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási 
programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon 
fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus 
tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-
tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket 
rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy 
az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes 
tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) 
tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja lehetőséget kínál a 
pedagógusoknak a differenciált tanulásszervezésre. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv feltételezi, hogy a pedagógus – legalább a reprodukció szintjén – be tudja mutatni, illetve adaptív 
módon be tudja mutattatni azokat a munkafolyamatokat és tevékenységeket, amelyeket a helyi tanterv tartalmaz. 
A tanterv sajátos idő- és térszervezését az éppen végzendő tevékenységsor határozza meg. Más megoldásokat 
igényel például a betlehemezésre vagy a zöldágjárásra készülés, a nemezezés vagy a korongozás, illetve az "élő" 
falumúzeumban való csoportos vagy differenciált foglalkoztatás. A tanterv évkörre épülése egy-egy jeles nap 
vagy időszak előtt a tanórák "sűrítését" vagy délutáni foglalkozások beiktatását is eredményezheti. A 
tanulócsoport bontását az éppen végzendő tevékenységsor határozza meg. A bontás alapja lehet a nemenkénti 
elkülönülés (például regölés vagy pünkösdi királynéjárás), a csoportkialakítás (például Balázs-járás, Gergely-
járás stb.), a rendelkezésre álló munkaeszközök száma (például bőrmunkák vagy korongozás) és a differenciált 
foglalkoztatás (hátránykompenzálás, tehetséggondozás) is. 
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A Népismeret-néprajz tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
A Népismeret-néprajz tanulásának az a célja, hogy az iskolából kikerülő fiatalok eligazodjanak a 
szájhagyományos kultúra, kitüntetetten a magyar népi műveltség világában, azaz 

 értsék e kultúra mindennapi életet és a jeles napokat szervező (anyagi és szellemi) totalitását, táji-történeti 
tagolódását, történeti rétegzettségét, az együtt élő népek egymásra hatását, 

 ismerjék értékeit, értsék formanyelvét, adottságaiknak megfelelően tudják alkalmazni vagy felismerni az 
adekvát technikákat, 

 lássák szükségletkielégítő, attitűdalakító, -befolyásoló, képességfejlesztő potenciálját, a mindennapi és a 
művészi együttéléséből származó mentálhigiéniai hatását, a hagyomány adekvát és inadekvát továbbélését, 
adaptációs és alkotási lehetőségeit. 
 
A Népismeret-néprajz tantárgynak az a funkciója, hogy bemutassa annak a még koherens és 
szájhagyományozódással, belenevelődéssel, utánzással átszármazódó kultúrának az értékeit, amely a 
honfoglalással magunkkal hozott alapokon a Kárpát-medencében együ ttélő népek sok évszázados egymásra 
hatása során sajátos magyar népi kultúraként alakult ki, és amely ismeret- tevékenység-attitűdrendszerével 
tájékozódási pontokat nyújthat a múlt-jövő, az egyén- település- magyarság- európaiság-emberiség és az 
adottságok- képességek-vállalható szerepek intervallumában. 
 
A tantárgy – a benne érintett tudományágak sokasága, a népi műveltség időbeni rétegzettsége, táji-történeti 
tagoltsága és az ebből következő szereplehetőségek és szokások variabilitása eredményeként – komplexnek 
minősíthető. Így képességfejlesztő és attitűdalakítási, attitűdbefolyásolási potenciálja rendkívül nagy. A 
népismeret-néprajz felkínálható tevékenységei, közvetített ismeretei, attitűdkialakítási-befolyásolási szándékai 
révén: 

 segíti az egyéni szükségletek kielégítését, (például játékszükséglet; önkifejezés szükséglete: népdal, ballada, 
keserves, sirató, táncos improvizáció, szokások stb.; önművelés szükséglete: szemelvények a néprajztudomány 
köréből, néprajzi gyűjtőmunka stb.; alkotás szükséglete: népművészeti, népi iparművészeti tárgyak tervezése, 
készítése stb.; 

 segíti a reális önismeret és énkép kialakulását, a sokféle tevékenységben, szerepkörben való megméretődést 
(például: szokások bemutatása terén); 

 segíti a képességek sokoldalú fejlesztését és fejlődését, hozzájárulva az esetleges hátrányok enyhítéséhez, 
illetve a tehetségek felismeréséhez; 

 segíti az alkotásra való beállítódást, illetve felkészülést  (például: kompozíciók tervezése motívumokból, 
népművészeti tárgyak tervezése és készítése stb.); 

 lehetővé teszi a reális magyarságkép kialakulását, ugyanakkor segíti az Európa-kép, világkép és emberkép 
alakulását is; 

 hozzájárul a szociális érzékenység és az empátia kialakulásához, például az emberi élet fordulóihoz fűződő 
szokások bemutatásával; 

 segíti az ökológiai szemléletmód kialakulását, a környezetgazdálkodási, tájgazdálkodási összefüggések 
felismerését; 

 koherens kultúraképével életvezetési mintákat ad pedagógusoknak, szülőknek és fiataloknak egyaránt. 
 
A népismeret-néprajz tantárgy tananyagrendszere tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más 
lehet. Meghatározó beállítódása, hogy a helyi hagyományokra, tevékenységkörökre épít, és ezekre reflektálva 
mutatja be más tájegységek vagy az  "egész"  hagyományrendszerét. 
 
A tananyag megismerésének alapja az évkör. Az idő körforgására épül a hagyományok, szokások ismeret- és 
tevékenységkörének koncentrikus bővülése, egyre komplexebbé válása a néprajztudományban való 
feldolgozottság vázlatos megismeréséig. Ebből adódóan a legtöbb tananyagrész (témakör, tevékenységkör) több 
tanéven keresztül is szerepel a tantervben, lehetőséget adva az esetleges lemaradások pótlására, a látens 
tanulásból eredő előnyök kihasználására, a tehetséges tanulók gondozására és a folyamatos gyakorlásra. 
Ugyanakkor a legtöbb tananyagrész a tanulmányok vége felé (a 9. és a 10. osztályokban) ismét szerepel a 
tantervben a rendszerezés, elmélyítés, új szempontú feldolgozás, a folyamatos gyakorlás és az önművelésre, 
alkotásra késztetés szándékával. 
 
A Népismeret-néprajz tananyaga több tantárgy (néptánc, honismeret, önismeret, embertan, háztartástan, 
irodalom, ének-zene, társadalomismeret, vizuális kultúra stb.) tananyagában is előfordulhat, ezért a tanítására 
fordítandó órakeret csak az együttműködés színvonalának feltérképezése után határozható meg. Orientáló 
adatként a heti 2 órával célszerű számolni. Jeles napok közeledtével ezeket az órákat délutáni foglalkozások is 
kiegészíthetik. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  

a 9–10. évfolyamon 
 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Szakszövegek olvasása, 
értelmezése. 
 Néprajzi filmek, videó-

felvételek, DVD-k 
megtekintése, elemzése és 
értelmezése 
 Néprajzi szakirodalom és 

folklór szövegek elemzése. 
 CD rom használata, megadott 

feladatok szerinti keresés és 
feldolgozás. 
 Néprajzi kézikönyvek 

megismerése, használása. 
 Helytörténeti dokumentumok 

anyagának ismerete, használata. 
 Kérdőívek tervezése, 

használata. 
 Írásbeli és szóbeli összefoglalás 

készítése megadott témakörben. 
 Térképek néprajzi szempontú 

értelmezése, kartográfiai 
módszerek elsajátítása 

 Csoportos és egyéni beszélgetés
 Feladatmegoldás 
 Utánzással tanult ismeretek 

egyéni/közös elődadása 
 Írásbeli feladatok elvégzése 
 Egyéni és csoportos 

produktumok  
 Tárgykészítési gyakorlatok 
 Néptáncok gyakorlása, 

bemutatása 
 Jeles napokhoz fűződő 

szokások előadása 
 Projekt alapján létrehozott 

egyéni/csoportos produkciók 

 Elemző leíró verbális értékelés 
 Írásos értékelés, méltatás 

kollektív megbeszélés után 
 Pályáztatással iskolán kívüli 

értékelésre javaslás 
 Zsűriztetés 
 Hagyományos osztályzás 

 

Tárgyi feltételek 

 Írásvetítő 
 Térkép 
 CD-ROM használatára alkalmas PC 
 Magnó és CD-lejátszó 
 Videó, DVD 
 Népzenei felvételeket tartalmazó kazetta, vagy CD, kézműves technikákat bemutató videó-kazetta, táncokat 

bemutató DVD 
 Kemence az agyagozáshoz 
 Kézműves foglalkozások kellékei: papír, textil, cérna, fonal, szíj, bőr, nád, szalma, tépett (kártolt) gyapjú, 

nemez, vessző, mintakönyv 
 Gyűjtésből szerzett jellegzetes tárgyak, viseletek a népszokások felelevenítéséhez 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és szellemi kultúra tanításához. Tárogató, Budapest. 1993. 
 Tarján Gábor: Fölnevelő hagyomány. Budapest, PSzM. 1995. 
 Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Budapest. 1985. 
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Taneszköz, tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Cím 
9-10. Tarján Gábor: Fölnevelő hagyomány. Budapest, PSZM. 1995. 

 Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Budapest. 1985. 

 Ágh Zsófia: Útmutató a tárgyi és szellemi kultúra tanításához. Tárogató, Budapest. 1993. 

 
A Népismeret – néprajz tanításához a közoktatási rendszerben is felhasználható taneszközök köre egyelőre szűk, 
azonban fokozatosan bővül. Az amatőr népművészeti és tárgyalkotó mozgalom, valamint az iskola világában 
megindult kezdeményezések sora már korábban "kikényszerítette" azokat a „háttéranyagokat”, amelyek ma az 
iskolában is használhatóak, ha nem magasan képzett oktató vállalja a tárgy tanítását. Az illusztráció szándékával 
felsorolunk néhány kötetet:  
 
BARSI Ernő: Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Hazánk Kiadó. Győr, 1995. 
"Beszéli a világ, hogy mi magyarok…" Magyar történeti mondák. Szerk.: Landgraf Ildikó. Magyar Néprajzi 
Társaság – Európai Folklór Közpon. Budapest, 1998. 
Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg... Magyar Könyvklub – Európai Folklór Intézet. Budapest, 2001. 
GAZDA Klára: Gyermekvilág Esztelneken. (Néprajzi monográfia.) Kriterion Kiadó. Bukarest, 1980. 
Gyermekjátékok. A magyar népzene tára I. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 
1951. 
Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala… A moldvai magyarok néprajzához. Osiris Kiadó. Budapest, 2002. 
Jeles napok.  A magyar népzene tára II. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 1953. 
KAPITÁNY Gábor – KAPITÁNY Ágnes: Magyarságszimbólumok. Osiris Kiadó. Budapest, 2002. 
KERÉNYI György: Magyar énekes népszokások. Gondolat Kiadó. Budapest, 1982. 
Két csíki falu néphite a századvégen. Szerk.:  Pócs Éva. Osiris Kiadó. Budapest, 2001. 
KÓTYUK Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban. Osiris Kiadó. Budapest, 
2000. 
LÁZÁR Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok. MTF – Planétás Kiadó. Budapest, 1996. 
Magyar Biblia. A világ teremetése, az özönvíz, Jézus élete s a világ vége napjaink szájhagyományában. Bosnyák 
Sándor gyűjtése. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2001. 
TÁTRA Zsuzsanna – KARÁCSONY MOLNÁR Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt 
sorozat. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A HAGYOMÁNYOS 

GAZDÁLKODÁSI REND 
FORMÁI 

 AZ ANYAGI KULTÚRA 
MEGTANULT 
ISMERETEINEK 
RENDSZEREZÉSE, 
BŐVÍTÉSE, A TANULT 
TECHNIKÁK GYAKORLÁSA 

    

        
1. Életmód  A házzal, a lakással, a portával 

és a településsel kapcsolatos 
ismeretek összefoglalása és 
rendszerezése szakszövegek, 
néprajzi filmek segítségével  

 Ábrák alapján felismeri 
a település típusát, meg 
tudja nevezni a porta 
épületeit, a lakóház 
típusát. 

 Jellemezni tudja a 
természeti környezet, a 
gazdaság, a település, a 
porta, a lakóház és a 
gazdasági épületek 
összefüggéseinek 
rendszerét. 

MÁS 
VÉD 

        
2. Viseletmódok, a társadalmi 

megjelenés szimbólumai 
 Az öltözködéssel, népviselettel 

kapcsolatos ismeretek 
összefoglalása és rendszerezése 
szakszövegek segítségével 

 Meg tud különböztetni 
legalább öt népviseletet. 

 Jellemezni tudja egy 
választott tájegység 
népviseletét, a 
ruhadarabokat, a 
hétköznapi és ünnepi 
viseletet. 

MÁS 

        
3. Táplálkozás, étkezési rend  A táplálkozással, tartósítással és 

az ételkészítéssel kapcsolatos 
ismeretek összefoglalása és 
rendszerezése szakszövegek 
segítségével, a megismert 
technikák gyakorlása 

 Ismeri a jeles napok 
jellegzetes ételeit, az 
általa választottat el is 
tudja készíteni. Fel tudja 
sorolni a tartósítási 
eljárásokat. 

 Gyakorlatban is 
alkalmazni tudja a 
megismert tartósítási 
eljárásokat. Ismeri a 
jeles napok táplálkozási 
szokásait, ünnepi menüt 
tud készíteni az általa 
választott jeles napra. 

ORVO 

        
4. Kézművesség  A megismert agyag, fa, bőr, 

szalma, gyékény, vessző, nemez, 
textil, tojás stb. megmunkálási, 
illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok 
felhasználása a szokások 
reprodukcióiban  

 Elsajátít egy kézműves 
technikát. 

 Önállóan tudja tervezni, 
készíteni és díszíteni 
tárgyait több kézműves 
technika ismeretében. 

TANU 
ÉLET 

        
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA 

MEGTANULT 
ISMERETEINEK 
RENDSZEREZÉSE ÉS 
FELHASZNÁLÁSA 

    

        
1.  Mondókák, szólások, 

közmondások, mesék, 
mondák, népdalok, 
balladák, keservesek, 
siratók 

 Mondókák, kiszámolók, szólások, 
közmondások, mesék, mondák, 
népdalok, balladák, keservesek, 
siratók áttekintése, rendszerezése 
és alkalomszerű bemutatása 

 Önállóan elő tud adni 
népdalokat és balladákat.

 Önállóan elő tud adni 
meséket, mondákat, 
népdalokat, balladákat és 
azokat jellemezni tudja. 

MÁS 
 

        
2.  A jeles napokhoz, 

munkaalkalmakhoz és az 
emberi élet fordulóihoz 
kapcsolódó szokások 

 A jeles napokhoz, 
munkaalkalmakhoz és az emberi 
élet fordulóihoz kapcsolódó 
szokások áttekintése 
szakszövegek, filmek segítségével, 
és adekvát bemutatásuk 

 Részt vesz a szokásokra 
való felkészülésben és a 
kivitelezésében. 

 Önállóan tudja tervezni 
és szervezni lakóhelye és 
tágabb környezete 
megismert vagy gyűjtött 
szokásainak felkészülési 
folyamatát és 
kivitelezését. 

MÁS 
HON 
EU 
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3. A népdal és a népzene  A népdal és a népzene 
sajátosságainak áttekintése 
hangzó anyagok alapján 

 Meg tudja nevezni a 
népzenei dialektusokat. 
Stílusosan el tud 
énekelni legalább öt 
népdalt lakóhelyéről 
vagy környékéről. 

 Önállóan el tud énekelni 
legalább harminc-
harmincöt népdalt, és 
ismeri ezek tanult 
sajátosságait. 
Mintakövetéssel tud 
énekelni legalább két 
dialektusból való 
népdalt. 

MÁS 
KUTA 
EU 

        
III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        
1. Magyar néprajzi csoportok  A magyar néprajzi csoportok 

tanulása szakszövegek, filmek és 
tájmúzeumok látogatása 
segítségével 

    MÁS 
HON 
TANU 

        
1.1. a néprajzi csoportok 

kialakulását segítő táji és 
történeti tényezők 

 a néprajzi csoportok kialakulását 
segítő táji és történeti tényezők 
számbavétele szakszövegek 
olvasása és tájmúzeumok 
látogatása alapján 

 Fel tudja sorolni a 
magyar néprajzi 
csoportokat, helyüket ki 
tudja jelölni a térképen. 

 Jellemezni tudja a  
magyar néprajzi 
csoportok táji-történeti 
tagolódását. 

        
1.2. a néprajzi csoportok 

kultúrájában fellelhető 
azonosságok és különbségek 

 a néprajzi csoportok kultúrájában 
fellelhető azonosságok és 
különbségek elemzése 
szakszövegek, illetve 
múzeumlátogatások segítségével 

 Fel tudja sorolni a 
magyar néprajzi 
csoportokat, helyüket ki 
tudja jelölni a térképen. 

 Jellemezni tudja a 
magyar néprajzi 
csoportok kultúrájában 
fellelhető azonosságokat 
és különbségeket. 

        
2. A néprajzi csoportok mai 

helyzete (tájszólás, viselet, 
tevékenységi formák stb.) 

 Információk gyűjtése a néprajzi 
csoportok  mai helyzetéről 

 Legalább öt újság és 
folyóiratcikket, 
tanulmányt gyűjt a 
néprajzi csoportokról. 

 Jellemezni tudja a 
magyar néprajzi 
csoportok mai helyzetét. 

        
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY  A NÉPRAJZTUDOMÁNY 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        
1. A néprajztudomány 

kialakulása, története, 
kiemelkedő alkotói, 
alkotásai 

 Ismeretek tanulása a 
néprajztudomány kialakulásáról, 
történetéről és kiemelkedő 
alkotóiról, alkotásairól 
szakszövegek alapján 

    TANU 
KUTA 

        
1.1. a néprajztudomány kezdeti 

lépései, az első gyűjtések 
 ismeretek tanulása a 

néprajztudomány kialakulásáról, 
kezdeti lépéseiről szakszövegek, 
illetve a XIX. századi  néprajzi 
gyűjtések segítségével 

 Fel tud sorolni legalább 
három XIX. századi  
néprajzi gyűjtést. 

 Be tudja mutatni a 
néprajztudomány 
kialakulási folyamatát, 
részletesen ismertetni 
tud legalább két XIX. 
századi  néprajzi 
gyűjtést. 

        
1.2. a néprajztudomány nyugat-

európai és hazai fejlődése 
 a néprajztudomány nyugat-

európai és hazai fejlődési 
folyamatának összehasonlítása 
szakszövegek alapján  

 Fel tudja sorolni a hazai 
néprajztudomány 
intézményeit. 

 Ismertetni tudja a 
nyugat-európai és a 
hazai tudományfejlődés 
szétválásának okait. 

        
1.3. a néprajztudomány 

kiemelkedő kutatói 
 a néprajztudomány kiemelkedő 

képviselőinek életútja a Néprajzi 
Lexikon segítségével 

 Meg tud nevezni 
legalább három 
néprajzkutatót. 

 Röviden be tudja 
mutatni legalább három 
néprajzkutató életútját, 
legjelentősebb műveit. 

        
1.4. a magyar néprajztudomány 

kiemelkedő produktumai 
 ismerkedés a magyar 

néprajztudomány kiemelkedő 
alkotásaival szakszövegek, illetve 
bibliográfiák alapján 

 Fel tud sorolni legalább 
5 kiemelkedő néprajzi 
művet. 

 Röviden össze tudja 
foglalni legalább 3 
kiemelkedő mű (könyv, 
tanulmány) tartalmát 
vagy legfontosabb 
témáit. 
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Év végi követelmények 

 

9. évfolyam 
 
I. AZ ANYAGI KULTÚRA 

 
a) A tanuló saját szavaival, mondandóját illusztrálva tudja a természeti környezet, a gazdaság, a 
település, a porta, a lakóház és a gazdasági épületek összefüggéseit jellemezni. 
b) Tudja jellemezni és illusztrálni egy választott tájegység népviseletét, ruhadarabjait.  
c) Ismerje a jeles napok táplálkozási szokásait, a tartósítási eljárásokat, tudjon egy ünnepi menüt 
összeállítani és elkészíteni. 
d) A kézműves technikák ismeretében tudja önállóan tervezni, elkészíteni és díszíteni saját használatra 
és ajándékozásra szánt egyes tárgyait. Tevékenységét másokkal is tudja megkedveltetni. 

 
 
II. A SZELLEMI KULTÚRA 

 
a) Tudjon adekvát stílusban, önállóan előadni meséket, mondákat, népdalokat, balladákat, és mindezek 
hagyományos kultúrában betöltött szerepét jellemezni is tudja. 
b) Tudja önállóan tervezni és szervezni környezete megismert, vagy gyűjtött szokásainak bemutatását a 
felkészüléstől a befogadás értékeléséig. 
c) Ismerje a tanult népdalok zenei sajátosságait, tudja azokat közös éneklésekben indítani. 
Mintakövetéssel legalább két dialektus népdalait tudja stílusosan énekelni. 

 
 
III. A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 

 
a) Mondandóját térképen illusztrálva tudja jellemezni a magyar néprajzi csoportok táji és történeti 
tagolódását, a hagyományos kultúrájukban fellelhető azonosságokat és különbségeket. 
b) Jellemezni tudja a néprajzi csoportok mai helyzetét. 

 
 
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY 

 
Tudja bemutatni a néprajztudomány kialakulási folyamatát, és tudjon jellemezni legalább két 
XIX. századi néprajzi gyűjtést. Tudja vázolni a nyugat-európai és a hazai tudományfejlődés 
szétválásának okait, tudja röviden bemutatni legalább három néprajzkutató életútját és legjelentősebb 
műveit. Tudja röviden összefoglalni legalább három kiemelkedő könyv, vagy tanulmány tartalmát. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A HAGYOMÁNYOS 

GAZDÁLKODÁSI REND 
FORMÁI 

 AZ ANYAGI KULTÚRA 
MEGTANULT 
ISMERETEINEK 
RENDSZEREZÉSE, 
BŐVÍTÉSE, A TANULT 
TECHNIKÁK GYAKORLÁSA 

    

        
1. A természetadta 

élelemszerzés és életmód 
 A természetadta élelemgyűjtéssel 

és életmóddal kapcsolatos 
ismeretek összefoglalása és 
rendszerezése szakszövegek és 
ismeretterjesztő filmek 
segítségével 

 Meg tudja nevezni a 
halász és a vadász 
legfontosabb eszközeit, 
és le tudja írni ezek 
működését. 

 Jellemezni tudja a 
gyűjtögetés, a halászat 
vadászat és madarászat 
munkafolyamatait, 
eszközeit, párhuzamot 
vonva más népek 
hasonló életmódjával. 

MÁS 
VÉD 
ORVO 

        
2. Földművelés  A földműveléssel kapcsolatos 

ismeretek és tevékenységek 
összefoglalása és rendszerezése 
(őshonos és újvilági 
haszonnövények megismerése) 
szakszövegek segítségével 

 Jellemezni tudja a 
földművelés alapvető 
munkafolyamatait és 
eszközeit, fel tudja 
sorolni legfontosabb 
növényeit. 

 Össze tudja foglalni a 
hagyományos 
földművelés ökonómiai 
és ökológiai 
szempontból is 
figyelemre méltó 
szemléletmódját 

TANU 
VÉD 

        
3. Állattartás  Az állattartással kapcsolatos 

ismeretek és tevékenységek 
összefoglalása és rendszerezése 
szakszövegek segítségével 

 Jellemezni tudja az 
állattartás alapvető 
munkafolyamatait és 
eszközeit, fel tudja 
sorolni az őshonos 
haszonállatokat.. 

 Össze tudja foglalni az 
állattartással, 
pásztorkodással kialakult 
munkamegosztás, 
területi tagozódás, 
hierarchia, regula 
pásztorművészet és 
pásztorfogadás 
jellegzetességeit. 

TANU 
VÉD 

        
4. Falugazdálkodás, 

területgazdálkodás 
 A falugazdálkodással és a 

földhasználattal kapcsolatos 
ismeretek összefoglalása és 
rendszerezése szakszövegek 
segítségével 

 Ismeri a természeti 
adottságok és a település 
kapcsolatát. 

 Ismertetni tudja a 
falugazdálkodás és 
területgazdálkodás 
ökonómiai, ökológiai és 
szociálpolitikai 
szempontból példaadó 
döntéseit, a jövőre 
irányuló megfontolásait. 

TANU 
VÉD 

        
5. Anyagmegmunkálási 

technikák 
 A megismert agyag, fa, bőr, 

szalma, gyékény, vessző, nemez, 
textil, tojás stb. megmunkálási, 
illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok 
felhasználása a szokások 
reprodukcióiban 

 Elsajátít egy kézműves 
technikát. 

 Több kézműves technika 
ismeretében önállóan 
tudja tervezni, készíteni 
és díszíteni tárgyait. 

TANU 
ÉLET 

        
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA 

MEGTANULT 
ISMERETEINEK 
RENDSZEREZÉSE ÉS 
FELHASZNÁLÁSA 
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1.  Mondókák, szólások,  

közmondások, mesék, 
mondák, népdalok, 
balladák, keservesek, 
siratók 

 Mondókák, kiszámolók, szólások, 
közmondások, mesék, mondák, 
népdalok, balladák, keservesek, 
siratók áttekintése, gyűjtése és 
alkalomszerű bemutatása 

 Önállóan elő tud adni 
meséket, mondákat, 
népdalokat és balladákat.

 Önállóan elő tud adni 
meséket, mondákat, 
népdalokat, balladákat és 
keserveseket. 

MÁS 

        
2.  A jeles napokhoz, 

munkaalkalmakhoz és az 
emberi élet fordulóihoz 
kapcsolódó szokások 

 A jeles napokhoz, 
munkaalkalmakhoz és az emberi 
élet fordulóihoz kapcsolódó 
szokások  áttekintése, gyűjtése és 
adekvát bemutatása 

 Ismeri környezete 
legfontosabb ünnepeinek 
értelmét és értékét. 
Képes ünnepeket 
megtervezni és 
megszervezni. 

 Önállóan tudja tervezni 
és szervezni lakóhelye és 
tágabb környezete 
megismert vagy gyűjtött 
szokásainak felkészülési 
folyamatát és 
kivitelezését. 

MÁS 
HON 
EU 

        
3. A népdal és a népzene 

sajátosságai 
 A népdal és a népzene 

sajátosságainak áttekintése 
hangzó anyagok alapján 

 Ismeri a népzenei 
stílusokat és műfajokat. 
El tudja különíteni a 
népdalt a népies 
műdaltól. Emlékezetből 
elő tud adni további 
tizenöt-húsz népdalt. 

 Önállóan el tud énekelni 
legalább negyvenöt-
ötven népdalt, és ismeri 
ezek tanult sajátosságait. 
Mintakövetéssel 
stílusoson énekli 
legalább két dialektus 
kiválasztott népdalait. 
Felismeri, és jellemezni 
tudja a népzenei 
dialektusokat. 

TANU 
KUTA 
EU 

        
III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        
1. A nemzetiségek 

hagyományos kultúrája; 
a nemzetiségek és a 
magyarság kultúrájában 
fellelhető azonosságok és 
különbségek; 
a nemzetiségi kultúrák mai 
helyzete 

 A velünk élő nemzetiségek 
hagyományos kultúrájának 
áttekintése szakszövegek, képek, 
filmek segítségével és múzeumok 
látogatásával; 
a nemzetiségek és a magyarság 
kultúrájában fellelhető 
azonosságok és különbségek 
elemzése; 
információk gyűjtése a MTV 
nemzetiségi műsoraiból, 
kiadványokból, sajtóhírekből a 
nemzetiségek kultúráinak mai 
helyzetéről, a hagyományok 
továbbéléséről 

 Tájékozott a magyar nép 
táji-történeti tagolódása, 
etnikai csoportjai, 
nemzetiségei terén. Fel 
tud sorolni legalább 
három jellegzetes 
eltérést a nemzetiségek 
és a magyarság kultúrája 
között. Legalább öt 
újság és folyóiratcikket, 
tanulmányt gyűjt a 
nemzetiségek mai 
helyzetéről. 

 Röviden jellemezni tudja 
a velünk élő 
nemzetiségek (németek, 
horvátok, szlovákok, 
szerbek, románok, 
szlovének, cigányok) 
hagyományos kultúráját. 
Fel tudja sorolni az 
azonosságokat és 
különbségeket a 
nemzetiségek és a 
magyarság kultúrájában. 
Jellemezni tudja a 
nemzetiségek mai 
helyzetét az anyanyelv 
használata, a 
hagyományos kultúra 
továbbélése és az 
iskoláztatás 
szempontjából 

MÁS 
HON 
EU 

        
2.  A környező országok 

népeinek hagyományos 
kultúrája 

 Információk gyűjtése a környező 
országok népeinek hagyományos 
kultúrájáról ismeretterjesztő 
szövegekből vagy ottani 
múzeumok látogatása során 

 Legalább öt újság és 
folyóiratcikket, 
tanulmányt gyűjt a 
szomszédos országok 
népeinek hagyományos 
kultúrájáról. 

 Röviden jellemezni tudja 
a szomszédos országok 
népeinek hagyományos 
kultúráját. 

MÁS 
HON 
EU 

        
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY  A NÉPRAJZTUDOMÁNY 

ELEMEINEK TANULÁSA 
    

        
1. A néprajztudomány ágai, 

segédtudományai, kutatási 
területei 

 A néprajztudomány ágainak, 
segédtudományainak, kutatási 
területeinek, kurrens témáinak 
számbavétele szakszövegek 
olvasásával, folyóiratok 
tartalomjegyzékének 
áttekintésével 

 Fel tudja sorolni a 
néprajztudomány ágait. 

 Fel tudja sorolni a 
néprajztudomány 
segédtudományait. 
Jellemezni tudja a 
néprajztudomány ágait, 
kutatási területeit. Meg 
tudja nevezni a kurrens 
témákat.  

KUTA 

        
2. Szakmai problémák a 

néprajztudományban 
 A néprajztudomány belső szakmai 

vitáinak áttekintése folyóiratok 
olvasásával 

   Ki tudja fejteni legalább 
egy szakmai vita 
lényegét. 

KUTA 
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Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 
I. AZ ANYAGI KULTÚRA 

 
a) A tanuló mondandóját illusztrálva tudja jellemezni a gyűjtögetés, a halászat, a vadászat és a 
madarászat munkafolyamatait, eszközeit. Tudjon párhuzamot vonni más népek hasonló életmódjával.  
b) Tudja összefoglalni a hagyományos földművelés ökonómiai és ökológiai szempontból is figyelemre 
méltó szemléletmódját. 
c) Mondandóját illusztrálva tudja bemutatni az állattartással, pásztorkodással kialakult 
munkamegosztást, területi tagozódást, a pásztorhierarchia. 
d) Tudja érvelően bemutatni a falugazdálkodás és területgazdálkodás egyes, ökonómiai, ökológiai és 
szociálpolitikai szempontból is példamutató döntéseit, a jövőre irányuló megfontolásait. 
e) A kézműves technikák ismeretében tudja önállóan tervezni, elkészíteni és díszíteni saját használatra 
és ajándékozásra szánt egyes tárgyait. Tevékenységébe másokat is tudjon bevonni. 

 
 
II. A SZELLEMI KULTÚRA 

 
a) Tudjon adekvát stílusban, önállóan előadni meséket, mondákat, népdalokat, balladákat, keserveseket, 
és mindezek hagyományos kultúrában betöltött szerepét jellemezni is tudja. 
b) Tudja önállóan tervezni és szervezni környezete megismert, vagy gyűjtött szokásainak bemutatását a 
felkészüléstől a befogadás értékeléséig. 
c) Ismerje a tanult népdalok zenei sajátosságait, tudja azokat közös éneklésekben indítani. Hangzó 
anyagok alapján ismerje fel a népzenei dialektusokat. Mintakövetéssel legalább két dialektus népdalait 
tudja stílusosan énekelni. 

 
 
III. A TÁRSADALOMNÉPRAJZ 

 
a) Tudja jellemezni a velünk élő nemzetiségek (németek, horvátok, szlovákok, szerbek, románok, 
szlovének, cigányok) hagyományos kultúráját. Tudja felsorolni az azonosságokat és különbségeket a 
nemzetiségek és a magyarság kultúrájában. Tudja jellemezni a nemzetiségek mai helyzetét az anyanyelv 
használata, a hagyományos kultúra továbbélése és az iskoláztatás szempontjából 
b) Tudja röviden jellemezni a szomszédos országok népeinek hagyományos kultúráját. 

 
 
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY 

 
a) Tudja jellemezni a néprajztudomány ágait, kutatási területeit, kurrens témáit. Tudja felsorolni a 
néprajztudomány segédtudományait. 
b) Tudja összefoglalni legalább egy szakmai vita lényegét. 
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☺ 
 
 
 
 

HELYTÖRTÉNET 
 

7–8. évfolyam 
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A Helytörténet tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program  (KÉK) keretei között az 7–10. évfolyam 
számára kimunkált és a NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tantervhez tartozó taneszközöket 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik az Értékközvetítő és képességfejlesztő 
program és pedagógiája szerint dolgoznak. (A tanterv szerves folytatása a 9–10. évfolyam számára kidolgozott 
tanterv) 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
0,5 

☺ 
0,5 

☺ 
0,5 

☺ 
0,5 

 
 

 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 

 
A KÉK Helytörténet tanterve a NAT Ember és Társadalom műveltségi területére terjed ki. A tanterv a NAT 
kiemelt fejlesztési feladatai közül a Környezettudatos magatartás és a EU és kultúra követelményeinek 
teljesítését teszi lehetővé. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret, továbbá a Felkészülés a felnőtt lét 
szerepeire követelményeinek teljesítését. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Helytörténet tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén megfelelt (minimális) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi 
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulás 
segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Helytörténet tantervet a 7–8. évfolyamon történelem (és bármely) szakos főiskolai tanári diplomával 
rendelkező pedagógus, a 9–10. évfolyamon egyetemi színtű tanári diplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja. Előnyös a közoktatásban akkreditált KÉK program elvégzése. A tanterv különösebb 
tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges külön terem. 
Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges illetve a tanulása 
során gyűjtött dokumentumokat, eszközöket. 
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A Helytörténet tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 
 
A Helytörténet tanulásának célja az, hogy ismerjék meg a tanulók népünk kulturális örökségének jellemző 
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ismerjék meg a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, 
feltalálók, művészek, írók, költők tevékenységét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat a 
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, 
az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Alapozzák meg nemzettudatukat, mélyítsék el nemzeti önismeretüket, 
hazaszeretetüket. Érezzék ösztönözve magukat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási 
emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására. 
 
A Helytörténet  tanulása lehetőséget teremt arra, hogy a tanulókban 
 

 sokoldalú, differenciált és reális múltszemlélet alakuljon ki (azaz  ismerjék az adott táj-, egység, régió, 
település /város, városrész, – negyed, kerület, falu/ valóságos, történelmi, kulturális és egyéb értékeit, a helyi 
jelentőségű, kiemelkedő tevékenységet folytató személyiségek életútját); 
 

 sokoldalú, differenciált és reális magyarságkép fejlődjön ki (azaz reális, a valódi értékeket és 
teljesítményeket megnevezni és felismerni tudó képesség, valamint szélsőségektől és túlzásoktól mentes 
nemzettudat). 
 
A Helytörténet tanulása segíthet abban, hogy a tanulók cselekvő, védő és teremtő magatartással viszonyuljanak 
az értékek megőrzéséhez, megóvásához és megvédéséhez, hogy elutasítsák a természeti és szellemi 
környezetrombolást. Segíthet továbbá abban is, hogy sokoldalú, differenciált és reális lokális múltszemlélet 
alakuljon ki bennük (azaz a település /város, -rész, -negyed, kerület, falu/ valóságos értékeinek ismerete, a 
település rejtett értékeit felkutatni és feldolgozni vágyó magatartás; túlzásoktól mentes, megalapozott helyi 
öntudat, továbbá a lokálpatrióta  magatartás és viselkedés alapelemei, valamint cselekvő részvétel a helyi 
társadalom életében, értékeinek megismerésében, megismertetésében, gyűjtésében). A helytörténet tanulása 
révén a tanulók képessé válhatnak a családjuk által őrzött emlékek, dokumentumok, tárgyak megbecsülésére, 
azok tovább őrzésére. Mindemellett a helytörténeti témák feldolgozásával kapcsolatban elmélyülhetnek könyv- 
és könyvtárhasználati képességeik. Teljesítményeik objektív, elemző értékelésével és e képességeik 
fejlesztésével finomodhat reális énképük. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
7–8. évfolyam 

 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 In vivo terepbejárás tanulmányi 
kiránduláson 
 Szakszöveg néma értő és 

hangos olvasása 
 Szakszöveg szövegföldolgozása 

(adatkeresés, lényegkiemelés, 
kérdéssor összeállítása stb.) 
 Szakszöveg jegyzetelési 

módjainak a gyakorlása  
 Térképolvasás, tájékozódás 

térképen 
 Szakszöveg alapján kronológiai 

táblázat készítése 
 Helytörténeti topográfia 

gyakorlása, tanári segítséggel 
vaktérképen történő 
tájékozódás 
 Történelmi (helytörténeti) 

források gyűjtése, 
csoportosítása 
 A település országos és helyi 

jelentőségű történelmi 
emlékeinek, műemlékeinek 
felkutatása, összegyűjtése, 
vázlatrajz készítése, bemutatása 
kiselőadás, kiállítás, kiadvány, 
stb. formájában 
 A településen élők jellegzetes 

(leggyakoribb) családneveinek 
összegyűjtése, vizsgálata 
 A település legidősebb 

polgárainak, kiemelkedő 
személyiségeinek a felkutatása, 
életút-interjú készítése 
 A település alapvető 

közigazgatási, önkormányzati, 
egyházi, közszolgálati, termelő, 
kereskedelmi és szolgáltatói 
intézményrendszerének 
föltérképezése 
 A település nevelési-oktatási 

intézményrendszer-történetének 
fölkutatása 
 

 Egyéni megbeszélés 
 Csoportos megbeszélés 
 Egyénre szóló szóbeli 

feladatadás 
 Csoporthoz igazított szóbeli 

feladatadás 
 Szóbeli feleltetés 
 Vita 
 Egyéni kiselőadás 
 Csoportos kiselőadás 
 Egyéni haladást tükröző 

feladatsorok, munkalapok 
 Csoportos fejlesztéshez 

használható feladatsorok, 
munkalapok 
 Házi feladatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Házi dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Iskolai dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Rövid idő alatt (egy tanórán 

belül) megvalósítható egyéni 
produktumok 
 Rövid idő alatt (egy tanórán 

belül) megvalósítható csoportos 
produktumok 
 Projektszerű (több tanórát 

igénybe vevő) egyéni 
produktumok 
 Projektszerű (több tanórát 

igénybe vevő) csoportos 
produktumok 
 Kiállítások 
 Rendezvények 
 Előadások 
 Az ÉKP központban 

kifejlesztett tudásmérő 
eszközök  
 
 

 Egyénre szóló leíró-elemző 
verbális minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző verbális minősítés 
 Egyénre szóló leíró-elemző 

írásos minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző írásos minősítés 
 “Hagyományos” osztályozás 
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A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 
 
 A településen működő 

egyesületek, klubok, körök 
céljainak, funkcióinak 
számbavétele 
 A település helytörténész és 

lokálpatrióta polgárainak 
felkeresése, tevékenységük 
megismerése és megismertetése 
 A település demográfiai 

jellemzőinek vizsgálata 
 Kiállítások megtekintése, a 

kiállítás anyagának feladatlapon 
történő földolgozása 
 A Honismeret és a Magyar 

Múzeumok című folyóiratok 
olvasása (cikkföldolgozás, – 
bemutatás) 
 Helytörténeti kiállítás és 

helytörténeti séta tervezése és 
szervezése 

 
 Versenyeztetés 
 Zsűrizés 

 
 
 

Saját fejlesztésű tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Cím 
7-8. Németh György: Helytörténet. Tantárgyi útmutató.  

Átdolgozandó!!! 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

7. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A TELEPÜLÉS 

TÖRTÉNETE 
 ISMERETEK SZERZÉSE ÉS 

FELDOLGOZÁSA A SAJÁT 
TELEPÜLÉS TÖRTÉNETÉRŐL 

    EU 
HON 
INKO 

         
1. Adatok, tények, adalékok a 

település történetéről 
 Adatok, tények, adalékok gyűjtése 

a település történetéről: 
elsősorban kézikönyvekből 
/lexikonokból, történeti 
szintézisekből, statisztikai 
kiadványokból/; 
az adatok, tények és adalékok 
csoportosítása megadott 
szempontok szerint; 
kérdések megfogalmazása arról, 
hogy a település történetéről 
szerzett ismeretek mire 
használhatók 

 Tanári bemutatás után, 
majd tanári irányítással 
használni tud legalább 
két kézikönyvet. Néhány 
adatról, tényről 
feljegyzést tud készíteni. 
Képes az általa 
összegyűjtött adatokat, 
tényeket egy, a tanár 
által megadott szempont 
szerint csoportosítani. 
Képes reprodukálni a 
tanár, illetve a társai által 
megfogalmazott 
kérdéseket. 

 Ismeri, és önállóan tudja 
használni a 
kézikönyveket. 
Képes arra, hogy 
történelmi 
korszakonként legalább 
öt adatot, tényt, adalékot 
gyűjtsön, és ezekről 
feljegyzést készítsen. 
Képes az általa gyűjtött 
adatokat, tényeket és 
adalékokat a tanár által 
megadott és önállóan 
megfogalmazott 
szempont szerint is 
csoportosítani. Képes 
önállóan megfogalmazni 
azt, hogy mire 
használhatók az általa 
összegyűjtött adatok, 
tények és adalékok a 
település történetének 
megismerésében. 

EU 
HON 
INKO 

         
2. A település története 

korszakonként: 
a település őskori emlékei, 
a település ókori emlékei, 
a magyar település 
megalapításának időpontja, 
a település története a 
középkorban, 
a település története a török 
hódoltság korában, 
a település története a 
koraújkorban, 
a település története az 
újkorban, 
a település története a XIX. 
században, 
a település XX. századi 
története, 
a település története az I. 
világháború idején, 
a két világháború között, 
a II. világháború idején, 
az 50-es években, 
1956-ban, 
1956  és 1990 között 

 Tanári előadás (alapvetően 
ismeretterjesztő műfajú) 
meghallgatása a település 
történetéről korszakonként; 
jegyzetkészítés a tanári előadások 
alapján; 
a különböző tanulói jegyzetek 
összevetése: miképpen írható meg 
a település történetének áttekintő 
vázlata; 
a település történetét áttekintő 
vázlat és feleletterv elkészítése 

 Tanári irányítással 
jegyzeteket tud készíteni 
a település történetéről 
szóló előadások alapján. 
Tanára, illetve társai 
segítségével 
felelettervet, vázlatot tud 
készíteni. 
Képes reprodukálni a 
tanári előadás 
ismereteinek legalább 
egyharmadát. 

 Képes önállóan, a tanári 
magyarázat alapján 
jegyzetet készíteni. 
A település történetéről 
önálló vázlatot, 
felelettervet tud 
készíteni. 
Képes reprodukálni a 
tanári előadás legalább 
kétharmadát. 
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3. A település szerkezete  Vázlatkészítés a település 

szerkezetéről; 
a település részei, az egyes részek 
elnevezéseinek vizsgálata: falu- 
és városrészek, határ- és 
dűlőnevek; 
a település utcahálózatának 
vizsgálata; 
vázlatkészítés a település 
utcahálózatáról; 
az utcanevek jellegzetességeinek, 
az utcanév-változásoknak a 
vizsgálata;  
az utcanevek összegyűjtése, 
csoportosítása 

 Tanári segítséggel 
vázlatot tud készíteni a 
település szerkezetéről  
/a településrészek, 
utcahálózat és az utcák 
neveivel/. 

 Önállóan tud vázlatot 
készíteni a település 
szerkezetéről  
/a településrészek, 
utcahálózat és az utcák 
neveivel/. 
Értelmezni tud néhány 
határ- és dűlőnevet. 
Önállóan 
megfogalmazott 
szempontok szerint tudja 
csoportosítani az 
utcaneveket. 
Néhány utcanév-változás 
okát elemezni képes. 

        
4. A település történelmi 

emlékei 
 A település országos és helyi 

jelentőségű történelmi emlékeinek 
felkutatása és összegyűjtése: 
leírás és vázlatrajzok készítése; 
a település legrégibb 
építményének megkeresése, erről 
leírás és vázlatrajz készítése; 
a település legrégibb épületének 
megkeresése, erről leírás és 
vázlatrajz készítése; 
a település legrégibb 
lakóházának megkeresése, erről 
leírás és vázlatrajz készítése; 
a település temetőjének 
felkeresése; 
az emlékhely, az emlékezés 
jellegének meghatározása; a 
sírkövek és az emlékjelek időbeli 
változásainak megfigyelése; 
a település jellegzetes, gyakori 
családneveinek összegyűjtése 

 A település legalább 
három történelmi 
emlékhelyét meg tudja 
nevezni, meg tudja 
mutatni, és legfontosabb, 
alapvető adatait képes 
ismertetni. Tanára vagy 
társai segítségével 
vázlatrajzot tud készíteni 
a település legrégibb 
építményéről, épületéről 
és lakóházáról. Össze 
tudja gyűjteni a település 
jellegzetes, gyakori 
családneveit. 

 Az országos és helyi 
jelentőségű történelmi 
emlékeket közel teljes 
körűen össze tudja 
gyűjteni. Önállóan tud 
leírást és vázlatrajzot 
készíteni a település 
legrégibb építményéről, 
épületéről és 
lakóházáról. Legalább 
háromféle sírkőről, 
emlékjelről azonos 
vázlatot tud készíteni. 
Képes a sírkövek, 
emlékjelek ikonográfiai 
értelmezésére 
kézikönyvek 
segítségével. Össze tudja 
gyűjteni a település 
jellegzetes, gyakori 
családneveit. 

        
5. A település legidősebb 

polgára /polgárai/ 
 A település legidősebb 

polgárának /polgárainak/ 
felkutatása és felkeresése; 
életút-interjú készítése a település 
legidősebb polgárával 
/polgáraival/ 

 Részt vesz a kutatásban. 
Részt vállal a kérdéssor 
összeállításában. 

 Képes felkutatni és fel  
tudja keresni a település 
legidősebb polgárát 
/vagy közülük egyet/. 
Tanári segítséggel 
összeállított kérdéssor 
alapján életút-interjút tud 
készíteni a település 
egyik legidősebb 
polgárával. 

        
6. A település legfontosabb 

intézményeinek története: 
a település közigazgatási, 
önkormányzati 
intézményeinek története; 
a település egyházi 
intézményeinek története; 
a település legfontosabb 
vállalatainak /üzemeinek, 
gyárainak, közüzemeinek, 
szolgáltató intézményeinek/ 
története; 
a település oktatási 
intézményeinek /óvodáinak, 
iskoláinak és felsőoktatási 
intézményeinek/ története, 
különös tekintettel a saját 
iskola történetére 

 Alapvető és a tanulók 
érdeklődésének megfelelő 
ismeretek összegyűjtése, illetve 
regisztrálása a település 
közigazgatási, önkormányzati 
intézményeinek történetéről, a 
település egyházi intézményeinek 
történetéről, a település 
legfontosabb vállalatainak 
történetéről, a település oktatási 
intézményeinek történetéről;  
a saját iskola történetének 
részletező elkészítése 

 Képes felsorolni a 
település közigazgatási, 
önkormányzati, egyházi, 
oktatási intézményeinek 
nevét. Rövid terjedelmű 
ismertető szöveget tud 
készíteni és elmondani 
saját iskolája 
történetéről. 

 Fel tudja sorolni a 
település közigazgatási, 
önkormányzati, egyházi, 
oktatási intézményeit 
valamint vállalatait, ezek 
közül egynek, illetve 
saját iskolájának 
ismertetni tudja a 
történetét. 
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7. A településen működő 

polgári kezdeményezésre 
létrejött egyesületek, körök 
és klubok 

 A településen működő 
egyesületek, körök és klubok 
célkitűzéseinek, funkcióinak és 
tevékenységeinek számbavétele 

 Meg tudja nevezni, és fel 
tudja sorolni a 
településen működő 
egyesületeket, köröket és 
klubokat. 

 Fel tudja sorolni, és meg 
tudja nevezni az 
egyesületeket, köröket és 
klubokat. Néhánynak 
célkitűzését és 
tevékenységi körét be 
tudja mutatni. 

        
8. A település autodidakta 

helytörténészei és 
lokálpatrióta polgárai 

 A település helytörténész és 
lokálpatrióta polgárainak 
felkeresése, tevékenységük 
számbavétele; működésük 
érvényességi körének 
megállapítása, tevékenységük 
pozitív elemeinek kiemelésével; 
együttműködés kialakítása a 
helytörténészekkel és 
lokálpatrióta polgárokkal 

 Részt vesz a kérdéssor 
összeállításában. 

 Interjútervet tud 
készíteni vagy kérdéssort 
tud összeállítani egy 
helytörténész 
tevékenységének 
megismerése érdekében. 

        
9. A település demográfiai 

jellemzői: 
népszámlálási adatsorok 
1868 és 1990 között; 
a népesség összetételének 
változásai és sajátosságai: a 
nem, az életkor és a 
foglalkozás szempontjából; 
a születési és a halálozási 
adatok változásai; 
a népesség vándorlási 
folyamatai; 
a település 
közművesítettségi foka és 
infrastrukturális jellemzői 

 A település demográfiai 
jellemzőinek vizsgálata: 
a tanulók érdeklődésének 
megfelelően statisztikai 
kiadványok /országos, megyei, 
illetve helyi összesítések/ 
tanulmányozása 

 Ismeri a település 
legfontosabb és alapvető 
demográfiai adatait. 
Feljegyzést tud készíteni 
társai beszámolóiról. 

 A tanuló saját 
érdeklődésének 
megfelelően, általa 
kiválasztott és 
megfogalmazott két 
szempont szerint képes a 
statisztikai adatokból és 
összefüggésekből 
következtetéseket 
levonni és azokról 
beszámolni. 

        
II. A TELEPÜLÉS 

TÖRTÉNETÉBEN 
KIEMELKEDŐ 
SZEREPET JÁTSZÓ 
ORSZÁGOSAN ISMERT 
TÖRTÉNELMI 
SZEMÉLYISÉGEK 

 A TELEPÜLÉS 
TÖRTÉNETÉBEN 
KIEMELKEDŐ SZEREPET 
JÁTSZÓ ORSZÁGOSAN 
ISMERT TÖRTÉNELMI 
SZEMÉLYISÉGEK 
ÉLETÚTJÁNAK ÉS 
TEVÉKENYSÉGÉNEK 
TANULÁSA, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A 
TELEPÜLÉSHEZ FŰZŐDŐ 
KAPCSOLATÁRA 

    EU 
HON 

        
1. Az adott történelmi 

személyiség /személyiségek/ 
életútját és tevékenységét 
bemutató kronológia 

 Az adott történelmi személyiség 
/személyiségek/ életútját és 
tevékenységét bemutató 
kronológia készítése. 

 A kronológiát tanári 
segítséggel képes 
elkészíteni. 

 A kronológiát önállóan 
képes elkészíteni. 

EU 
HON 

         
2. Az adott történelmi 

személyiség életútjáról szóló 
tabló 

 Az adott történelmi személyiség 
életútjáról képek, ábrázolások, 
rajzok reprodukciók és térképek 
gyűjtése; ezen anyagok 
felhasználásával tabló 
összeállítása 

 A tabló elkészítésében 
repetitív típusú 
részfeladatok 
teljesítésével részt vesz. 

 A tabló elkészítésében 
irányító-koordináló 
szerepet játszik, vagy 
valamilyen formában 
meghatározó feladatkört 
lát el. 
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III. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     HON 

INKO 
         
1. Megyei, területi vagy városi 

helytörténeti múzeumi 
kiállítás 

 A kiállítás megtekintése; a 
kiállítás anyagának /vagy annak 
egy részének/ feldolgozása 
feladatlap alapján 

 A feladatlap legalább 
felét hibátlanul meg 
tudja oldani. 

 A feladatlap döntő részét 
hibátlanul és helyesen 
meg tudja oldani. 

HON 
INKO 

         
2. Szakfolyóiratok: 

Honismeret, Magyar 
Múzeumok 

 A Honismeret és a Magyar 
Múzeumok című folyóiratok 
repertóriumának vizsgálata: 
településtörténeti cikkek, 
közlemények és tanulmányok 
gyűjtése, tematikus 
csoportosítása és feldolgozása 

 A tanév során elolvas 
legalább egy 
helytörténeti témájú 
cikket. Az olvasottakról 
rövid terjedelmű 
ismertetést tud készíteni. 

 A tanév során legalább 
öt helytörténettel 
foglalkozó cikket elolvas 
Az olvasottakról rövid 
terjedelmű tartalmi 
ismertetőket tud 
készíteni. 

 

         
3. Tömegkommunikációs 

eszközök helytörténeti 
témájú műsorai 

 A televízió és a rádió 
helytörténeti témájú műsorainak 
figyelése, megnézése, 
meghallgatása 

 Legalább egy műsort 
megismer. 

 A műsorokat 
rendszeresen 
figyelemmel kíséri. 

 

 
 
 

Év végi követelmények
 

7. évfolyam 
 
 
I. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE 

a) A tanuló legyen képes arra, hogy településéről történelmi korszakonként legalább öt adatot, tényt, 
adalékot gyűjtsön, és ezekről feljegyzést készítsen. 

b) Legyen képes a lakhelyéről általa gyűjtött adatokat, tényeket és adalékokat különböző szempontok szerint 
csoportosítani. 

c) Meg tudja fogalmazni azt, hogy mire használhatók az általa összegyűjtött adatok, tények és adalékok a 
település történetének megismerésében. 

 
II. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETÉBEN KIEMELKEDŐ SZEREPET JÁTSZÓ ORSZÁGOSAN ISMERT 
TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK 

a) A tanuló legyen képes a lakóhelye két jelentős történelmi személyiségének életútját és tevékenységét 
bemutató kronológia elkészítésére. 

b) A tanuló legyen képes a lakóhelye két jelentős történelmi személyiségének életútját önállóan készítette 
tabló segítségével bemutatni. 

c) Képes legalább húsz egységből álló helytörténeti gyűjtemény kialakítására könyvekből, 
folyóiratcikkekből, aprónyomtatványokból és egyéb adathordozókon megjelent anyagból. 

 
III. ÖNMŰVELÉS 

a) Látogasson meg két megyei, területi, kistérségi vagy városi helytörténeti múzeumi kiállításon és erről 
készítsen írásos beszámolót. 

b) A tanév során legalább öt helytörténettel foglalkozó cikket elolvasott és az olvasottakról rövid 
terjedelmű tartalmi ismertetőket készít. 

c) Havi rendszerességgel követi a tömegkommunikációs eszközök helytörténeti témájú műsorait és ezek 
alapján feljegyzéseket készít lakóhelyét érintő hírekről. 

d) Tudjon navigálni a világhálón lakóhelye és még négy jelentős magyarországi település honlapján. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

8. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A TELEPÜLÉS 

MŰEMLÉKEI 
 ISMERETEK SZERZÉSE ÉS 

FELDOLGOZÁSA A 
TELEPÜLÉS 
MŰEMLÉKEIRŐL 

    EU 
HON 
VÉD 

         
1. A témakörhöz kapcsolódó 

alapfogalmak: 
műemlék, műemlék jellegű 
építmény/épület, emlékmű, 
emlékhely, emlékjel, 
emléktábla 

 A témakörhöz kapcsolódó 
alapfogalmak meghatározása és 
tisztázása 

 Rövid és pontos 
meghatározást tud adni a 
következő fogalmakról: 
műemlék, emlékmű, 
emléktábla. 

 Pontos és magyarázó 
meghatározást tud adni a 
következő fogalmakról: 
műemlék, műemlék 
jellegű építmény/épület, 
emlékmű, emlékhely, 
emlékjel, emléktábla. 

EU 
HON 
VÉD 

         
2. A település fontosabb 

műemlékei 
 A település /város, – negyed, 

kerület, falu/ fontosabb 
műemlékeinek számbavétele;  
a műemlékeket regisztráló, 
összegyűjtő és elemző 
kézikönyvek bibliográfiai 
adatainak rögzítése; 
áttekintő bibliográfia 
összeállítása, 
a címleírások elkészítése; 
a település fontosabb 
műemlékeinek felkeresése és 
tanulmányozása; 
az épületek/építmények építési 
időpontjainak megállapítása, 
ismeretforrásokból előzetesen 
szerzett ismeretek, illetve az 
épületen található időpont 
segítségével; 
az épületek /építmények 
történetének megismerése és 
feldolgozása kézikönyvek, 
monográfiák, összeírások, illetve 
a jelenlegi lakók /használók/ 
visszaemlékezései segítségével; 
az épületek/építmények 
állapotának és állagának 
vizsgálata, ezekről feljegyzések 
készítése – ha lehetséges, 
szakember irányításával; 
a helyi önkormányzat /illetve 
polgármesteri hivatal/ vagy a 
megyei, országos hatóság 
figyelmének felhívása arra, hogy 
az adott épület/építmény: 
műemlékké nyilvánítható; 
állagmegóvásra, felújításra 
szorul; 
emléktábla helyezendő el rajta; 
a meglevő emléktábla elavult 
szövegű; 
javításra, cserére szorul; 

 Címleírást tud készíteni 
két általa választott 
kézikönyvről. Legalább 
két épület/építmény 
adatait, történetét ismeri, 
és képes ezek rövid 
terjedelmű írásos és 
szóbeli bemutatására. 
Képes az 
épület/építmény 
állapotára és állagára 
vonatkozó kérdések 
megfogalmazására. 
Jegyzeteket az 
épület/építmény 
állapotáról és állagáról 
szakember irányításával. 
Tanári irányítással és 
segítséggel képes az 
épület építészeti 
stílusának 
meghatározására. 
Vázlatrajzot tud 
készíteni az 
épület/építmény elöl- és 
oldalnézeti képéről. 
Tanára vagy társai 
segítségével rövid 
terjedelmű leírást tud 
készíteni az épületek 
külső képéről. Tanára 
vagy társai segítségével 
képes a belső tereket 
bemutató vázlatrajz 
elkészítésére. 

 Önállóan képes 
összeállítani áttekintő 
bibliográfiát. Legalább 
öt épület/építmény 
adatait, részletes 
történetét ismeri, és 
képes ezek írásbeli és 
szóbeli bemutatására. 
Önállóan is képes 
feljegyzéseket készíteni 
az épület/építmény 
állapotáról. Önállóan, 
kézikönyvek 
felhasználásával képes 
az építészeti stílus 
meghatározására. El 
tudja készíteni az 
épület/építmény 
méretarányos 
vázlatrajzát elöl- és 
oldalnézetből. 
Néhány ornamentikus 
elemről, részletről, 
valamint egyéb 
mellékletről vázlatrajzot 
tud készíteni. Önállóan 
képes az épület külső 
képének leírására. 
Önálló megfigyelések 
útján képes a belső 
terekről vázlatrajz 
készítésére. Értelmezni 
tudja és meg tudja 
állapítani a magán-, a 
hivatali és a szociális 
szféra közötti 
különbségeket, illetve 
vázlatrajzán jelölni 
tudja. 
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   az épületek/építmények külső 

képének tanulmányozása: 
az építészeti stílus/stílusok 
meghatározása; 
az épület/építmény méretei 
adatainak, tömege jellemzőinek 
megfigyelése; 
az épület/építmény funkciójának 
/funkcióinak/ megállapítása; 
az épület/építmény elöl-, oldal- és 
hátulnézeti képéről vázlatrajz 
készítése; 
az épület/építmény 
ornamentikájáról, kiegészítő 
mellékleteiről, szobrairól, 
reliefjeiről és kapujáról 
vázlatrajzok készítése; 
leírás készítése az 
épületek/építmények külső 
képéről; 
az érdeklődésnek megfelelően 
fotók készítése az 
épületek/építmények külső 
részleteiről; 
az épületek/építmények 
szerkezetének és belső tereinek 
megismerése és tanulmányozása; 
az épület belső tereinek 
beosztásáról szintenként 
vázlatrajz készítése; 
a tanulók érdeklődéséből 
kiindulva a belső terek egy-egy 
részletéről vázlatrajz /rajzos 
vázlat/ készítése; 
a belső terek csoportosítása a 
magán-, a hivatali és a szociális 
szféra szerint; 
a tanulók érdeklődéséből 
kiindulva és ahhoz igazodva fotók 
készítése az épület/építmény belső 
tereiről 

    

        
3. A településen található 

emlékművek 
 A településen található 

emlékművek számbavétele, 
vizsgálata: 
annak megállapítása, hogy 
milyen eseményhez 
kapcsolódóan, mikor állították az 
adott emlékművet; 
az emlékmű jellegének 
megállapítása szempontok 
szerint: 
egyházi; 
háborús-katonai; 
egy konkrét eseményhez 
kapcsolódó; 
az emlékmű jelképeinek 
megnevezése és ezek jelentéseinek 
értelmezése; 
az emlékművet bemutató leírás 
készítése; 
a tanulók érdeklődéséből 
kiindulva és ahhoz igazodva 
vázlatrajz és fotó készítése az 
emlékművekről 

 Néhány esemény 
állításának okát és 
időpontját meg tudja 
nevezni. Legalább két 
emlékmű jellegéről 
szabatosan tud beszélni. 
Legalább egy emlékmű 
jelképiségéről értően és 
értelmező módon tud 
beszélni. 

 A település emlékművei 
közül legalább hatnak az 
állítási időpontját és 
indokát meg tudja 
nevezni. A település 
emlékműveinek 
jellegéről összefüggően 
és összefoglaló módon 
tud beszélni a megadott 
szempontok szerint. 
Legalább kettő – 
jellegében különböző – 
emlékmű jelképiségéről 
értően és értelmezően 
tud beszélni. 
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II. HELYTÖRTÉNETI 

KIÁLLÍTÁS ÉS 
HELYTÖRTÉNETI SÉTA 

 HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 
RENDEZÉSE ÉS 
HELYTÖRTÉNETI SÉTA 
SZERVEZÉSE 

    HON 

         
1. Helytörténeti kiállítás terve 

és forgatókönyve 
 Helytörténeti kiállítás tervének és 

forgatókönyvének elkészítése 
 Részfeladatokat vállal és 

azokat többségében 
képes teljesíteni is a 
helytörténeti kiállítás 
tervezésében és 
szervezésében. 

 Irányító, szervező és 
koordináló szerepet 
képes betölteni a 
helytörténeti kiállítás 
tervezésében és 
szervezésében. 

HON 

         
2. Megrendezett helytörténeti 

kiállítás 
 Helytörténeti kiállítás elkészítése 

és megrendezése 
 Repetitív feladatokat 

képes teljesíteni, 
részfeladatokat sikeresen 
teljesít a helytörténeti 
kiállítás kivitelezésében. 

 Irányító, szervező és 
koordináló feladatokat is 
ellát és teljesít a 
helytörténeti kiállítás 
kivitelezésében. 

 

         
3. Helytörténeti séta  Helytörténeti séta 

forgatókönyvének elkészítése 
 Részt vesz a 

forgatókönyv 
elkészítésében. 

 A koncepció 
kialakításában döntő 
részt vállal. 

 

         
4. Összefoglaló/tematikus 

tabló/k/ a település 
történetéről vagy 
műemlékeiről 

 Összefoglaló/tematikus tabló/k/ 
készítése a település történetéről 
vagy műemlékeiről a 7–8. 
évfolyamon szerzett ismeretek és 
végzett tevékenységek 
eredményeinek felhasználásával 

 Részt vesz a 
gyűjtőmunkában, 
részfeladatokat képes 
teljesíteni. 

 A tabló/k/ 
koncepciójának 
kialakításában döntő 
részt és feladatokat 
vállal. 

 

         
III. A TELEPÜLÉS 

TÖRTÉNETÉBEN 
KIEMELKEDŐ 
SZEREPET JÁTSZÓ 
SZEMÉLYISÉGEK 
ÉLETÚTJA ÉS HELYI 
JELENTŐSÉGŰ 
TEVÉKENYSÉGE 

 A TELEPÜLÉS 
TÖRTÉNETÉBEN 
KIEMELKEDŐ SZEREPET 
JÁTSZÓ SZEMÉLYISÉGEK 
ÉLETÚTJÁNAK ÉS HELYI 
JELENTŐSÉGŰ 
TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ÁTTEKINTÉSE 

    HON 

         
1. Az adott személyiség 

életútját és tevékenységét 
bemutató kronológia 

 Az adott személyiség életútját és 
tevékenységét bemutató 
kronológia készítése 

 Képes a kronológiát – 
egy személyiség 
életútjáról – tanári 
útmutatással és 
segítséggel elkészíteni. 

 Képes a kronológiát – 
egy személyiség 
életútjáról –  önálló 
munkával elkészíteni. 

HON 

         
2. Képek, reprodukciók, 

dokumentumok az adott 
személyiség életútjáról és 
tevékenységéről 

 Az adott személyiség életútjáról 
és tevékenységéről képek, 
reprodukciók, dokumentumok 
gyűjtése: ezen anyagok 
felhasználásával tabló készítése 

 A tabló készítésében 
gyűjtőmunkát és 
repetitív típusú 
részfeladatokat teljesít. 

 Irányító, koordináló 
feladatokat is vállal és 
teljesít a 
gyűjtőmunkában. 

 

         
IV. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     HON 

INKO 
         
1. Szakfolyóiratok: 

Honismeret 
Műemlékvédelem 
Magyar Építőművészet 

 Szakfolyóiratok repertóriumainak 
tanulmányozása: műemlékekkel 
és műemlékvédelemmel 
kapcsolatos cikkek, közlemények 
és tanulmányok gyűjtése, 
tematikus csoportosítása és 
feldolgozása 

 A tanév során  elolvas 
legalább egy, a 
műemlékvédelemmel 
kapcsolatos cikket. 

 A tanév során legalább 
három, műemlékekkel, 
műemlékvédelemmel 
kapcsolatos cikket 
elolvas, egyről pedig 
rövid tartalmi 
összefoglalót /rezümét/ 
tud készíteni. 

HON 
INKO 

        
2. Tömegkommunikációs 

eszközök műemléki, 
műemlékvédelmi témájú 
műsorai 

 A televízió és a rádió műemléki, 
illetve műemlékekkel, 
műemlékvédelemmel kapcsolatos 
műsorainak figyelése, 
megtekintése, meghallgatása 

 A tanév során legalább 
egy ilyen témájú műsort 
/- részletet/ nézzen meg. 

 Törekedjen arra, hogy az 
efféle műsorokat /- 
részleteket/ gyakran 
megnézze, illetve 
figyelemmel kísérje. 
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Év végi követelmények

 
8. évfolyam 

 
I. A TELEPÜLÉS MŰEMLÉKEI 
 

a) A tanuló tudja meghatározni, hogy mi a: műemlék, műemlék jellegű építmény/épület, emlékmű, 
emlékhely, emlékjel, emléktábla 

b) Legyen képes önállóan összeállítani áttekintő bibliográfiát településének történetéről.  
c) Képes felidézni a település emlékművei közül hatnak az állítási időpontját és emeltetésének indokát.  

 
 

II. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS ÉS HELYTÖRTÉNETI SÉTA 
 

a) A tanuló legyen képes a lakóhelyén helytörténeti sétát megtervezni és vezetni. 
b) A tanuló legyen képes helytörténeti kiállítás tervezésében és kivitelezésében aktívan részt venni. 
c) Képes legalább három összefoglaló vagy tematikus tabló elkészítésére a település történetéről vagy 

műemlékeiről. 
 
 

III. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETÉBEN KIEMELKEDŐ SZEREPET JÁTSZÓ SZEMÉLYISÉGEK 
ÉLETÚTJA ÉS HELYI JELENTŐSÉGŰ TEVÉKENYSÉGE 

 
a) Képes önállóan két jelentős személyiség életútjának részletes kronológiáját elkészíteni. 
b) Önállóan képes megszervezni és kivitelezni egy-egy jelentős személyiséghez fűződő tabló 

készítésének minden fázisát. 
 

 
IV. ÖNMŰVELÉS 
 

a) A tanév során legalább három, műemlékekkel, műemlékvédelemmel kapcsolatos cikket elolvas, 
egyről pedig rövid tartalmi összefoglalót /rezümét/ készít. 

b) Havi rendszerességgel követi a tömegkommunikációs eszközök helytörténeti témájú műsorait és 
ezek alapján feljegyzéseket készít lakóhelyét érintő hírekről. 

c) Tudjon navigálni a világhálón lakóhelye és még négy jelentős magyarországi település honlapján. 
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☺ 
 
 
 
 

HELYTÖRTÉNET 
 

9–10. évfolyam 
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A Helytörténet tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program  (KÉK) keretei között az 7–10. évfolyam 
számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervhez tartozó taneszközöket használhatják, 
választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik az Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája 
szerint dolgoznak.  
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Helytörténet tanterve a NAT Ember és Társadalom műveltségi területére terjed ki. A tanterv a 
Helytörténet műveltségi részterület követelményeinek, valamint a Helytörténet tantárgyleírásában közölt 
továbbhaladási feltételeknek teljes mértékben megfelel. 
A Helytörténet tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Környezeti 
nevelés és a Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz követelményeinek teljesítését teszi lehetővé. Ezen 
kívül segíti a Hon- és népismeret, továbbá a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítését. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
0,5 

☺ 
0,5 

☺ 
0,5 

☺ 
0,5 

 
 

 

 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Helytörténet tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén megfelelt (minimális) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi 
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulás 
segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Helytörténet tantervet a 9–10. évfolyamon egyetemi színtű tanári diplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja. Előnyös a közoktatásban akkreditált ÉKP továbbképzési program elvégzése. A tanterv 
különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem szükséges 
külön terem. Fontos azonban elkülönített térben (szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges, illetve 
a tanulása során gyűjtött dokumentumokat, eszközöket. 
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A Helytörténet tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
A Helytörténet tanulásának célja az, hogy ismerjék meg a tanulók népünk kulturális örökségének jellemző 
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ismerjék meg a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, 
feltalálók, művészek, írók, költők tevékenységét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat a 
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, 
az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Alapozzák meg nemzettudatukat, mélyítsék el nemzeti önismeretüket, 
hazaszeretetüket. Érezzék ösztönözve magukat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási 
emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására. 
 
A Helytörténet tanulása lehetőséget teremt arra, hogy a tanulókban 
 

 sokoldalú, differenciált és reális múltszemlélet alakuljon ki (azaz ismerjék az adott táj-, egység, régió, 
település (város, városrész, -negyed, kerület, falu) valóságos, történelmi, kulturális és egyéb értékeit, a helyi 
jelentőségű, kiemelkedő tevékenységet folytató személyiségek életútját); 
 

 sokoldalú, differenciált és reális magyarságkép fejlődjön ki (azaz reális, a valódi értékeket és teljesítményeket 
megnevezni és felismerni tudó képesség, valamint szélsőségektől és túlzásoktól mentes nemzettudat). 
 
A Helytörténet tanulása segíthet abban, hogy a tanulók cselekvő, védő és teremtő magatartással viszonyuljanak 
az értékek megőrzéséhez, megóvásához és megvédéséhez, hogy elutasítsák a természeti és szellemi 
környezetrombolást. Segíthet továbbá abban is, hogy sokoldalú, differenciált és reális lokális múltszemlélet 
alakuljon ki bennük (azaz a település (város, -rész, -negyed, kerület, falu) valóságos értékeinek ismerete, a 
település rejtett értékeit felkutatni és feldolgozni vágyó magatartás; túlzásoktól mentes, megalapozott helyi 
öntudat, továbbá a lokálpatrióta  magatartás és viselkedés alapelemei, valamint cselekvő részvétel a helyi 
társadalom életében, értékeinek megismerésében, megismertetésében, gyűjtésében). A helytörténet tanulása 
révén a tanulók képessé válhatnak a családjuk által őrzött emlékek, dokumentumok, tárgyak megbecsülésére, 
azok tovább őrzésére. Mindemellett a helytörténeti témák feldolgozásával kapcsolatban elmélyülhetnek könyv- 
és könyvtárhasználati képességeik. Teljesítményeik objektív, elemző értékelésével és e képességeik 
fejlesztésével finomodhat reális énképük. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
9–10. évfolyam 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 In vivo terepbejárás tanulmányi 
kiránduláson 
 Szakszöveg néma értő olvasása 
 Szakszöveg szövegföldolgozása 

(adatkeresés, lényegkiemelés, 
kérdéssor összeállítása stb.) 
 Szakszöveg jegyzetelése   
 Térképolvasás, tájékozódás 

térképen 
 Szakszöveg alapján kronológiai 

táblázat készítése 
 Helytörténeti topográfia 

gyakorlása, vaktérképen történő 
tájékozódás 
 Történelmi (helytörténeti) 

források gyűjtése, 
csoportosítása 
 Fogalmak meghatározása és 

értelmezése 
 A település régészeti 

emlékeinek megismerése és 
feldolgozása, a régészeti leletek 
csoportosításának megértése 
 A Honismeret, a 

Műemlékvédelem, a Magyar 
Múzeumok és az Acta 
Archeologica című folyóiratok 
repertóriumának 
tanulmányozása, egy-egy cikk, 
tanulmány bemutatása 
 A település történetének 

feldolgozása levéltári munkával  
 Látogatás egy megyei 

levéltárba, a levéltár 
funkcióinak és működésének 
megismerése 
 Családi irattárak feltárása, 

rendszerezése 
 A Levéltári Közlemények, a 

Levéltári Szemle, a Fons és a 
Honismeret című folyóirat 
számainak áttekintése, egy-egy 
érdeklődésre számot tartó cikk, 
tanulmány bemutatása 

 Egyéni megbeszélés 
 Csoportos megbeszélés 
 Egyénre szóló szóbeli 

feladatadás 
 Csoporthoz igazított szóbeli 

feladatadás 
 Szóbeli feleltetés 
 Vita 
 Egyéni kiselőadás 
 Csoportos kiselőadás 
 Egyéni haladást tükröző 

feladatsorok, munkalapok 
 Csoportos fejlesztéshez 

használható feladatsorok, 
munkalapok 
 Házi feladatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Házi dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Iskolai dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Rövid idő alatt (egy tanórán 

belül) megvalósítható egyéni 
produktumok 
 Rövid idő alatt (egy tanórán 

belül) megvalósítható csoportos 
produktumok 
 Projektszerű (több tanórát 

igénybe vevő) egyéni 
produktumok 
 Projektszerű (több tanórát 

igénybe vevő) csoportos 
produktumok 
 Kiállítások 
 Rendezvények 
 Előadások 
 Az ÉKP központban 

kifejlesztett tudásmérő 
eszközök  
 Versenyeztetés 
 Zsűrizés 

 Egyénre szóló leíró-elemző 
verbális minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző verbális minősítés 
 Egyénre szóló leíró-elemző 

írásos minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző írásos minősítés 
 “Hagyományos” osztályozás 

 
 

Saját fejlesztésű tanítási segédlet 
 

Évfolyam Cím 
9-10. Honismeret, Műemlékvédelem, Magyar Múzeumok, Acta Archeologica, Levéltári Közlemények, Levéltári Szemle c. 

folyóiratok. 
Átdolgozandó!!! 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A TELEPÜLÉS 

RÉGÉSZETI EMLÉKEI 
 A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI 

EMLÉKEINEK 
SZÁMBAVÉTELE 

    

        
1. A témakörhöz kapcsolódó 

alapfogalmak: 
archeológia-régészet, 
archeológus-régész, 
régészeti lelet, 
régészeti ásatás 

 A témakörhöz kapcsolódó 
alapfogalmak meghatározása, 
értelmezése és tisztázása 

 Ismeri, tudja használni 
és meghatározni a 
következő 
alapfogalmakat: 
archeológia-régészet, 
archeológus-régész, 
régészeti lelet és ásatás. 

 Ismeri, tudja használni 
és meghatározni a 
következő 
alapfogalmakat: 
archeológia-régészet, 
archeológus-régész, 
régészeti lelet és ásatás. 

        
2. A település régészeti 

emlékei 
 A település régészeti emlékeinek 

megismerése és feldolgozása a 
Magyarország régészeti 
topográfiája című kézikönyv-
sorozat megfelelő kötetének 
felhasználásával: 
a régészeti leletek csoportosítása 
koronként, illetve 
tárgytípusonkénti válogatással; 
a kézikönyv megfelelő részében 
/kötetében/ található térképek, 
rajzok és egyéb mellékletek 
tanulmányozása; 
a településen található régészeti 
leletek jellegének meghatározása;
a kötetben leírt és ismertetett 
jelentősebb régészeti leletek 
lelőhelyeinek és/vagy 
kiállítóhelyeinek felkeresése; 
a leírás és a konkrét lelet 
összevetése és összehasonlítása 

 Régészeti koronként és 
tárgytípusonként 
legalább két régészeti 
leletet meg tud nevezni. 
Ismer és meg tud 
nevezni néhány alapvető 
jelet. 
Képes legalább öt 
régészeti lelet rövid 
szóbeli bemutatására. 

 Megtud nevezni 
régészeti koronként és 
tárgytípusonként öt-öt 
régészeti leletet. Képes a 
kötetben található 
néhány térkép értelmező 
bemutatására. 
Ezekről információkat 
képes gyűjteni, valamint 
néhány összefüggést 
képes megállapítani. 
Tanári irányítással képes 
a település régészeti 
jellegének 
meghatározására. 
Legalább tíz régészeti 
leletet be tud mutatni. 
Szempontok alapján 
összevetést képes 
végezni. 

        
II. A TELEPÜLÉS 

TÖRTÉNETE 
FELDOLGOZÁSOK 
ALAPJÁN 

 A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETÉT 
FELDOLGOZÓ MONOGRÁFIA 
ÁTTEKINTÉSE ÉS 
FELDOLGOZÁSA 

    

        
1. A monográfia szerzője, 

címe, műfaja, megjelenési 
időpontja és terjedelme 

 A monográfia szerzőjének, 
címének, műfajának, a 
megjelenési időpontjának és 
terjedelmének megállapítása; 
a címleírás elkészítése 

 Hibátlan címleírást 
képes készíteni a 
monográfiáról. 

 Hibátlan címleírást 
képes készíteni a 
monográfiáról. 

        
2. A monográfia szerzője  Információ- és adatgyűjtés a 

szerzőről; 
a szerző és a település 
kapcsolatának vizsgálata; 
 

 Némi segítséggel 
információt tud gyűjteni 
a szerzőről. 

 Önállóan képes 
tájékozódni a 
monográfia szerzőjéről 
és be tud számolni róla a 
tanulócsoport előtt. 
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3. A monográfia egyes 

fejezetei 
 A feldolgozandó fejezetek 

kiválasztása, ezen fejezetekről 
kivonat, jegyzet készítése; 
a tanulócsoport számára 
kiselőadás tartása a kiválasztott 
témákból; 
a problematikus pontok kiszűrése 
a műből és más feldolgozásokkal 
/ismeretforrásokkal/ való 
összehasonlítása: megerősítés 
vagy elvetés; 
a mondai, legendás vagy 
anekdotikus részletek és a 
történelmi tények szétválasztása; 
a helytörténeti monográfiában 
szereplő konkrét történelmi 
események és az országos 
események összehasonlítása; 
az országos jelentőségű 
események és a helyi történések 
közötti összefüggések 
megállapítása; 
más-más korban született 
feldolgozások /vagy szintézisek/ 
egy-egy konkrét történelmi 
eseményt bemutató részleteinek 
elemző összehasonlítása; a 
hasonlóságok és a különbségek 
megállapítása, illetve ennek 
okainak megállapítása 

 Tanára vagy társai 
segítségével képes 
jegyzetet készíteni, és 
rövid, összefüggő 
ismertetést tartani a 
kiválasztott fejezet egy 
részletéről. Legyen 
képes néhány mondai, 
legendás vagy 
anekdotikus részlet 
kiszűrésére. Legyen 
képes lakóhelyének 
fontosabb eseményeit 
elhelyezni a köztörténet 
jelentős eseményeinek 
sorában. 

 Képes pontos, tagolt 
jegyzetet készíteni a 
monográfia kiválasztott 
fejezeteiből. 
Követhető, jól 
jegyzetelhető 
ismeretterjesztő jellegű 
kiselőadást tud tartani. 
Tanúbizonyságot tud 
tenni történelmi 
probléma 
érzékenységéről. Képes 
a mondai, legendás és 
anekdotikus részletek 
kiszűrésére és 
választásának 
indoklására. Képes 
lakóhelyének általa 
ismert valamennyi 
eseményének 
elhelyezésére a 
köztörténet jelentős 
eseményeinek sorában. 
Képes felismerni néhány 
hasonlóságot és 
különbséget a különböző 
feldolgozások 
(szintézisek) történelmi 
eseményeket bemutató 
részletei között. 
Képes megfelelő 
formában érvelni a 
hasonlóságok és 
különbségek okainak 
feltárásánál. 

        
III. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     
        
1. Szakfolyóiratok: 

Honismeret 
Műemlékvédelem 
Magyar Múzeumok 
Acta Archeologica 

 A Honismeret, a 
Műemlékvédelem, a Magyar 
Múzeumok és az Acta 
Archeologica című folyóiratok 
repertóriumainak 
tanulmányozása: régészeti 
ásatással, feltárással kapcsolatos 
cikkek, közlemények gyűjtése és 
csoportosítása; 
egy közlemény feldolgozása 

 Képes elolvasni egy 
rövidebb terjedelmű 
közleményt. 
Tartalmáról rövid 
szóbeli beszámolót tud 
adni. 

 A tanév során egy, 
régészeti ásatással 
kapcsolatos közleményt 
elolvas, róla tartalmi 
összefoglalót készít. 
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Év végi követelmények
 

9. évfolyam 
 
I. A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI EMLÉKEI 
 

a) A tanuló tudja meghatározni, hogy mit jelent: 
• archeológia – régészet, 
• archeológus – régész, 
• régészeti lelet és ásatás 

b) Legyen képes megnevezni régészeti koronként és tárgytípusonként öt-öt régészeti leletet.  
c) Legyen képes tanári irányítással a település régészeti jellegének meghatározására. 

 
 

II. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE FELDOLGOZÁSOK ALAPJÁN 
 

a) Képes legyen hibátlan címleírást készíteni lakóhelyének monográfiájáról. 
b) Tudjon önállóan adatokat gyűjteni a lakóhelyének monográfiájának szerzőjéről. 
c) Legyen képes önállóan beszámolni lakóhelyének monográfiájának szerzőjéről a tanulócsoport előtt.  
d) Tudjon pontos, tagolt jegyzetet készíteni lakóhelyének monográfiájának kiválasztott fejezeteiből. 
e) Legyen képes lakóhelyének általa ismert valamennyi eseményének elhelyezésére a köztörténet 

jelentős eseményeinek sorában. 
 
 

III. ÖNMŰVELÉS 
 

a) Legyen képes régészeti ásatással kapcsolatos közleményről tartalmi összefoglalót készíteni. 
b) Havi rendszerességgel kövesse a tömegkommunikációs eszközök helytörténeti és régészeti témájú 

műsorait és ezek alapján feljegyzéseket készít lakóhelyét érintő hírekről. 
c) Tudjon navigálni a világhálón fellelhető magyar nyelvű helytörténettel és régészettel foglalkozó 

honlapokon. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A TELEPÜLÉS 

TÖRTÉNETE 
LEVÉLTÁRI FORRÁSOK 
TÜKRÉBEN 

 A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE 
LEVÉLTÁRI FORRÁSOK 
FELDOLGOZÁSÁVAL 

    

        
1. A témakörhöz kapcsolódó 

levéltári alapfogalmak: 
irat/dokumentum; 
iratfajták; 
irattár /regisztratúra/; 
levéltár /archívum/; 
a levéltár mint 
közgyűjtemény; 
levéltártípusok; 
a magyarországi levéltári 
hálózat főbb jellemzői; 
levéltári állag, fond, egység, 
csomó; 
fond- jegyzék 

 Levéltári alapfogalmak 
meghatározása, értelmezése, 
tisztázása és tanulása 

 Ismeri és értelmezni 
tudja az 
irat/dokumentum, 
az irattár /regisztratúra/ 
és a levéltár /archívum/ 
fogalmát. 
Meg tud nevezni 
legalább három iratfajtát.
Tud az Országos 
Levéltár és a megyei 
szintű levéltári hálózat 
létezéséről. 

 Ismeri és értelmezni 
tudja 
az irat/dokumentum, 
az irattár /regisztratúra/, 
a levéltár /archívum/, 
a levéltár mint 
közgyűjtemény 
valamint a levéltári 
állag, fond, egység, 
csomó és a fond- 
jegyzék fogalmakat. 
Fel tud sorolni legalább 
öt iratfajtát és öt 
levéltártípust. 
Ezeket jellemezni is 
tudja. 
Röviden be tudja 
mutatni a magyarországi 
levéltárhálózatot. 

        
2. Megyei levéltár  Látogatás egy megyei 

levéltárban: 
a levéltár működésének 
megfigyelése; 
bevezetés a levéltári kutatás 
módszertanába: 
egy történelmi korszak /időszak/ 
vagy konkrét esemény 
kiválasztása után tájékozódás a 
levéltár fond- jegyzékében arról, 
hogy milyen fajtájú, típusú, 
illetve mennyiségű irat található 
arra vonatkozóan; 
a kiválasztott korszakkal 
/időszakkal/ vagy eseménnyel 
kapcsolatos iratok szelektálása: 
témák, műfajok, illetve fontosság 
szerint; 
iratolvasási, – elemzési és  
- vizsgálati gyakorlatok végzése; 
ugyanabból a korszakból 
származó, ugyanahhoz az 
eseményhez /témához/ 
kapcsolódó iratok elemző 
összevetése, összehasonlító 
vizsgálata 

 Ki tud választani néhány 
iratot egy történelmi 
korszakhoz vagy 
eseményhez 
kapcsolódóan. 
Segítséggel olvasni és 
értelmezni tud néhány 
iratrészletet. 

 Több iratot ki tud 
választani egy történelmi 
korszakhoz vagy 
eseményhez 
kapcsolódóan, és képes 
ezen iratok 
meghatározott 
szempontok szerinti 
csoportosítására. Nagy 
biztonsággal tud olvasni 
és értelmezni többféle 
iratot. Képes 
szempontok 
meghatározására a 
különböző iratok 
összevetéséhez. 
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3. A település irattárai 

/önkormányzati, iskolai, 
gazdasági szervezeti/ 

 A település területén található 
egyéb irattárak feltérképezése; 
tájékozódás arról, hogy a 
különböző irattárakban milyen 
iratfajták találhatók 

 Képes megnevezni 
néhány helyi irattárat. 

 Képes feltérképezni, 
hogy a helyi irattárakban 
milyen fajtájú iratok 
találhatók. 

 
4. A családi irattárak  A családi irattárak feltárása: 

a szekrények mélyén, illetve 
fiókokban fellelhető iratok 
gyűjtése, rendszerezése műfajuk, 
témájuk, illetve fontosságuk 
szerint; 
a különböző családi irattárakból 
összegyűjtött iratok 
összehasonlító elemzése 

 Gyűjteni képes családja 
irattárából néhány iratot. 
Meg tudja fogalmazni, 
hogy ezek milyen 
történelmi 
ismeretforrások 
lehetnek. 

 Képes számos családi 
irat gyűjtésére és 
rendszerezésére. 
Szempontokat tud 
megfogalmazni a 
különböző családi 
irattárakból gyűjtött 
iratok összehasonlító 
elemzéséhez. 

        
II. A 

MŰEMLÉKVÉDELEMME
L, RÉGÉSZETI 
KUTATÁSSAL 
(ÁSATÁSSAL, 
FELTÁRÁSSAL) ÉS A 
LEVÉLTÁRAKKAL 
KAPCSOLATOS 
JOGSZABÁLYOK 

 A MŰEMLÉKVÉDELEMMEL, 
A RÉGÉSZETI KUTATÁSSAL 
(ÁSATÁSSAL, 
FELTÁRÁSSAL) ÉS A 
LEVÉLTÁRAKKAL 
KAPCSOLATOS 
JOGSZABÁLYOK 
SZÁMBAVÉTELE, 
ÉRTELMEZÉSE 

    

        
1. Jogszabályok szövegei, 

szövegrészletei 
 Jogszabályok szövegeinek 

/szövegrészleteinek/ olvasása és 
értelmezése; 
megadott szempontok alapján 
jogszabályok /- részletek/ 
elemzése 

 Képes néhány 
szövegrészlet nyelvtani 
értelmezésére. 

 Képes a jogszabályi 
egységek értelmezésére. 
Tudja elemezni 
megadott szempontok 
alapján a 
jogszabályrészleteket. 

        
III. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     
        
1. Szakfolyóiratok: 

Levéltári Közlemények, 
Levéltári Szemle, 
Fons, 
Honismeret 

 A Levéltári Közlemények, a 
Levéltári Szemle, a Fonds és a 
Honismeret című folyóiratok egy-
egy évfolyamából egy-egy 
közlemény feldolgozása 

 Önállóan elolvas egy 
nagyon rövid terjedelmű 
közleményt. Annak 
tartalmát szóban össze 
tudja foglalni. 

 Elolvas egy-egy 
közleményt a jelzett 
folyóiratokból. Az egyik 
cikkről jegyzetet tud 
készíteni. 
A jegyzet felhasználá- 
sával társainak 
ismertetést tud tartani. 
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Év végi követelmények
 

10. évfolyam 
 
I. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE LEVÉLTÁRI FORRÁSOK TÜKRÉBEN  
 

a) A tanuló tudja meghatározni, hogy mit jelent: 
• az irat/dokumentum, 
• az irattár /regisztratúra/, 
• a levéltár /archívum/, 
• a levéltár mint közgyűjtemény 
• valamint a levéltári állag, fond, egység, csomó és a fond- jegyzék fogalmakat. 

b) Legyen bemutatni a magyarországi levéltárhálózatot. 
c) Legyen képes rá. hogy több iratot ki tudjon választani egy történelmi korszakhoz vagy eseményhez 

kapcsolódóan, és legyen képes ezen iratok meghatározott szempontok szerinti csoportosítására. 
d) Legyen képes feltérképezni, hogy a helyi irattárakban milyen fajtájú iratok találhatók. 

 
 
II. A MŰEMLÉKVÉDELEMMEL, RÉGÉSZETI KUTATÁSSAL (ÁSATÁSSAL, FELTÁRÁSSAL) ÉS A 

LEVÉLTÁRAKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK 
 

a) Legyen képes a vonatkozó jogszabályi egységek értelmezni.  
b) Tudja elemezni megadott szempontok alapján a vonatkozó jogszabályrészleteket. 

 
 

III. ÖNMŰVELÉS 
 

a) Legyen képes elolvasni közleményt helytörténettel foglalkozó periodikában és arról jegyzetet 
készíteni. 

b) Tudjon saját jegyzete felhasználásával társainak ismertetést tartani helytörténeti témáról. 
c) Havi rendszerességgel kövesse a tömegkommunikációs eszközök helytörténeti és régészeti témájú 

műsorait és ezek alapján feljegyzéseket készít a lakóhelyét érintő hírekről. 
d) Tudjon navigálni a világhálón fellelhető magyar nyelvű helytörténettel és régészettel foglalkozó 

honlapokon. 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4131 

 
 
 

☺ 
 
 
 
 

HONISMERET 
 

7–8. évfolyam 
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A Honismeret tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–8. évfolyam számára 
kimunkált és a NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tantervhez tartozó taneszközöket használhatják, 
választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája 
szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
0,5 

☺ 
0,5 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Honismeret tanterve a NAT 2003 Ember és társadalom műveltségi területére terjed ki. A Honismeret 
tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Környezeti nevelés, a Hon- és 
népismeret, továbbá a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek megvalósulását teszi lehetővé. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Honismeret tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre és követelményekre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott 
évfolyamon fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A 
tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott 
tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő 
tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell 
produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) teljesítményminősítést 
(osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi 
témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve 
valamennyi témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv 
teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és tanulás segítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A 
tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Honismeret tantervet 7–8. évfolyamokon történelem (és bármely) szakos tanári diplomával rendelkező 
pedagógus eredményesen taníthatja. Előnyös a közoktatásban akkreditált KÉK továbbképzés elvégzése. A 
tanterv különösebb tér- és időszervezést nem igényel. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához nem 
szükséges külön terem, a szaktanterem megléte viszont nem hátrány. Fontos azonban elkülönített térben 
(szertárban) tárolni a program kivitelezéséhez szükséges eszközöket. 
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A Honismeret tanulásának céljai az 7–8. évfolyamon 
 
A Honismeret tanulásának az a célja, hogy a tanulók ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző 
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, 
művészek, írók, költők tevékenységét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat a tevékenységeket, 
amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez és az ezekkel való 
azonosuláshoz vezetnek. Alapozzák meg nemzettudatukat, mélyítsék el nemzeti önismeretüket, hazaszeretetüket. 
Érezzék ösztönözve magukat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, 
hagyományainak feltárására, ápolására. 
 
A Honismeret  tanulásának célja az is, hogy a tanulókban 
 

 sokoldalú, differenciált és reális múltszemlélet alakuljon ki (azaz ismerjék az adott táj-, egység, régió, 
település (város, városrész, -negyed, kerület, falu) valóságos, történelmi, kulturális és egyéb értékeit, a helyi 
jelentőségű, kiemelkedő tevékenységet folytató személyiségek életútját); 
 

 sokoldalú, differenciált és reális magyarságkép fejlődjön ki (azaz reális, a valódi értékeket és teljesítményeket 
megnevezni és felismerni tudó képesség, valamint szélsőségektől és túlzásoktól mentes nemzettudat). 
 
A Helytörténet tanulása segíthet abban, hogy a tanulók cselekvő, védő és teremtő magatartással viszonyuljanak 
az értékek megőrzéséhez, megóvásához és megvédéséhez, hogy elutasítsák a természeti és szellemi 
környezetrombolást. Segíthet továbbá abban is, hogy sokoldalú, differenciált és reális lokális múltszemlélet 
alakuljon ki bennük (azaz a település (város, -rész, -negyed, kerület, falu) valóságos értékeinek ismerete, a 
település rejtett értékeit felkutatni és feldolgozni vágyó magatartás; túlzásoktól mentes, megalapozott helyi 
öntudat, továbbá a lokálpatrióta  magatartás és viselkedés alapelemei, valamint cselekvő részvétel a helyi 
társadalom életében, értékeinek megismerésében, megismertetésében, gyűjtésében). A helytörténet tanulása 
révén a tanulók képessé válhatnak a családjuk által őrzött emlékek, dokumentumok, tárgyak megbecsülésére, 
azok tovább őrzésére. Mindemellett a helytörténeti témák feldolgozásával kapcsolatban elmélyülhetnek könyv- 
és könyvtárhasználati képességeik. Teljesítményeik objektív, elemző értékelésével és e képességeik 
fejlesztésével finomodhat reális énképük. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
7–8. évfolyam 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 In vivo terepbejárás tanulmányi 
kirándulásokon 
 Az ünnep, az ünnepély és az 

ünneplés jelentőségének, 
funkciójának megismertetése 
 A népi vallásosság és az 

egyházi ünnepek 
összefüggésének tisztázása 
 A magyarság nemzeti ünnepei, 

az ünneplés 
 Az ünnepekhez kapcsolódó 

dramatikus népszokások 
bemutatása (pl.: betlehemezés, 
regölés stb.) 
 A farsanghoz kapcsolódó 

dramatikus népszokások 
eljátszása 
 Heraldikai alapfogalmak 

meghatározása, értelmezése 
 A magyarság ereklyéinek 

megtanulása 
 Honismerettel kapcsolatos 

önművelési tevékenységek 
végzése (a honismeret tárgyi 
emlékeinek gyűjtése, 
honismereti rejtvény készítése, 
honismereti szellemi totó 
kérdéseinek összeállítása, 
játékos honismereti vetélkedő 
feladatainak megtervezése és a 
játék forgatókönyvének 
elkészítése) 
 A világörökség magyarországi 

részeinek bejárása (a 
polgárváros és a királyi palota, 
a hollókői múzeumfalu, a 
Pannonhalmi Bencés Apátság) 
 Néprajzi tájak és csoportok 

megkeresése és helyzetük 
rögzítése különböző térképeken 
 Kiselőadás tartása egy-egy 

konkrét néprajzi csoportról 
 Ismeretek tanulása, élmények 

szerzése a Kárpát-medence 
fontosabb várairól 
 Egy-egy vár alaprajzának, 

makettjének elkészítése 
 Honismerethez kapcsolódó 

önművelési feladatok végzése 
(a Honismeret című folyóirat és 
a Tájak–korok–múzeumok 
című sorozat kiadványainak 
olvasása, földolgozása 

 Egyéni megbeszélés 
 Csoportos megbeszélés 
 Egyénre szóló szóbeli 

feladatadás 
 Csoporthoz igazított szóbeli 

feladatadás 
 Szóbeli feleltetés 
 Vita 
 Egyéni kiselőadás 
 Csoportos kiselőadás 
 Egyéni haladást tükröző 

feladatsorok, munkalapok 
 Csoportos fejlesztéshez 

használható feladatsorok, 
munkalapok 
 Házi feladatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Házi dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Iskolai dolgozatok (egyénre, 

csoportra, osztályra 
vonatkoztatva) 
 Rövid idő alatt (egy tanórán 

belül) megvalósítható egyéni 
produktumok 
 Rövid idő alatt (egy tanórán 

belül) megvalósítható csoportos 
produktumok 
 Projektszerű (több tanórát 

igénybe vevő) egyéni 
produktumok 
 Projektszerű (több tanórát 

igénybe vevő) csoportos 
produktumok 
 Kiállítások 
 Rendezvények 
 Az ÉKP központban 

kifejlesztett tudásmérő 
eszközök  
 Versenyeztetés 
 Zsűrizés 

 Egyénre szóló leíró-elemző 
verbális minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző verbális minősítés 
 Egyénre szóló leíró-elemző 

írásos minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző írásos minősítés 
 “Hagyományos” osztályozás 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

7. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. ÜNNEPEINK  A MAGYARSÁG NEMZETI 

ÜNNEPEINEK ÉS A NAPTÁRI 
ÉV ÜNNEPEINEK 
MEGISMERÉSE 

    TANU 
EU 
INFO 

        
1. Alapvető fogalmak és 

összefüggések 
 Alapvető fogalmak és 

összefüggések tisztázása 
    

        
1.1. ünnep, népi ünnep, 

ünnepély; 
 

 az ünnep fogalmának 
meghatározása, értelmezése és 
tisztázása; 
az ünnep és az ünnepély 
fogalmának elhatárolása; 
az ünnep jelentőségének és 
funkciójának megismertetése a 
társadalom és az emberi 
közösségek életében; 
az integráló szerep középpontba 
állítása; 
a népi ünnepek fogalmának 
meghatározása, értelmezése és 
tisztázása; 
 

 Ismei az ünnep és a népi 
ünnep fogalmát. 
Különbséget tud tenni 
ünnep és ünnepély 
között. 

 Meg tudja fogalmazni az 
ünnep, a népi ünnep és 
az ünnepély jelentését. 

        
1.2. összefüggés a népi 

vallásosság és az egyházi 
ünnepek, valamint a 
népszokások és a népi 
vallásosság között 

 a népi vallásosság és az egyházi 
ünnepek összefüggéseinek 
tisztázása; 
a népszokások és a népi 
vallásosság összefüggéseinek 
feltárása 

   Tudja, hogy mi az 
összefüggés a népi 
vallásosság és az 
egyházi ünnepek, 
valamint a népszokások 
és a népi vallásosság 
között. 

        
2. A magyarság nemzeti 

ünnepei 
 A magyarság nemzeti ünnepeinek 

tanulása 
    

        
2.1. március 15.: az 1848–49-es 

forradalom és 
szabadságharc kezdetének 
évfordulója 

   

     
2.2. augusztus 20.: állami ünnep; 

Szent István ünnepe 
   

     
2.3. október 6.: nemzeti 

gyásznap; 1849. október 6-
án kivégzett gr. Batthyány 
Lajos – az első felelős 
magyar minisztérium 
miniszterelnöke –, és az 
Aradon kivégzett honvéd 
főtisztek és tábornokok 
emlékére 

   

     
2.4. október 23.: az 1956-os 

népfelkelés/forradalom 
kezdete; a Köztársaság 
kikiáltásának /1989./ 
évfordulója 

 

Valamennyi nemzeti, illetve 
állami ünnep esetében a 
történelmi háttér tisztázása és 
feldolgozása változatos 
ismeretforrások segítségével; 
tablók, emléksarkok, ünnepi 
műsor, megemlékezés 
forgatókönyvének készítése és 
adott esetben bemutatása 

 

Föl tudja sorolni a 
magyarság nemzeti 
ünnepeit, az ünnepekhez 
kapcsolódó történelmi 
eseményeket. 
Részt vesz a tablók és 
emléksarkok 
készítésében. 
Egyik szereplője az 
ünnepi műsornak. 

 

Ismertetni képes a 
magyarság nemzeti 
ünnepeihez kapcsolódó 
történelmi eseményeket. 
Jelentős szerepet vállal a 
tablók, emléksarkok és 
az 
emlékműsorok 
forgatókönyveinek 
elkészítésében és 
előadásában. 
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3. A magyarság népi, illetve 

naptári ünnepei 
 A magyarság népi, illetve naptári 

ünnepeinek tanulása 
    

        
3.1. szeptember 12.: Mária napja    
     
3.2. november 1.: 

Mindenszentek napja 
   

     
3.3. november 2.: Halottak napja    
     
3.4. november 30.: András napja    
     
3.5. december 6.: Miklós napja    
     
3.6. december 13.: Luca napja    
     
3.7. Advent    
     
3.8. december 24.: Karácsony 

vigíliája, Ádám-Éva napja 
   

     
3.9. december 25.: Karácsony 

napja 
   

     
3.10. december 26.: Karácsony 

napja 
   

     
3.11. december 28.: Aprószentek 

napja 
 

   

     
3.12. december 31.: Szilveszter 

napja 
   

     
3.13. január 6.: Vízkereszt    
     
3.14. február 2.: Gyertyaszentelő, 

Boldogasszony napja 
   

     
3.15. február 3.: Balázs napja, 

Balázsjárás 
   

     
3.16. február: Farsang    
     
3.17. március 12.: Gergely napja, 

Gergelyjárás 
   

     
3.18. március 25.: Gyümölcsoltó 

Boldogasszony napja 
   

     
3.19. április 24.: Szent György 

napja 
   

     
3.20. április: a húsvéti ünnepkör: 

Nagyböjt 
Virágvasárnap 
Nagyhét 
Húsvétvasárnap 
Húsvéthétfő 

   

     
3.21. május: Pünkösd    
     
3.22. június 24.: Keresztelő Szent 

János napja; Szent István-
nap 

   

     
3.23. június 29.: Péter-Pál napja  

a népi vallásosság, illetve az 
egyházi, vallási tartalmak 
párhuzamosságainak, 
kapcsolódásainak feltárása; 
az ünnepekhez kapcsolódó 
népszokások megtanulása és 
megélése; 
az ünnepekhez kapcsolódó 
dramatikus népszokások 
bemutatása: betlehemezés, 
regölés, Balázs járás, Gergely 
járás, 
a farsanghoz kapcsolódó 
különböző dramatikus 
népszokások; 
a népszokásokhoz kapcsolódó 
egyéb tevékenységek: karácsonyi 
mézeskalács-sütés, farsangi fánk 
készítése és húsvéti tojásfestés 

 

Meg tudja nevezni a 
következő ünnepek és 
ünnepkörök időpontját 
és tartalmát: 
Halottak napja, Advent, 
Miklós napja, Luca 
napja, 
Karácsony, Farsang, a 
húsvéti ünnepkör, 
Pünkösd, 
Nagyboldogasszony 
 napja, Szent István 
napja. 
Részt vállal a dramatikus
népszokások 
bemutatásából, legalább 
egyben. 
Részt vesz a 
mézeskalács-sütésben, a 
farsangi fánk 
elkészítésében és a 
húsvéti tojás festésében. 

 

Ismeri a tematikus 
tananyagban felsorolt 
valamennyi ünnep, 
illetve ünnepkör nevét, 
időpontját és tartalmát. 
Jelentős szerepet vállal 
több dramatikus 
népszokás 
bemutatásában. 
Részt vesz a 
mézeskalács-sütésben, a 
farsangi fánk 
elkészítésében és a 
húsvéti tojás festésében. 
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3.24. július 2.: Sarlós 

Boldogasszony napja 
   

     
3.25. augusztus 15.: 

Nagyboldogasszony napja 
   

     
3.26. augusztus 20.: Szent István 

napja 
 

 

 

 

 

 

        
II. JELKÉPEINK – 

EREKLYÉINK 
 JELKÉPEINK – EREKLYÉINK 

TANULÁSA 
    TANU 

EU 
INFO 

        
1. A magyarság jelképei  Ismeretek tanulása, élmények 

szerzése a magyarság jelképeiről 
    

        
1. 1. a Szent Korona és a 

koronázási jelvények:  
a jogar, az országalma,  
a kard és a koronázási palást 

 a Szent Korona és a koronázási 
jelvények történetének tanulása 
változatos ismeretforrások 
feldolgozásával 

 Tudja röviden ismertetni 
a Szent Korona 
történetét. 
Fel tudja sorolni és meg 
tudja nevezni a 
koronázási jelvényeket. 

 Ismertetni tudja a Szent 
Korona történetét. 
Beszélni tud a 
koronázási jelvények 
funkciójáról és 
jelképiségéről. 

        
1. 2. a nemzeti zászló  a nemzeti színek kialakulásának 

tanulása változatos 
ismeretforrások feldolgozásával 

 Ismeri a nemzeti színek 
jelentését. 

 Ismeri a nemzeti zászló 
kialakulásának 
történetét, róla rövid 
szóbeli ismertetést tud 
adni. 

        
1. 3. az állami címer  ismeretek tanulása az állami 

címerről 
    

        
1. 3. 1. heraldikai alapfogalmak: 

címertan /heraldika/, címer, 
címerpajzs, címerképek 

 heraldikai alapfogalmak 
meghatározása, értelmezése 

 Ismeri a címer 
fogalmának jelentését. 

 Ismeri a címertan 
/heraldika/, címer és 
címerpajzs jelentését. 
Fel tud sorolni és 
értelmezni öt 
címerképet. 

        
1. 3. 2. a magyar címerek története: 

az Árpád-házi királyok 
címere; az Anjou-dinasztia 
címere; a Luxemburg-család 
címere; a Hunyadi-család 
címere; a Kossuth-címer; 
állami címerünk 

 a magyar címerek történetének 
tanulása; 
történelmi címereinkről rajzok és 
leírások készítése 

 Fel tudja sorolni  a 
magyar történelmi 
címereket. Az állami 
címert le tudja rajzolni 
emlékezetből és szóban 
be tudja mutatni. 

 Föl tudja sorolni és 
röviden be tudja mutatni 
valamennyi történelmi 
címerünket. 

        
1. 4. Kölcsey Ferenc–Erkel 

Ferenc: Himnusz 
 a Himnusz (a vers és a zenemű) 

keletkezési időpontjának és a 
történelmi helyzet 
meghatározása; 
a vers elolvasása, a zenemű 
eléneklése 

 Tudja a Himnusz (a vers 
és a zenemű) keletkezési 
időpontját, a szerzők 
nevét. Tudja a 
költemény teljes 
szövegét. 
Kölcsey nevét írásban 
hibátlanul rögzíti. 

 Tudja a Himnusz (a vers 
és a zenemű) keletkezési 
időpontját, a szerzők 
nevét. Röviden be tud 
számolni a mű születése 
történetéről. El tudja 
mondani a mű egészét. 
Szempontok 
segítségével értelmezni 
tudja a művet. 

        
1. 5. Vörösmarty Mihály–

Egressy Béni: Szózat 
 a Szózat (a vers és a zenemű) 

keletkezési időpontjának 
meghatározása; 
a vers elolvasása, a zenemű 
eléneklése 

 Tudja a Szózat (a vers és 
a zenemű) keletkezési 
időpontját, a szerzők 
nevét. A vers első két 
versszakát el tudja 
hibátlanul mondani. 
A szerzők neveit 
hibátlanul rögzíti 
írásban. 

 Tudja a Szózat (a vers és 
a zenemű) keletkezési 
időpontját, a szerzők 
nevét. Röviden be tud 
számolni a mű születése 
körülményeiről. Fel 
tudja idézni a mű egész 
szövegét. 
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2. A magyarság ereklyéi  Ismeretek tanulása, élmények 

szerzése a  magyarság ereklyéiről
    

        
2. 1. az ereklye  az ereklye fogalmának 

meghatározása; 
az ereklyék történelmi hátterének 
tisztázása 
az ereklyék jelentőségének 
megértése a magyar 
történelemben 

 Ismeri az ereklye 
fogalmát. 
Beszélni tud röviden az 
ereklyék jelentőségéről. 

 Rövid meghatározást 
tudja adni az ereklye 
fogalmáról. Ismeri az 
ereklyék történelmi 
hátterét. 
Meg tudja fogalmazni az 
ereklyék jelentőségét. 

        
2. 2. a magyarság legfontosabb 

ereklyéi, az ereklyék 
keletkezési körülményei: 
Szent Jobb, 
a tihanyi apátság 
alapítólevele 1055-ből, 
a Halotti Beszéd és 
Könyörgés, 
Szent László hermája, 
Ómagyar Mária-siralom, 
Képes Krónika, 
az 1222-es Aranybulla 

 a legfontosabb ereklyék 
keletkezési körülményeinek 
számbavétele; 
az ereklyékről írásbeli bemutatás 
készítése és szóbeli ismertetése 

 Be tudja mutatni szóban 
és írásban a Szent 
Jobbot. Fel tudja sorolni 
a legfontosabb magyar 
ereklyéket. 

 Felismer és meg tud 
nevezni minden tanult 
magyar ereklyét. Be 
tudja mutatni szóban és 
írásban a Szent Jobbot, a 
tihanyi apátság 
alapítólevelét, Szent 
László hermáját és az 
Ómagyar Mária-
siralmat. 

        
III. HONISMERETI 

TOPOGRÁFIA 
 HONISMERETI TOPOGRÁFIA 

GYAKORLÁSA 
    TANU 

EU 
INFO 

        
 Történelmi jelentőségű 

helyek: 
Pusztaszer, 
Mohács, 
Debrecen, 
Pest-Buda, 
Esztergom, 
Székesfehérvár, 
Arad, 
Visegrád, 
Győr, 
Tihany, 
Veszprém, 
Szatmárcseke 

 Történelmi jelentőségű helyek 
keresése Magyarország térképén, 
jelölése vaktérképen; 
a történelmi helyhez fűződő 
személyek, események 
számbavétele  

 Viszonylagos és közelítő 
pontossággal jelölni 
tudja a következő 
történelmi jelentőségű 
helyeket a vaktérképen: 
Pusztaszer, Debrecen, 
Pest-Buda, Esztergom, 
Székesfehérvár, 
Visegrád. 

 Hibátlanul tudja jelölni a 
tanult történelmi 
helyeket Magyarország 
vaktérképén. 

        
IV. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     TANU 

EU 
INFO 

        
1. A történelmi 

személyiségekről és az 
emlékhelyekről készült 
fotók, fényképmásolatok, 
rajzok 

 A történelmi személyiségekről és 
az emlékhelyekről készült fotók, 
fénymásolatok gyűjtése 

 A tanév során gyűjt 
legalább öt fotót, 
fénymásolatot vagy 
rajzot. Ezeket címmel is 
ellátja. 

 A tanév során gyűjt 
legalább tizenöt fotót, 
fénymásolatot vagy 
rajzot. Csoportosítja, és 
címekkel látja el  őket. 

        
2. Honismereti rejtvény  Honismereti rejtvény készítése és 

fejtése a szövegekben található 
információk, adatok és fogalmak 
felhasználásával 

 A tanév során készít 
legalább egy honismereti 
rejtvényt. 

 Legalább öt honismereti 
rejtvényt készít a tanév 
során. 

        
3. Honismereti szellemi totó  Szellemi totó készítése és 

összeállítása a honismereti 
olvasókönyv anyagából 

   A tanév során legalább 
egy honismereti szellemi 
totót összeállít. 
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4.  Honismereti vetélkedő  Játékos honismereti vetélkedő 

feladatainak megtervezése, a 
vetélkedő forgatókönyvének 
összeállítása 

 Részt vesz a játékos 
honismereti vetélkedő 
szervezésében. 

 A játékos honismereti 
vetélkedő szervezésében 
irányító szerepet is 
játszik. 

        
5. Élményszerző honismereti 

kirándulás 
 Történelmi jelentőségű 

emlékhelyek meglátogatása 
 Részt vesz, és 

kirándulási naplót készít 
a meglátogatott 
történelmi 
emlékhelyekről. 

 Részt vesz, és térképpel, 
fotókkal, rajzokkal 
illusztrált tablót vagy 
kirándulási naplót készít.

 
 
 

Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 

a) A tanuló képes megnevezni a magyarság nemzeti ünnepet, azok időpontját, az ünnepekhez kapcsolódó 
történelmi eseményeket. Aktívan részt vesz ezek ünneplésében és a róluk való megemlékezésben (tablót 
készít; műsor-forgatókönyvet készít; ünnepre verset, dalt tanul, stb.) 

b) Tájékozott a magyarság népi, illetve naptári ünnepei körében. Valamennyi ünnep, ünnepkör nevét és 
tartalmát helyesen meg tudja nevezni, s a többségük időpontját is pontosan ismeri. Részt vesz az 
ünnepekhez kapcsolódó dramatikus népszokások és tevékenységek tanulásában, bemutatásában, a 
szokásosokhoz kapcsolódó tevékenységek végzésében.  

c) Ráismer a magyarság jelképeire: meg tudja nevezni a Szent Koronát és Koronázási jelvényeket: a 
jogart, az országalmát, a kardot és a koronázási palástot. Tudja, hol őrzik ezeket. Ismeri a nemzeti 
zászló színeinek jelentését.  
Be tudja mutatni az állami címerünk heraldikai jellemzőit, azok jelentését. Ismeri a magyar Himnusz és 
Szózat (a vers és a zenemű) szerzőit, a keletkezés idejét. Fel tudja idézni a művek egész szövegét, el 
tudja énekelni a dallamukat. 
A magyarság ereklyéi közül meg tudja nevezni, és fel tudja ismerni mindegyik tanult magyar ereklyét. 

d) Meg tudja mutatni térképen a tantárgy keretében tanult történelmi jelentőségű helyeket, meg tudja 
nevezni a helyhez fűződő személyeket és eseményeket. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

8. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VILÁGÖRÖKSÉG 

MAGYARORSZÁGI 
RÉSZEI 

 A VILÁGÖRÖKSÉG 
MAGYARORSZÁGI 
RÉSZEINEK TANULÁSA 

    TANU 
EU 
INFO 

        
1. A budai vár: a polgárváros 

és a királyi palota 
történetének korszakai: 
Buda alapítása;IV. Béla; 
Buda az Anjou-korban; 
Buda Luxemburgi Zsigmond 
uralkodása idején; 
Buda a Hunyadiak korában; 
Buda mint a török hódoltság 
központja;a barokk Buda 

 A polgárváros és a királyi palota 
történetének feldolgozása 
korszakonként; 
történelmi séta a 
polgárvárosban; 
a középkori Buda királyi palotája 
és gótikus szobrai /Budapest 
Történeti Múzeum/ című kiállítás 
anyagának feldolgozása múzeumi 
feladatlappal 

 Meg tudja határozni 
Buda megalapításának 
időpontját. 
Röviden ismertetni tudja 
a középkori királyi vár 
történetét. 
A feladatok legalább 
felét hibátlanul meg 
tudja oldani. 

 Összefüggően tudja 
Buda történetét szóban 
ismertetni /XIII–XVIII. 
század/. 
A feladatok döntő részét 
hibátlanul meg tudja 
oldani. 

        
2. A hollókői múzeumfalu  A hollókői múzeumfalu néprajzi 

jellegzetességeinek számbavétele;
ismeretek szerzése és 
feldolgozása a falu népi 
építészetéről, szokás- a 
hagyományvilágából; 
információk szerzése a falu 
tárgykultúrájáról és anyagi 
kultúrájáról 

 Meg tudja nevezni a falu 
néhány értékes néprajzi 
emlékét. 

 Rövid ismertetést tud 
adni a falu néprajzi 
értékeiről. 
Magyarország 
vaktérképén pontosan 
jelölni tudja a falu 
helyét. 

        
3. A Pannonhalmi Bencés 

Apátság 
 A Pannonhalmi Bencés Apátság 

történetének feldolgozása; 
kiemelkedő bencés tudósok és 
művészek életrajzának 
elolvasása; 
a pannonhalmi könyvtár néhány 
unikumának számbavétele 

 Röviden ismertetni tudja 
a Pannonhalmi Bencés 
Apátság történetét. Meg 
tud nevezni legalább két-
két bencés tudóst, 
művészt és az Apátság 
könyvtárában őrzött 
könyvritkaságot. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
Pannonhalmi Bencés 
Apátság történetéről, 
kiemelkedő tudósairól, 
művészeiről, az Apátság 
könyvtárának 
könyvritkaságairól. 

        
II. A KÁRPÁT-MEDENCE 

FONTOSABB NÉPRAJZI 
TÁJAI ÉS NÉPRAJZI 
CSOPORTJAI 

 ISMERETEK TANULÁSA, 
TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A KÁRPÁT-MEDENCE 
FONTOSABB NÉPRAJZI 
TÁJAIRÓL, NÉPRAJZI 
CSOPORTJAIRÓL 

    TANU 
EU 
INFO 

        
1. A Kárpát-medence 

fontosabb néprajzi tájai: 
Bakony, Csallóköz, Erdély, 
Felföld  /Felvidék/, Göcsej, 
Hajdúság, Hanság, 
Hortobágy, Jászság, 
Kárpátalja, Kisalföld, 
Kiskunság, Mezőföld, 
Nagykunság, Nyírség, 
Őrség, Palócföld, Somogy, 
Székelyföld, Szigetköz, 
Szilágyság, Vajdaság, 
Viharsarok, Zselic 

 Információgyűjtés egy-egy 
néprajzi táj jellemzéséhez 
különböző műfajú szövegekből; 
kiselőadás tartása egy-egy 
néprajzi tájról; 
a konkrét néprajzi táj térképének 
elkészítése sajátos jelek, jelképek 
alkalmazásával; 
a néprajzi tájak megkeresése és 
helyzetük rögzítése a domborzati 
térképen 

 Meg tudja nevezni és 
térképen jelölni a 
következő néprajzi 
tájakat: Erdély, Felföld 
/Felvidék/, Hortobágy, 
Jászság, Kárpátalja, 
Kisalföld, Kiskunság, 
Nagykunság, Nyírség, 
Őrség, Palócföld, 
Somogy, Székelyföld és 
Szigetköz. 
El tudja készíteni 
segítséggel egy néprajzi 
táj térképét. 

 A tematikus 
tananyagban felsorolt 
néprajzi tájak neveit 
ismeri, és jelölni tudja 
helyüket a vaktérképen. 
Legalább egy néprajzi 
táj térképét 
ismeretforrások 
felhasználásával el tudja 
készíteni, és 
jellegzetességeit 
részletesebben is be 
tudja mutatni. 
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2. A Kárpát-medence 

fontosabb néprajzi 
csoportjai: 
a barkók, a moldvai 
magyarok – a csángók, a 
hajdúk, a jászok, a kunok, a 
matyók, a palócok, a 
székelyek 

 Információ- és adatgyűjtés egy-
egy néprajzi csoport kulturális 
jellemzőiről különböző műfajú 
szövegek feldolgozásával; 
kiselőadás tartása egy-egy 
konkrét néprajzi csoportról; 
a néprajzi csoportok földrajzi 
elhelyezkedésének rögzítése 
térképen 

 Meg tudja nevezni és 
térképen jelölni a 
következő néprajzi 
csoportokat, illetve 
elhelyezkedésüket: 
csángók, hajdúk, jászok, 
kunok, palócok és 
székelyek. 
Egy néprajzi csoport 
sajátosságairól röviden 
tud beszélni. 

 A tematikus 
tananyagban felsorolt 
csoportokat meg tudja 
nevezni, és jelölni tudja 
földrajzi 
elhelyezkedésüket 
vaktérképen. 
Egy általa kiválasztott 
néprajzi csoport 
kulturális jellemzőiről 
részletesebben is 
beszélni tud. 

        
III. A KÁRPÁT-MEDENCE 

FONTOSABB VÁRAI 
 ISMERETEK TANULÁSA, 

ÉLMÉNYEK SZERZÉSE A 
KÁRPÁT-MEDENCE 
FONTOSABB VÁRAIRÓL 

    TANU 
EU 
INFO 

        
1. A budai vár, Esztergom, 

Eger, Diósgyőr, Kőszeg, 
Győr, Szigetvár, Siklós, 
Sárospatak, 
Nándorfehérvár, Pozsony, 
Komárom, Fülek, Zólyom, 
Beszterce, Huszt, Munkács, 
Vajdahunyad, Segesvár 

 Egy-egy vár történetének 
feldolgozása változatos, 
különböző műfajú szövegek 
felhasználásával; 
a várak alaprajzának elkészítése, 
erődítési rendszerük vizsgálata, a 
várak fő részeinek megnevezése; 
egy-egy vár makettjének 
elkészítése; 
a várak megkeresése a térképen; 
a várak kultúrtörténeti és 
művelődéstörténeti 
jelentőségének tisztázása 

 Kérdés- és szempontsor 
segítségével beszélni 
tud. legalább két vár 
történetéről. 
Meg tudja nevezni 
térképen jelölni a 
következő várakat: 
Buda, Esztergom, Eger, 
Szigetvár, Kőszeg, 
Sárospatak, 
Nándorfehérvár, 
Vajdahunyad, Segesvár. 
Egy általa kiválasztott 
vár fő részeit meg tudja 
nevezni, és röviden 
beszélni tud a vár 
kultúrtörténeti 
jelentőségéről. 

 Legalább egy vár 
történetéről részletes 
beszámolót tud tartani. 
Legalább két vár teljes 
körű, részletes alaprajzát 
el tudja készíteni, jelölve 
a vár részeit. 
A tematikus 
tananyagban felsorolt 
várak neveit ismeri, 
helyüket be tudja jelölni 
a vaktérképen. 

        
IV. ÖNMŰVELÉS  ÖNMŰVELÉS     TANU 

EU 
INFO 

        
1. Szakfolyóirat és szakszöveg: 

Honismeret; 
Tájak–korok–múzeumok 

 A Honismeret című folyóirat 
olvasása, feldolgozása; 
A Tájak–korok–múzeumok című 
sorozat kiadványainak olvasása, 
feldolgozása 

 A Tájak–korok–
múzeumok című sorozat 
egy általa kiválasztott 
darabját /füzetét/ el tudja 
olvasni, tartalmáról 
röviden be tud számolni. 

 Az év során a 
Honismeret című 
folyóiratból kiválasztott 
közleményből jegyzetet 
tud készíteni. A jegyzet 
alapján ismertetni tudja 
az olvasottakat. 

        
2. Élményszerű honismereti 

kirándulás 
 Történelmi emlékhelyek, valamint 

a Világörökség magyarországi 
részeinek meglátogatása 

 Részt vesz, és 
kirándulási naplót készít 
a meglátogatott 
történelmi 
emlékhelyekről. 

 Részt vesz, és térképpel, 
fotókkal, rajzokkal 
illusztrált tablót vagy 
kirándulási naplót készít.

 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 

a) Meg tudja nevezni Magyarország azon részeit, amelyeket a Világörökség részének nyilvánítottak. Ezek 
történelmi, építészeti, kulturális, néprajzi jelentőségét, indokolni is képes. 
(budai vár, hollóközi múzeumfalu, Pannonhalmi Bencés Apátság). 

b) Meg tudja nevezni és térképen meg tudja mutatni a Kárpát-medence tanult néprajzi tájait és néprajzi 
csoportjait. 

c) Fel tudja sorolni és Magyarország vaktérképén közelítő pontossággal jelölni tudja a tanult történelmi 
helyeket. Képes arra, hogy a hozzájuk fűződő jelentősebb személyeket és eseményeket ismertesse. 
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VALLÁSTAN 
 

12. évfolyam 
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Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

     
 

☺ 
1 

 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Vallástan tanterv arra a megfontolásra épül, hogy az ember lényegi vonása a világhoz való értelmező 
viszonyulás, a világ valamilyen nézetből való értelmezése. A világnézeti nevelés az egyetlen világnézettel el nem 
kötelezett, a különböző világnézetek felé nyitott, a másság iránt türelmes iskolákban a személyes világnézet 
kialakításának segítését szolgálja, ahol egészséges világnézetű emberek nevelése a cél, olyan embereké, akiknek 
személyes világnézete nem csak tájolót jelent a világ dolgaiban és személyes életében, hanem döntésre is bátorít. 
A világnézet a műveltség szinonimája abban az értelemben, hogy műveltnek az az ember nevezhető, aki 
viszonyban van, aki reflektál önmagára, a társakra, a társadalomra, a természetre és a szellemi (transzcendens) 
szférára. A világnézet ezen viszonyulások és viszonylatok egyéni rendszere.  A világnézeti nevelés egyik 
legfontosabb eszköze a vallástan (vallásismeret). Szükségessége – még akkor is, ha valaki nem fogadja el azt, 
hogy az ember (Eliade-i értelemben) homo religiosus – azzal indokolható, hogy az embernek tudnia kellene 
reflektálni mind saját vallási szükségleteire, mind ennek hiányára. Akár vallásos, akár nem, meggyőződéses kell 
legyen. Amennyiben nem vallásos, akkor is éppen a vallás világát alaposabban megismerve kell kialakítania 
nem vallásos meggyőződését. Természetesen vallásos és nem-vallásos ember számára egyaránt elengedhetetlen, 
hogy megismerje a vallásos világképe(ke)t, amely(ek)be saját kultúrája is belegyökerezik, amely(ek) szerint 
embertársai jelentős része (Magyarországon valamilyen módon ma még a többsége) tájékozódik. A művelt, 
vagyis a viszonyuló, reflektáló ember nem igen képzelhető el vallási kultúra nélkül. A vallástan nem 
hittanpótlék, hanem, mindenkinek jár (alanyi jogon). A hittan és a vallástan ugyanis egymást csak részben átfedő 
körök. A hittan nem tartalmazza feltétlenül az egyéb vallások ismertetését, a vallásfenomenológiai, 
valláslélektani, vallásszociológiai és vallásfilozófiai tudnivalókat, valamint a filozófiai antropológiának az ember 
transzcendens dimenziójára vonatkozó megállapításait. 
A tematika a vallási nyelv sajátosságainak bemutatásával kezdődik, s a legfontosabb vallási, szövegek (ókori 
keleti és görög, sámáni és középkori mítoszok, Bhagavad-gita, Tao-te-king, Buddha tanítása, Biblia, Talmud, 
Korán, Luther és Kálvin írásai) elemzésével folytatódik. Eleinte a tanulás tárgya a legfontosabb vallások tanítása 
lényegével való megismerkedés, később a vallástudomány, nevezetesen a vallás kultúrantropológiai (vallás mint 
kultúra, a szent és profán) és tudásszociológiai (hit és tudás, vallási megismerés), teológiai és vallásfilozófiai 
(teremtés, istentan, krisztológia, végső dolgok, bűn és kegyelem), lélektani (vallásosság és személyiség) és 
szociológiai (a vallás jelen és jövő helyzete) megközelítése kerül előtérbe. 
A Vallástan tanterv – illeszkedve az Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) szerezzenek. Az egyes tantervi 
részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – következetes tanulás és 
tanulássegítés révén – bármely tanuló teljesíteni tudja. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált 
tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
Mindez jól szolgálja kritikai gondolkodás fejlődését, elsősorban kérdések önálló megfogalmazását, a cselekvés 
és annak következményei közötti kapcsolat felismerését, önálló vélemény megfogalmazását és a mellette való 
érvelést. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Vallástan tananyag hiteles közvetítésére elmélyült vallástörténeti, filozófiai, teológiai, vallásszociológiai, 
kultúrantropológai érdeklődésű és műveltségű szakemberek vállalkozhatnak. 
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A Vallástan tanulásának céljai a 12. évfolyamon 

 
A vallásismeret jó lehetőséget kínál a következő értékekkel kapcsolatos pozitív beállítódás kialakítására és 
rögzítésére: 
egység (kapcsolat): önmagammal, a társakkal, a természettel és a transzcendenssel (a szenttel); megismerésük, 

értelmezésük, esetleg átélésük, befogadásuk és felvállalásuk
1
 

szabadság: függetlenség, önállóság, a választás és a döntés szabadsága 
tudás: megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság, igazságkeresés, kritikai szellem 
erkölcsiség:  igazságosság, lelkiismeretesség, becsületesség, etikai szilárdság  
életkedv:  természetesség, egészség, érzékelés, öröm 
munka:  feladattudat, alkotás, funkcionalitás, szakértelem, vállalkozás, igényesség, kreativitás 
szeretet:  emberség, önzetlenség, közösség, szolidaritás, udvariasság, kedvesség, segítőkészség, áldozatkészség, 
tolerancia, empátia, felelősség- és kötelességérzet 
szépség: harmónia, rend, művészet 
meggyőződés. világnézeti elkötelezettség 

Az ember és önmaga viszonylatában a következő – erényeknek is felfogható – személyiségjegyek
2
 fejlesztését 

segítheti a vallásismeret: a problémára hangoltság, a személyiség egyes alrendszereinek egymástól független 
működtetésének képessége, a reális önismeret és önértékelés, az identitás, az önbizalom, a helyes önszeretet és a 
következetesség. A társas és a társadalmi viszonylatban a felelősségtudat, az önzetlenség, a szolgálat, az 
áldozatkészség és a türelmesség; az ember és a transzcendencia viszonylatában az otthonosság az időben, a 
honnan-hová szemlélet, a bátorság az ismeretlennel szemben és a holisztikus szemlélet; valamennyi 
viszonylatban a jól működő, nem félelemkondicionált, hanem az énképhez igazodó lelkiismeret, a belső 
szabadság, a konvencióktól, a divatoktól, a közcsodálat tárgyaitól, a környezeti hatásoktól való függetlenedni 
képesség, a nyitottság, az állandó készség a befogadásra és az élmények friss értékelése és értékelése, az 
empátia, az etikai biztonság, a lelkiismeretesség, az alázatosság és a szerénység. 
 

                                                           
1

 A "felvállalás" egy nem vallásos egyén esetében azt jelenti, hogy szembesül, reflektál, álláspontot alakít ki. 
2

 Kurzívval a Nemzeti alaptantervben is szereplők. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
12. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Tapasztalatok összegyűjtse, 
felidézése és megbeszélése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
 Egyszerűbb 

képességvizsgálatok elvégzése 
 Képek és filmek megnézése és 

elemzése, vélemények felszínre 
hozása és ütköztetése, 
megbeszélése és elemzése 
 Könyvtári kutatás 
 Referálás 
 Bibliográfia készítés 
 Vizuális megjelenítés 
 Elmélkedés 
 Írásművek készítése (jegyzet, 

ismertetés, összegezés, 
tanulmány, esszé) 
 Tanulói előadás 
 Kiállítások rendezése 
 Akadályozottak, segítségre 

szorulók, szenvedők 
meglátogatása és megsegítése, 
valamint e tevékenységek 
felidézése és elemzése 
 Önmaguk, események, 

helyzetek megfigyelése és 
elemzése 

 Kisebb valláslélektani 
vizsgálatok és 
vallásszociológiai 
(szociográfiai) és vallásnéprajzi  
kutatások elvégzése 
 Vitákban való kompetens 

részvétel 
 Feladatlapok 
 Mérőlapok 
 Kiselőadások 
 Vizsga 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Szöveges írásbeli formatív 

értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 Önértékelés: minősítő 

kategóriákkal; tanulói 
követelményekhez való 
viszonyítással 

 
Az értékelés dimenziói 
 A tényekre ráismerés 

(azonosításuk) 
 Összekapcsolásuk más 

tényekkel 
 A tények elhelyezése valamiféle 

fogalmi rendszerben 
 A fogalmak összekapcsolása 

más fogalmakkal 
 Az összefüggések alkalmazása 

 
 Lásd még:  

       Megjegyzések az értékeléshez 

 
 

Megjegyzések az értékeléshez 
 
A tanulói teljesítmények értékelésére az ötfokú érdemjegy-skála szolgál. Az erősen eltérő tartalmú 

teljesítmények osztályozását segítendő, mintaként az elégséges és jeles minőséget (mint szélső értékeket) 
definiáló kijelentés-párokat (kifejezés-párokat) közlünk az alábbiakban; ezekhez viszonyítva állapíthatók meg a 
közbülső (közepes és jó) osztályzatok. Kijelentés-párok: 

 
egy-két szavas (mondatos) kijelentés  folyamatos beszéd 

puszta ténymegállapítás, megnevezés, felsorolás  fogalmi tisztázás, rendszerbe helyezés 
a pontatlan leírás  a “sűrű leírás" 

egy mozzanat megragadása  összefüggések (hatások) felismerése 
differenciálatlan egészben látás  elemzés, analitikus és szintetikus látás 

nagyobb segítséggel oldja meg a faladatot  önállóan képes megoldani a feladatot 
egyes elemekkel való többé-kevésbé bizonytalan operálás  szintetizáló cselekvés 

egyféle megközelítés  többféle megközelítés 
reflektálatlan élménybeszámoló  reflektált élménybeszámoló 

az élményre csak töredékesen utaló kijelentés  az élményt teljességében és mélységében 
megjelenítő közlés 

minimális eredetiség  nagyméretű eredetiség, kreativitás 
egyféle (rutin) alkalmazás  új(abb) megoldást kereső (találó) alkalmazás 

 
Saját fejlesztésű taneszköz, tanítási segédlet 

 
Évfolyam Raktári szám Cím 

12.  Horváth Pál: Vallásismeret. Calibra Kiadó. 
Kamarás István − Vörös Klára: Embertan III. Veszprém, 2003. OKTKER−Nodus 
Átdolgozandó! 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

12. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. A VALLÁSOK 

TANÍTÁSA 
 A LEGFONTOSABB VALLÁSI 

SZÖVEGEK ELEMZÉSE  
    

        
1. A vallásos beszéd  A vallási kommunikációval 

kapcsolatos információk 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása; alkalmazása az 
önismeretben és a 
jellemalakításban 

    

        
1.1. a vallásos beszéd 

kifejezésmódja és 
jelkészlete, analógiás és 
metaforikus beszéd 

 a vallási beszéd 
kifejezésmódjával és 
jelkészletével kapcsolatos 
biztosító írások, hangfelvételek, 
képek és filmek összegyűjtése, 
feldolgozása,  megvitatása, 
valamint  alkalmazása az 
olvasásban és a 
szövegelemzésben 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a vallási 
beszéd 
kifejezésmódjának 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a vallási 
beszéd 
kifejezésmódjának 
legfontosabb 
jellemzőiről, és képes 
tudását alkalmazni 
vallási és művészi 
szövegek elemzésekor. 

        
1.2. a teológiai nyelv  a teológiai nyelvvel kapcsolatos 

írások, hangfelvételek, képek és 
filmek összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása, 
valamint alkalmazása az 
olvasásban és a 
szövegelemzésben 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a teológiai 
nyelv legfontosabb 
jellemzőit. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a teológiai 
nyelv legfontosabb 
jellemzőiről, és képes 
tudását alkalmazni 
teológiai szövegek 
elemzésekor. 

        
1.3. a vallásos ihletésű művészet 

nyelve 
 a vallásos ihletésű művészet 

nyelvével kapcsolatos írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása, 
megvitatása, valamint 
alkalmazása az olvasásban és a 
szövegelemzésben 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a vallásos 
ihletű művészet 
nyelvének legfontosabb 
jellemzőit. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a teológiai 
nyelv legfontosabb 
jellemzőiről, és képes 
alkalmazni tudását 
műalkotások  
elemzésekor. 

        
2. Mítoszok  A mítoszokkal kapcsolatos 

információk összegyűjtése, 
feldolgozása,  megvitatása, 
valamint  alkalmazása az 
olvasásban és a 
szövegelemzésben 

    

        
2.1. ókori keleti mítoszok 

(Gilgames, Ozirisz) 
 az ókori keleti mítoszok 

világképének és értékrendjének 
tanulmányozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni az ókori keleti 
mítoszok világképét. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik az ókori 
keleti mítoszok 
világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
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2.2. görög mítoszok  

(Prométheusz, Orpheusz) 
 a görög mítoszok világképének és 

értékrendjének tanulmányozása 
és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a görög 
mítoszok világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik az ókori 
görög mítoszok 
világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 

        
2.3. sámáni mítoszok  a sámáni mítoszok világképének 

és értékrendjének 
tanulmányozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a sámáni 
mítoszok világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a sámáni 
mítoszok világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 

        
2.4. középkori mítoszok (Grál)  a középkori mítoszok 

világképének és értékrendjének 
tanulmányozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a középkori 
mítoszok világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a középkori 
mítoszok világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 

        
3. Az ókori kelet szent könyvei   Az ókori kelet szent könyvei 

szövegeinek tanulmányozása, 
világképük és értékrendjük 
kibontása és megvitatása. 

    

        
3.1. Bhagavad-gita  A Bhagavad-gita 

tanulmányozása, világképe, 
értékrendje és beszédmódja 
kibontása és megvitatása. 

 Ismerje föl és példával 
illusztrálva röviden írja 
le a Bhagavad-Gita 
világképének 
legfontosabb jellemzőit 
 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a Bhagavad-
gita világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3.2. Tao-te-king  A Tao-te-king  tanulmányozása, 

világképének, értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a Tao-te-king 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik az Tao-te-
king világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3.3. Buddha tanítása (Középút)  Buddha tanításának 

tanulmányozása, világképének, 
értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a buddhizmus 
világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a 
buddhizmus 
világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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4. Biblia  A Biblia tanulmányozása, 

világképének, értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

    

        
4.1. Biblia-kutatás,  

Bibliai hermeneutika 
(történetkritikai, 
fundamentalista, feminista, 
materialista és mélylélektani 
megközelítés) 

 a Biblia-kutatással kapcsolatos 
információk összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a Biblia-
kutatás legfontosabb 
megközelítési módjait. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a 
bibliakutatás 
legfontosabb 
megközelítési módjairól. 

        
4.2. Ószövetség: Teremtés, Jób, 

Énekek Éneke, zsoltárok 
 az ószövetségi írások 

tanulmányozása, világképének, 
értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni az Ószövetség 
világképét és 
beszédmódját. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik az 
ószövetségi írások 
világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
4.3. Újszövetség: Csodálatos 

kenyérszaporítás, Szamariai 
asszony, szenvedéstörténet, 
Római levél, Jelenések 
könyve (pecsétek) 

 az újszövetségi írások 
tanulmányozása, világképének, 
értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni az Újszövetség 
világképét és 
beszédmódját. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik az 
újszövetségi írások 
világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
5. A későókor, a középkor és 

újkor szent könyvei 
 A Biblia utáni szent könyvek, 

írások tanulmányozása, 
világképük és értékrendjük 
kibontása és megvitatása 

    

        
5.1. Talmud (részletek)  a Talmud tanulmányozása, 

világképének, értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a Talmud 
világképék legfontosabb 
jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a Talmud 
világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
5.2. Korán (részletek)  a Korán tanulmányozása, 

világképének, értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a Korán 
világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a Korán 
világképéről, 
értékrendjéről és 
beszédmódjáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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5.3. Luther (A keresztény ember 

szabadsága, Heidelbergi 
Disputa) 

 Luther műveinek 
tanulmányozása, világképének, 
értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni Luther 
vallásfelfogásának 
legfontosabb jellemzőit. 

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik Luther 
vallásfelfogásáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
5.4. Kálvin (Institutio)  Kálvin művének tanulmányozása, 

világképének, értékrendjének és 
beszédmódjának kibontása és 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni Kálvin 
vallásfelfogásának 
legfontosabb jellemzőit.  

 Megbízható és a 
szövegek elemzéskor 
alkalmazható tudással 
rendelkezik Kálvin 
vallásfelfogásáról. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
II. VALLÁSTUDOMÁNY  VALLÁSTUDOMÁNYI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. Kultúrantropológiai és 

tudásszociológiai 
megközelítés 
a vallás mint kulturális 
 rendszer (Geertz) 
a szent és a profán (Eliade) 
a vallás mint 
világmagyarázat (Berger) 

 A kultúrantropológia és a 
tudásszociológia (elsősorban 
Geertz, Eliade és Berger ) 
legfontosabb gondolatainak 
megismerése és megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a 
kultúrantropológia és a 
tudásszociológia 
legfontosabb 
gondolatait. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik. 
kultúrantropológia és a 
tudásszociológia 
vallásszemléletéről 

        
2. Teológiai és vallásfilozófiai  

megközelítés 
 A teológiai és vallásfilozófiai  

megközelítéssel kapcsolatos 
információk összegyűjtése, 
feldolgozása és megvitatása 

    

        
2.1. teológia tudományok: 

bibliatudomány, rendszeres 
teológia, történeti teológia, 
pasztorális teológia, 
filozófiai teológia, 
morálteológia, liturgia 

 a teológia tudományokkal 
kapcsolatos információk 
összegyűjtése, feldolgozása, 
megvitatása 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a legfontosabb 
teológiai tudományokat. 

 Megbízható tudással 
rendelkezik a teológiai 
tudományok 
tárgyköréről és 
módszereiről. 

        
2.2. a keresztény teológia nagy 

kérdései  
— istentan (a teremtő, a 
gondoskodó, az ítélő, a 
személyes és a több 
személyű isten) 
— krisztológia (krisztus 
istenembersége) 
— a végső dolgok (pokol, 
purgatórium, mennyország) 
— a bűn és kegyelem 
(akarat- szabadság, eleve 
elrendelés, kegyelem és 
érdem, hit általi 
megigazulás) 

 a keresztény teológia 
legfontosabb kérdéseinek 
megismerése, megvitatása és 
átelmélkedése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a keresztény 
teológia legfőbb 
kérdéseit. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a keresztény 
teológia nagy 
kérdéseiről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3. Valláslélektani megközelítés  A valláslélektani ismeretek 

összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 
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3.1. A klasszikus szövegek  

(Freud, Jung, Fromm, V. 
Frankl) 
 

 A valláslélektan klasszikus 
szövegeinek elemzése és 
megvitatása. 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a valláslélektan 
klasszikusainak 
legfontosabb 
gondolatait. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a 
valláslélektan 
klasszikusainak 
legfontosabb 
gondolatairól. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
3.2. a vallás személyiséget 

fejlesztő és károsító hatásai 
(megtérés és agymosás, 
bűntudat és a bűntől való 
megszabadulás, ekkleziogén 
ártalmak, lelki vezetés és 
manipuláció) 

 a vallásnak a személyiségre 
gyakorolt előnyös és káros 
hatásainak megismerése, 
megvitatása és átelmélkedése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a vallásnak a 
személyiségre gyakorolt 
pozitív és negatív 
hatásait. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a vallás 
személyiségre gyakorolt 
pozitív és negatív 
hatásáról. 
A megismert jelenségek 
rendezése és értelmezése 
okok és okozatok 
szerint. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
4. Vallásszociológiai 

megközelítés 
 A vallásszociológiai  ismeretek 

összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 

    

        
4.1. klasszikusok szövegeinek 

elemzése (Marx, Durkheim, 
Weber, Luckmann, Berger) 

 a vallásszociológia klasszikus 
szövegeinek elemzése, 
megvitatása és átelmélkedése 

 Felismeri és példával 
illusztrálva röviden le 
tudja írni a 
vallásszociológia 
klasszikusainak 
legfontosabb 
gondolatait. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a 
vallásszociológia 
klasszikusainak 
legfontosabb 
gondolatairól. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
4.2. a vallás jövője   a vallás jövőjével kapcsolatos 

vallásszociológiai feltevések 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása 

 Röviden le tudja írni a 
vallás jövőjével 
kapcsolatos legfontosabb 
vallásszociológiai 
feltevéseket. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a 
vallástudománynak a 
vallás jövőjével 
kapcsolatos legfontosabb 
feltevéseiről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 

        
4.3. a magyarországi vallásosság 

alakulásának legújabb 
fejleményei 

 a magyarországi vallásosság 
alakulásának legújabb 
fejleményeivel 
kapcsolatos biztosító írások, 
hangfelvételek, képek és filmek 
összegyűjtése, feldolgozása és 
megvitatása. 

 Röviden le tudja írni a 
magyarországi 
vallásosság alakulásának 
legújabb fejleményeit. 

 Megbízható és 
alkalmazható tudással 
rendelkezik a 
magyarországi 
vallásosság alakulásának 
legújabb fejleményeiről. 
E vonatkozásban önálló 
véleményt képes 
kialakítani és érvelni is 
tud mellette. 
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Év végi követelmények 

 
12. évfolyam 

 
I. MEGBÍZHATÓ TUDÁSSAL RENDELKEZIK 
 

a) a vallási beszéd kifejezésmódjának legfontosabb jellemzőiről, és képes tudását alkalmazni vallási és 
művészi szövegek elemzésekor. 

b) a teológiai nyelv legfontosabb jellemzőiről, és képes tudását alkalmazni teológiai szövegek 
elemzésekor. 

 
 

II. MEGBÍZHATÓ ÉS A SZÖVEGEK ELEMZÉSKOR ALKALMAZHATÓ TUDÁSSAL RENDELKEZIK  
 

a) az ókori  keleti mítoszok, 
b) az ókori görög mítoszok,  
c) a sámáni mítoszok, 
d) a középkori  mítoszok világképéről,  értékrendjéről és beszédmódjáról 
 

III. MEGBÍZHATÓ ÉS A SZÖVEGEK ELEMZÉSKOR ALKALMAZHATÓ TUDÁSSAL RENDELKEZIK A 
LEGFONTOSABB VALLÁSOS TANÍTÁSÁNAK VILÁGKÉPÉRŐL, ÉRTÉKRENDJÉRŐL ÉS 
BESZÉDMÓDJÁRÓL, ÉS EZEKRŐL ÖNÁLLÓ VÉLEMÉNYT KÉPES KIALAKÍTANI ÉS ÉRVELNI IS 
TUD MELLETTE 

 
a) Bhagavad-gíta, 
b) Tao-te-king, 
c) Buddhizmus, 
d) Ószövetség 
e) Újszövetség 
f) Korán 
g) Luther vallásfelfogása, 
h) Kálvin vallásfelfogása 
 
 

IV. MEGBÍZHATÓ ÉS ALKALMAZHATÓ TUDÁSSAL RENDELKEZIK 
 

a) a kultúrantropológia és a tudásszociológia vallásszemléletéről 
b) a keresztény teológia nagy kérdéseiről, 
c) a valláslélektan klasszikusainak legfontosabb gondolatairól, 
d) a vallásszociológia klasszikusainak legfontosabb gondolatairól. 
 
 

V. MEGBÍZHATÓ ÉS ALKALMAZHATÓ TUDÁSSAL RENDELKEZIK A  VALLÁSTUDOMÁNYNAK A 
VALLÁS JÖVŐJÉVEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB FELTEVÉSEIRŐL. 

 
 
VI .MEGBÍZHATÓ ÉS ALKALMAZHATÓ TUDÁSSAL RENDELKEZIK A MAGYARORSZÁGI 

VALLÁSOSSÁG ALAKULÁSÁNAK LEGÚJABB FEJLEMÉNYEIRŐL. E VONATKOZÁSBAN 
ÖNÁLLÓ VÉLEMÉNYT KÉPES KIALAKÍTANI ÉS ÉRVELNI IS TUD MELLETTE. 
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☺ 
 
 
 
 

BÁBOZÁS 
 

7–8. évfolyam 
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A Bábozás tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–8. évfolyam számára 
kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT 2003-hoz igazított  részletes tanterv. A tanulók számára 
a tanterv a 7 évfolyamtól kötelezően választandó. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok 
az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak.  
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolya
m 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 
(b): Bontott csoportban ajánlott a tanítása 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Bábozás tanterve a NAT Művészetek műveltségi terület Tánc és dráma műveltségi részterületére 
terjed ki. A tanterv a műveltségi részterület követelményei közül a Bábjátékokra előírt követelményeket teljes 
mértékben lefedi. A Bábozás tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül az 
Információs és kommunikációs kultúra, a Hon- és népismeret, valamint a Testi és lelki egészség fejlesztésére 
helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti az Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra, a Tanulás és a 
Környezeti nevelés, illetve a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire közös követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Bábozás tanterv sajátos, hatékony bábpedagógiai képességfejlesztő rendszerben tárgyalja, közvetíti a 
bábművészetet; mint a hazai és egyetemes kultúra részét. Kisiskoláskorban főként az érzelmeket, indulatokat 
kifejező, közvetítő bábozást; a játékosságot, a dramatizálást, a mozgás finomítását (koordinálását), valamint a 
kommunikációs képességek fejlődését, a rögtönzésre való hajlam erősödését segíti a tanterv. A 4. évfolyamtól a 
bábtechnikákkal való intenzívebb ismerkedéssel egy időben – amikor a drámajátékban, a szerepjátékban, a 
színpadi szerepelésben való részvétel, is gyakoribbá válik – az önálló (és csoportos) alkotói tevékenység 
fejlesztésére tevődik a hangsúly. A Bábozás tanterv – illeszkedve az Értékközvetítő és képességfejlesztő 
program tantárgyainak struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus 
tananyagra, tanulási programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba 
az adott évfolyamon fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és 
világképelemeket. A tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték 
világából kiválasztott tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók 
által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a 
tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) 
teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz 
valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, 
illetve valamennyi témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv 
teljesítménykövetelményeit – a bábozás foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni 
tudja. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Bábozás tantervet a tanulásra nyitott, tanítói végzettséggel rendelkező pedagógus eredményesen taníthatja. 
Javasolt a "C" kategóriás bábos vagy színjátszói működési engedély. Előnyös a kézműves tevékenységekben 
való jártasság, valamint az – óvónői illetve tanítói – főiskolai speciális bábos szakkollégium elvégzése. Kis 
létszámú (legfeljebb. 12–15 fős) csoportban, dráma-, néptánc órával, kézműves tevékenységgel, vagy idegen 
nyelvvel bontva célszerű a bábozást tanítani. Tanítható a tárgy: osztott csoporttal, átalakított esztétikus 
környezetben: pl. bábos sarokban, paraván felállítással kézműves teremben (a szabadban is) stb. 
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A Bábozás tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
A bábjáték, mint a színházművészethez tartozó művészeti ág eredetét tekintve egyidős az emberi szellem 
legősibb megnyilatkozásaival: a tánccal, énekkel. Mivel a megalkotott, életre keltett új lény: a bábfigura 
megjelenése a kisgyermek számára mindenkor csodát jelent, a bábfigurával való bábozás pedig önkifejező 
játékká válik, e tevékenység személyiségfejlesztő, képességfejlesztő hatása igen nagy. A gesztikus kifejezés – 
amelynek jellemzői: a közvetettség, az antinaturalizmus, a bájos groteszkség – hozzájárulhat: 
 

 a groteszk, antinaturalista világlátás, 
 a generatív- kreatív szövegalkotás, 
 a beszédtechnika, 
 a mozgáskoordináció (test- és kézmozgás) 
 a bábmozgatással való térérzékeltetés, 
 a bábbal történő karakterábrázolás, 
 a díszlettervezés és – készítés, valamint 
 a bábkészítés képességének fejlesztéséhez. 

A bábozás segíti a személyiség játékszükségletének, reális énképének, önértéktudatának kialakulását, és segíti az 
egyén értékelő rendszerének finomodását is.  Szinte valamennyi kommunikációs kód tökélesedéséhez 
hozzájárulhat.1 
 
Célkitűzéseinket hűen tükrözi az a bábtananyag-rendszer, amely 1-10. osztályig azonos blokkokban – 
alosztályokban – jelenik meg. Ezek a blokkok a következők: 

I.  A BÁBKÉSZÍTÉS TANULÁSA, 

II.  A BÁBMOZGATÁS GYAKORLÁSA, 

III.  A SZÍNPADI BESZÉD TANULÁSA, 

IV.  A SZÍNPADTECHNIKA TANULÁSA, 

V.  A BÁBELŐADÁS BEFOGADÁSÁNAK TANULÁSA. 
 
Az életkoroknak megfelelő szükségletek, valamint az énkép, világkép alakításának lehetőségei szerinti 
célkitűzéseink – az általános irányelveken, célrendszeren kívül – a fejlesztendő személyiségdimenziók 
szempontjából az alábbiak szerint valósulhatnak meg: 
 
Kisiskoláskorban főként az érzelmeket, indulatokat kifejező, közvetítő bábozást, a játékosságot, a dramatizálást, 
a mozgás finomodását (koordinálását), valamint a kommunikációs képességet, a rögtönzésre való hajlamot 
segítjük, ösztönözzük, fejlesztjük.  Emellett a bábozás a szórakoztatás, a lelki egészség megőrzésének céljait is 
szolgálja. 
 
A 4. évfolyamtól – a kiskamaszkor és a valódi kamaszkor megjelenésekor – a bábtechnikákkal való intenzívebb 
ismerkedéssel egy időben – amikor a drámajátékban, a szerepjátékban, a színpadi szerepelésben való részvétel, 
is gyakoribbá válik – az önálló és csoportos alkotói tevékenységek segítése, fejlesztése a bábozás célja. 
 
Az 5–8. évfolyamon – a serdülőkor sajátosságait figyelembe véve – a kísérletezés, a felfedező munka mellett a 
bábozás a pályaorientálás segítője is lehet. Emellett ösztönözheti a tehetséges tanulókat, hogy művészi 
képességeik fejlődjenek. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

 a 7–8. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Bábkészítés, díszletkészítés, 
kellékkészítés minta alapján 
 Bábkészítés, díszletkészítés, 

kellékkészítés utánzással 
 Bábkészítés, díszletkészítés, 

kellékkészítés fantázia alapján 
 A báb mint sajátos színpadi 

eszköz díszítésének gyakorlása 
 Mozgásgyakorlatok: ritmikus 

mozgás, futás, ugrás zenére, 
versekre stb. 
 Különböző bábfajták 

tartásának, mozgatásának 
tanulása egyedül vagy társakkal 
 Különböző bábfajták 

tartásának, mozgatásának 
tanulása paraván mögött 
 Páros vagy csoportos 

rögtönzések a jelenetalakítás 
gyakorlása érdekében 
 A “bábos beszéd” tanulása: 

beszédgyakorlatok, helyesejtési 
gyakorlatok végzése 
 Díszlethasználat, 

kellékhasználat, és az előadás 
együttes létrehozásának 
tanulása társakkal, paraván 
mögött 
 Versek, dalok, mesék, irodalmi 

művek előadása egyedül 
különféle bábtípusokkal 
 Bábjáték előadása közönségnek 

csoportosan 
 A műelemzés tanulása az 

Irodalomtanulás, a Vizuális 
kultúra, az Ének-zene stb. 
tanulása során szerzett 
ismeretek és képességek 
alkalmazása révén 
 Bábszínház látogatás 
 Előadások elemzése, értékelése 

 Az egyes tanulók bábkészítő 
munkájának megfigyelése a 
pedagógus által 
 Az elkészült báb (kelék, díszlet) 

beválásának kipróbálása: 
bábozás során való alkalmazás 
révén 
 Egyes tanulók rövid 

produktumainak közös 
megtekintése 
 Közös produkciókban való 

bábozás megtekintése 
 Közönségnek szóló előadások 

szervezése 
 Beszédgyakorlatokon nyújtott 

teljesítmény megfigyelése 
 Memoriterek (versek, dalok, 

mesék, kötött irodalmi 
szövegek mindennapi 
szövegek) “felmondatása” 
 A bábjátékról tanultak 

elsajátításának ellenőrzése az 
egyes gyerekek bábelőadások 
elemzésébe való bevonása 
révén 
 Műelemzések meghallgatása 

vagy leíratása 
 Elemzések “megjelentetése” 

belső (iskolai) kiadványokban 

 A produktum társak által való 
értékelése szóban 
 A produktum pedagógus által 

való elemző értékelése szóban 
 Produktumok rangsorskálán 

való elhelyezése 
 Produktumok zsűriztetése 
 Produktumhoz 

követelményszint rendelése 
(“osztályozás”) 
 Szembesítés versenyeken való 

részvétel során a közönség 
tetszésnyilvánításával 

 
 

Tanítási segédletek , bábos kellékek 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7-8. ÉKP Granasztói Szilvia: Bábozás. Tantárgyi útmutató és feladatgyűjtemény. 5-8. 

  A bábjáték vázlatos története (diasorozat) 

  Kemény Henrik bábművész munkássága 

  bábparaván, kesztyűbáb-készlet, gyűszűbáb-készlet 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 

 

 
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

 TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. BÁBKÉSZÍTÉS, 

BÁBTECHNIKÁK 
 BÁBKÉSZÍTÉS, 

BÁBTECHNIKÁK 
TANULÁSA 

    

        
1. A főbb bábtípusok (síkbáb, 

botosbáb, kesztyűsbáb,  
marionett stb.) 

 A főbb bábtípusok áttekintése, 
rendszerezése, készítésük 
gyakorlása 

 Kis segítséggel el tudja 
készíteni a tanult 
bábtípusokat. 

 A főbb bábtípusok 
mindegyikét önállóan el 
tudja készíteni. Bábjai 
érdekesek, kifejezőek. 

        
2. Eredeti török Karagöz 

figura 
 Árnyjáték-készítés: 

az eredeti török 
árnyjátéktechnika, árnyszínpad 
megismerése; 
a Karagöz játékhoz hátulról 
mozgatott síkfigura elkészítése 
(egyszerű mechanikával); 
színes árnyképek, csoportos 
figurák készítése (színes fóliák 
felhasználásával);végtagok, 
törzs és fej – ízesülés szerinti – 
illesztése; jellegzetes (egyszerű) 
karaktermozgások kipróbálása 
az árnyfigurákon, – kísérletezés 

 El tud készíteni egy 
egyszerű árnyfigurát 
mozgatható 
végtagokkal. 

 Kifejező, eredeti, 
technikailag tökéletes 
árnyfigurákat tud 
tervezni és készíteni. 

        
II. BÁBMOZGATÁS  A BÁBMOZGATÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Az egyes bábtípusok 

jellegzetes mozgatása 
(jelenetben) 

 Árnyjátékfigurák speciális 
mozgatásának gyakorlása 
vetítővászonnal, írásvetítővel; 
valamennyi főbb bábtípussal 
karakteres (életkort, társadalmi 
helyzetet stb. kifejező) járás 
gyakorlása (hajlások előre, 
oldalt, elfordulás, megfordulás, 
táncolás, ritmikus mozgás, 
egyéni és csoportos mozgás) 

 Részt vesz az 
árnyfigurák 
mozgatásában.  
Az alapgyakorlatokat el 
tudja végezni az eddig 
tanult bábtechnikákkal. 

 Az alapgyakorlatokat 
hiba nélkül el tudja 
végezni az eddig tanult 
bábtechnikákkal. 
Önálló árnyjátékot 
képes bemutatni, 
stílusos kivitelezésben. 

        
III. SZÍNPADI BESZÉD  A SZÍNPADI BESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Kötött irodalmi szöveg  Kötött irodalmi szöveg 

megtanulása: 
Karagöz (török népi hős) 
története – részletének – 
bemutatása bábjátékkal (A 
Bábjátékos kiskönyvtár 83. sz. 
"Karagöz az árnyszínpadon" 
című kötetéből) 

 Részt vesz a Karagöz- 
részlet bábos 
bemutatásában. 

 Aktívan részt vesz a 
Karagöz- részlet bábos 
bemutatásában. 
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2. Improvizált szövegmondás  Improvizált szövegmondás 

történelmi játékszituációban: 
tanult történelmi tananyagrész 
dramatikus feldolgozása, 
kézibábokkal (pl.: "A Nagyvezír 
magyar követtel társalog": 
diplomáciai tárgyalás az adott 
korban, megfelelő stílusban, 
jellegzetes gesztusokkal) 

 Részt vesz a bábos 
történelmi játékban. 

 Aktívan részt vesz a 
bábos történelmi 
játékban. A történelmi 
hűség és a stílus 
kifejezésére törekszik. 

        
IV. SZÍNPADTECHNIKA – 

DÍSZLET ÉS 
KELLÉKHASZNÁLAT 

 SZÍNPADTECHNIKA – 
DÍSZLET ÉS 
KELLÉKHASZNÁLAT 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Jellegzetes iszlám stílusú 

díszletelemek 
 Jellegzetes iszlám stílusú 

díszletelemek készítése (színes 
fóliából) a Karagöz- játékhoz; 
világítástechnikai alapismeretek 
tanulása, alkalmazása; 
különböző fényerősséggel – 
színekkel, különböző oldalról 
történő megvilágítás gyakorlása 

 Történelmi 
helyszíneknek 
megfelelő hátteret tud 
készíteni. 

 Különféle technikával, 
eredeti kivitelezéssel 
díszletelemeket tud 
készíteni történelmi 
helyszínekhez. 

        
2. Török díszletelemek  A Nemzeti Múzeumban látható, 

eredeti Török Sátor megtekintése 
alapján, ill. fotóról való 
felidézése alapján jellegzetes 
török díszletelemek festése: a 
tulipán, szegfű, rózsa – 
Magyarországra került török – 
motívumok felhasználásával, 
stilizálási gyakorlat 

 Történelmi 
helyszíneknek 
megfelelő hátteret tud 
készíteni. 

 Különféle technikával, 
eredeti kivitelezéssel 
díszletelemeket tud 
készíteni történelmi 
helyszínekhez. 

        
V. BÁBELŐADÁS, 

BÁBESZTÉTIKA 
 BÁBELŐADÁS 

MEGTEKINTÉSE, 
BÁBESZTÉTIKAI 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

        
1. Keleti mese bábjáték – 

bábfilm 
 A "Kis Mukk történte" című 

keleti mese, és az ezt feldolgozó 
bábjáték megtekintése az ASTRA 
bábegyüttes előadásában 
(élőben vagy videofelvételről) – 
a látott előadás elemzése 
(stílusa, technikája, 
előadásmódja stb. alapján) 

 Részt vesz a bábfilm, 
illetve bábjáték 
megtekintésében. 
Segítséggel tudja a 
látott produkciót 
elemezni. 

 Részt vesz a bábfilm, 
illetve bábjáték 
megtekintésében. 
Önállóan tudja a látott 
produkciót elemezni. 

        
2. Gyermek vagy ifjúsági 

bábcsoport 
 Szabadon választott (élő) 

gyermek vagy ifjúsági bábműsor 
megtekintése, szcenikai – 
helyszíni – bábszínpadi 
vezetéssel kiegészítve, az 
előadás elemzése (lehetőleg 
helyi rendezővel, bábszínházi 
tervezővel, színésszel stb.) 

 Részt vesz a gyermek 
vagy ifjúsági bábműsor 
megtekintésében. 
Segítséggel tudja a 
látott produkciót 
elemezni. 

 Részt vesz a gyermek 
vagy ifjúsági bábműsor 
megtekintésében. 
Önállóan tudja a látott 
produkciót elemezni. 

        
3. Bábos oktatófilm  A veszprémi OOK által 

előállított "Bábok, bábjátékok" 
című 50 perces videofilm 
megtekintése, feldolgozása 

 Részt vesz a bábos 
oktatófilm 
megtekintésében. 
Segítséggel tudja a 
látott produkciót 
elemezni. 

 Részt vesz a bábos 
oktatófilm 
megtekintésében. 
Önállóan tudja a látott 
produkciót elemezni. 

 
Év végi követelmények 

 
7. évfolyam 

 
a) Történelmi szituációs játékok hiteles stílushű bábos megjelenítésére is képes. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
 

8. évfolyam 
 
 

 

 
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

 TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. BÁBKÉSZÍTÉS, 

BÁBTECHNIKÁK 
 BÁBKÉSZÍTÉS, 

BÁBTECHNIKÁK 
TANULÁSA 

    

        
1. Óriásbáb  Óriásbáb (kb. 100-120 cm) 

készítése textíliából – szabás-
varrás – vattatömés – applikálás 
– fejfestés 

 Részt vesz az óriásbáb 
készítésében. 

 Önállóan, eredeti 
megoldásokkal 
kivitelezve tudja 
elkészíteni az 
óriásbábot. 

        
2. Terrakottafejű (végtagú) 

textilbáb 
 Agyagból mintázott, kiégetett 

(terrakotta) bábfejek és kezek, 
lábak készítése; 
ember és állatfigurák 
(jellegzetes karakterek) 
megformálása; 
textilruha varrása – saját kézfej 
mérete alapján – az agyagfejek 
és testrészek számára; 
a bábu összeállítása 

 Részt vesz a 
terrakottafejű (végtagú) 
textilbáb készítésében. 

 Önállóan, eredeti 
megoldásokkal 
kivitelezve tudja 
elkészíteni a 
terrakottafejű (végtagú) 
textilbábot. 

        
3. Botosbábok stilizált 

népviseletben 
 Nagyméretű botosbábok 

készítése népballadához a már 
tanult keresztkötözés 
alkalmazásával, népviseletbe 
való öltöztetéssel (pl. a Kászoni 
Székely népművészet című Koós 
Károly könyv alapján a 
jellegzetes székely öltözet: a 
szoknya, blúz, ing, nadrág, 
mellény megvarrása) 

 Részt vesz a 
nagyméretű botosbáb 
készítésében. 

 Önállóan, eredeti 
megoldásokkal 
kivitelezve tudja 
elkészíteni a 
nagyméretű botosbábot. 

        
II. BÁBMOZGATÁS  A BÁBMOZGATÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Mozgásos játéksorozat az 

óriás rongybabával 
 Saját testhez erősítve; egyéni 

mozgásos játék gyakorlása az 
óriásbábbal, rongybabával; 
testséma-észlelési gyakorlatok 
végzése  a görcsös, illetve 
túlfűtött mozgások leküzdésére, 
az egyensúlyérzék, a tapintás, a 
térorientáció fejlesztésére zenére 
(pl. az "Életképek" című archív 
cirkuszi melódiákra) 

 Részt vesz az óriás 
rongybaba 
mozgatásában. 

 Egyéni módos és 
kifejezően tudja 
mozgatni az óriás 
méretű rongybabát. 
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2. Etűdök  Etűd összeállítása kézibábokkal, 

én-te páros gyakorlatok, 
tükörjátékok, alapgyakorlatok 
(járás, futás, leülés, forgás stb.) 
beillesztésével 

 Részt vesz az etűd 
összeállításában. 

 Önállóan tud 
összeállítani és előadni 
bábos etűdöt. 

        
3. Népi gyermekjátékok 

botosbábokkal 
 Csoportos mozgatási 

gyakorlatok a botosbábokkal;  
a népi mozgásos gyermekjátékok 
főbb térformái szerint: 
- egyszerű körjáték, 
- párcserélő, forgó játék, 
- fogyó, gyarapodó játék, 
- sorjátékok, 
- várkörjáró játékok stb. 

 Részt vesz a botosbábos 
csoportos mozgatási 
gyakorlatokban. 

 Részt vesz a botosbábos 
csoportos mozgatási 
gyakorlatokban. 

        
III. SZÍNPADI BESZÉD  A SZÍNPADI BESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Népballada-dramatizálás  A 8. osztályos NYIK-es 

irodalomkönyv József Attila: 
Szegényember balladája című 
költeményének feldolgozása 
alapján a Kőműves Kelemen 
népi ballada megtanulása, 
előadása: 
a) énekelve (egyénileg ill. 
kórusban), 
b) szavalva egyénileg ill. 
szavalókórusban 

 Részt vesz a népballada 
dramatizálásában. 

 Részt vesz a népballada 
dramatizálásában. 

        
IV. SZÍNPADTECHNIKA  A SZÍNPADTECHNIKA 

TANULÁSA 
    

        
1. Térformák színes 

drapériákból; 
térimprovizációk – saját 
testtel 

 Térhatások, térformák 
kialakítása színes drapériákkal, 
a népballadához, a 
botosbábokhoz kapcsolódóan; 
térjátékok, térformák – a 
szavalókórushoz- improvizációk 
– saját testünkkel; várfal, híd, 
erdő stb. kialakítása (egyéni és 
csoportmozgással) 

 Segítséggel készíteni 
tud térformákat a 
bábjátékokhoz 
drapériából. Részt vesz 
a térjátékban. 

 Önállóan tud készíteni 
térformákat a 
bábjátékokhoz 
drapériából. Részt vesz 
a térjátékban. 

        
2. Stilizált díszletek  Stilizált (folklór) díszletelemek: 

vár, parasztház, tájkép stb. 
készítése festéssel, ragasztással, 
kollázstechnikával – nagy 
méretben – a botosbábokhoz 

 Részt vesz a stilizált 
díszletek festésében. 

 Önállóan tud festeni 
stilizált díszleteket. 

        
V. BÁBELŐADÁSOK, 

BÁBESZTÉTIKA 
 BÁBELŐADÁSOK 

MEGTEKINTÉSE, 
BÁBESZTÉTIKAI 
ISMERETEK TANULÁSA 
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1. XX. századi bábdarab (mai 

modern mű) 
 XX. századi bábdarab (mai 

modern mű) megtekintése a 
Budapest Bábszínházban, vagy 
más hivatásos színházban, 
élőben, illetve videofelvételről 
(pl. a Maskarások című 
műsorban; Samuel Beckett: Kép 
szöveg nélkül I. II.) 

 Részt vesz a bábelőadás 
megtekintésében. 

 Részt vesz a bábelőadás 
megtekintésében. 

        
2. Műelemzés  Műelemzés:  

- a bábjáték, az irodalmi mű 
előzménye; 
- cselekménye, szereplői, a 
jellemek; 
- a bábelőadás technikája, 
szcenikai megoldások, újítások, 
bábtípusok; 
-  a bábelőadás stílusa; 
- hatásvizsgálat (esetleg 
kérdőlappal) 

 Részt vesz a bábelőadás 
elemzésében. 

 Önállóan tudja 
elemezni a megtekintett 
bábelőadást. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 
 

8. évfolyam 
 
 

a) Térjátékok keretében stilizált óriásfigurákkal, jelzésekkel – alternatív rendezéssel mutat be szabadon 
választott bábjelenetet (néphagyomány mai irodalmi, zenei mű, stb. egyaránt lehet.) 
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☺ 
 
 
 
 

BÁBOZÁS 
 

9–10. évfolyam 
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A Bábozás tanterv a Képességfejlesztő és értéktőző program (KÉK) keretei között az 7–12. évfolyam számára 
kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tanulók számára a 
tanterv az 5. évfolyamtól kötelezően választandó. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok 
az iskolák (pedagógusok), akik az Értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógiája szerint dolgoznak. 
(Az itt közölt Bábozás tanterv előzménye a 7–8. évfolyam számára kidolgozott tanterv.) 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 
(b): Bontott csoportban ajánlott a tanítása 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Bábozás tanterve a NAT Művészetek műveltségi terület Tánc és dráma műveltségi részterületére terjed 
ki. A tanterv a műveltségi részterület követelményei közül a Bábjátékokra előírt követelményeket teljes 
mértékben lefedi. A Bábozás tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül az 
Információs és kommunikációs kultúra, a Hon- és népismeret, valamint a Testi és lelki egészség fejlesztésére 
helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti az Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra, a Tanulás és a 
Környezeti nevelés, illetve a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire közös követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Bábozás tanterv sajátos, hatékony bábpedagógiai képességfejlesztő rendszerben tárgyalja, közvetíti a 
bábművészetet; mint a hazai és egyetemes kultúra részét. Kisiskoláskorban főként az érzelmeket, indulatokat 
kifejező, közvetítő bábozást; a játékosságot, a dramatizálást, a mozgás finomítását (koordinálását), valamint a 
kommunikációs képességek fejlődését, a rögtönzésre való hajlam erősödését segíti a tanterv. A 4. évfolyamtól a 
bábtechnikákkal való intenzívebb ismerkedéssel egyidőben – amikor a drámajátékban, a szerepjátékban, a 
színpadi szerepelésben való részvétel, is gyakoribbá válik – az önálló (és csoportos) alkotói tevékenység 
fejlesztésére tevődik a hangsúly.  
A Bábozás tanterv – illeszkedve az Értékközvetítő és képességfejlesztő program tantárgyainak struktúrájához – 
az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes tantervi részek 
kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás foglalkozásokon 
való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Bábozás tantervet a tanulásra nyitott, egyetemi szintű pedagógusdiplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja. Javasolt a "C" kategóriás bábos vagy színjátszói működési engedély. Előnyös a 
kézműves tevékenységekben való jártasság, valamint az – óvónői illetve tanítói – főiskolai speciális bábos 
szakkollégium elvégzése. Kislétszámú (max. 12-15 fős) csoportban, dráma-, néptánc órával, kézműves 
tevékenységgel, vagy idegen nyelvvel bontva célszerű a bábozást tanítani. Tanítható a tárgy: osztott csoporttal, 
átalakított esztétikus környezetben: pl. bábos sarokban, paraván felállításával, kézműves teremben (a szabadban 
is) stb. 
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A Bábozás tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
A bábjáték, mint a színházművészethez tartozó művészeti ág eredetét tekintve egyidős az emberi szellem 
legősibb megnyilatkozásaival: a tánccal, énekkel. Mivel a megalkotott, életre keltett új lény: a bábfigura 
megjelenése a kisgyermek számára mindenkor csodát jelent, a bábfigurával való bábozás pedig önkifejező 
játékká válik, e tevékenység személyiségfejlesztő, képességfejlesztő hatása igen nagy. A gesztikus kifejezés – 
amelynek jellemzői: a közvetettség, az antinaturalizmus, a bájos groteszkség – hozzájárulhat: 
 

 a groteszk, antinaturalista világlátás, 
 a generatív- kreatív szövegalkotás, 
 a beszédtechnika, 
 a mozgáskoordináció (test- és kézmozgás) 
 a bábmozgatással való térérzékeltetés, 
 a bábbal történő karakterábrázolás, 
 a díszlettervezés és – készítés, valamint 
 a bábkészítés képességének fejlesztéséhez. 

 
A bábozás segíti a személyiség játékszükségletének, reális énképének, önérték-tudatának kialakulását, és segíti 
az egyén értékelő rendszerének finomodását is.  Szinte valamennyi kommunikációs kód tökélesedéséhez 
hozzájárulhat.1 
 
Célkitűzéseinket hűen tükrözi az a bábtananyag-rendszer, amely 1-10.  osztályig azonos blokkokban – 
alosztályokban – jelenik meg. Ezek a blokkok a következők: 
 
 
I.  A BÁBKÉSZÍTÉS TANULÁSA, 
II.  A BÁBMOZGATÁS GYAKORLÁSA, 
III.  A SZÍNPADI BESZÉD TANULÁSA, 
IV.  A SZÍNPADTECHNIKA TANULÁSA, 
V.  A BÁBELŐADÁS BEFOGADÁSÁNAK TANULÁSA. 
 
 
A 9–10. évfolyamon – a serdülőkor sajátosságait figyelembe véve – a kísérletezés, a felfedező munka mellett a 
bábozás a pályaorientálás segítője is lehet. Emellett ösztönözheti a tehetséges tanulókat, hogy művészi 
képességeik fejlődjenek. 
 
A fentieken túl a bábozás tanulása – a bábtechnikákkal való intenzívebb ismerkedéssel egyidőben, amikor a 
drámajátékban, a szerepjátékban, a színpadi szereplésben való részvétel is gyakoribbá válik – segíti az önálló és 
a csoportos alkotói tevékenységek fejlődését. A bábpedagógiai gyakorlat révén lehetőségük nyílik a tanulóknak a 
pedagógiai jellegű munka (tevékenységek) megismerésére, ezáltal a bábozás tanulása segítheti őket 
pályaválasztási döntéseik megalapozásában. 

                                                           
1 Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia . Oktatáskutató Intézet, Bp., 1986. 50. p. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 9–10. évfolyamon 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Bábkészítés, díszletkészítés, 
kellékkészítés minta alapján 
 Bábkészítés, díszletkészítés, 

kellékkészítés utánzással 
 Bábkészítés, díszletkészítés, 

kellékkészítés fantázia alapján 
 A báb mint sajátos színpadi 

eszköz díszítésének gyakorlása 
 Mozgásgyakorlatok: ritmikus 

mozgás, futás, ugrás zenére, 
versekre stb. 
 Különböző bábfajták tartásának, 

mozgatásának tanulása egyedül 
vagy társakkal 
 Különböző bábfajták tartásának, 

mozgatásának tanulása paraván 
mögött 
 Páros vagy csoportos 

rögtönzések a jelenetalakítás 
gyakorlása érdekében 
 A “bábos beszéd” tanulása: 

beszédgyakorlatok, helyesejtési 
gyakorlatok végzése 
 Díszlethasználat, 

kellékhasználat, és az előadás 
együttes létrehozásának 
tanulása társakkal, paraván 
mögött 
 Versek, dalok, mesék, irodalmi 

művek előadása egyedül 
különféle bábtípusokkal 
 Bábjáték előadása közönségnek 

csoportosan 
 A műelemzés tanulása az 

Irodalomtanulás, a Vizuális 
kultúra, az Ének-zene stb. 
tanulása során szerzett 
ismeretek és képességek 
alkalmazása révén vagy az 
ágazati esztétikák során tanultak 
alkalmazása révén 
 Bábszínházlátogatás 
 Bábszínházi előadások 

elemzése, értékelése 
 Felkészülés bábfoglalkozások 

tartására 
 Bábfoglalkozások vezetése 

 Az egyes tanulók bábkészítő 
munkájának megfigyelése a 
pedagógus által 
 Az elkészült báb (kelék, díszlet) 

beválásának kipróbálása: 
bábozás során való alkalmazás 
révén 
 Egyes tanulók rövid 

produktumainak közös 
megtekintése 
 Közös produkciókban való 

bábozás megtekintése 
 Közönségnek szóló előadások 

szervezése 
 Beszédgyakorlatokon nyújtott 

teljesítmény megfigyelése 
 Memoriterek (versek, dalok, 

mesék, kötött irodalmi 
szövegek mindennapi 
szövegek) “felmondatása” 
 A bábjátékról tanultak 

elsajátításának ellenőrzése az 
egyes gyerekek bábelőadások 
elemzésébe való bevonása 
révén 
 Műelemzések meghallgatása 

vagy leíratása 
 Elemzések “megjelentetése” 

belső (iskolai) kiadványokban 
 Bábfoglalkozások vezetése a 

fiatalok által 

 A produktum társak által való 
értékelése szóban 
 A produktum pedagógus által 

való elemző értékelése szóban 
 Produktumok rangsorskálán 

való elhelyezése 
 Produktumok zsűriztetése 
 Produktumhoz 

követelményszint rendelése 
(“osztályozás”) 
 Szembesítés versenyeken való 

részvétel során a közönség 
tetszésnyilvánításával 
 A fiatalok által vezetett 

bábfoglalkozások elemzése 
szóban 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9–10. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. BÁBKÉSZÍTÉS, 

BÁBTECHNIKÁK 
 BÁBKÉSZÍTÉS, 

BÁBTECHNIKÁK 
TANULÁSA 

    

        
1. A különféle bábtípusok 

(sík-, wayang-, kesztyűs-, 
marionett és maszkos 
óriásbáb) 

 A különféle bábtípusok (sík-, 
wayang-, kesztyűs-, marionett és 
maszkos óriásbáb) áttekintése 
videofilmről és élőjáték 
keretében, valamennyi 
elkészítése (típusonként egy-egy 
db) és alkalmazása 

 Részt vesz a különféle 
bábtípusok 
elkészítésében. 

 Valamennyi bábtípust 
egyéni ötletekkel 
kiegészítve, szép 
kivitelben tudja 
elkészíteni. 

        
II. BÁBMOZGATÁS  A BÁBMOZGATÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Improvizációk  Improvizálás paravánnal és 

szabadon, egyénileg vagy 
kiscsoportokban 

 Részt vesz a bábos 
improvizálásban. 

 Önállóan képes eredeti 
bábos improvizációkat 
előadni paravánnal és 
szabadon. 

        
III. A BÁBJÁTÉK EREDETE, 

TÖRTÉNETE 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

BÁBJÁTÉK EREDETÉRŐL, 
TÖRTÉNETÉRŐL 

    

        
1. A bábjáték eredete; 

mágikus célzatú bábuk; 
ősi szertartások 

 A bábjáték eredetéről, a mágikus 
célzatú bábukról és az ősi 
szertartásokról (pl. észak-
amerikai hopi és irokéz indián 
törzsek áldozati szertartásairól) 
szóló információk elolvasása, 
feldolgozása 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a bábjáték 
eredetéről szóló 
lényeges információkat. 

 Illusztrált kiselőadás 
keretében be tudja 
mutatni a bábjáték 
eredetét. 

        
2. Kígyó, Madár és a Nagy 

Szél – kabalabábok és 
totemfigurák 

 Kígyó, Madár és a Nagy Szél – 
kabalabábok és totemfigurák 
(egypálcás, egyszerű, 
felsőmozgatású marionettek) 
elkészítése toll, bőr, szőrme, 
agyag stb. természetes anyagok 
felhasználásával; 
a szertartások dramatikus 
részének felidézése eredeti 
néprajzi hangfelvételek 
felhasználásával 

 Részt vesz a 
kabalabábok és 
totemfigurák 
készítésében. 

 Eredeti és ötletes 
totemfigurát és 
kabalabábot tud 
készíteni természetes 
anyagokból. 
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3.    
 

Távol-keleti bábjáték 
 

Mitikus bábjáték megismerése, 
majd megtanulása és előadása a 
gimnáziumi történelem 
tananyagához kapcsolódóan (pl. 
a Védák könyvéről szóló részhez 
kapcsolódva); 
a Ramajana hindu eposz 
részleteinek (pl. Szíta elrablása 
vagy a pandavák harca) 
megismerése és felkészülés az 
előadására szabadon választott 
technikával (nagyméretű 
síkbábokkal vagy árnyjátékkal) 
szimpátiacsoportokban 

 
Részt vesz a távol-
keleti bábjáték-részlet 
előadásában. 

 
Ismeri a mitikus 
bábjátékot. Egyéni 
felkészüléssel be tud 
mutatni részleteket a 
Védák könyvéből és a 
Ramajanaból 
árnyjátékkal és 
síkbábokkal is. 

        
4. A klasszikus görög színház, 

valamint a görög maszkok 
főbb típusai 

 A klasszikus görög színház, 
valamint a görög maszkok főbb 
típusainak  megismerése; 
valamennyi (fajta) maszk 
elkészítése kasírozott, festett 
technikával; 
a Budapest Bábszínház 
Odüsszeusz kalandjai című 
ifjúsági műsorának megtekintése 
(élőben vagy filmfelvételről); 
a maszkokkal, illetve szabadon 
választott bábtípussal az alábbi 
drámai művek alapján egy-egy 
rövid részlet bemutatása – 
kórussal: 
a) Odüsszeusz, 
b) Antigoné, 
c) Ödipusz király 
(a rövid jelenet rendezési 
szempontjai előre tisztázottak: 
pl. Odüsszeusznál a kalandok; 
az Aiolosz- vagy a Kirké- 
kaland, valamint a hazatérés 
jelenete szerepel) 

 Részt vesz a görög 
maszkok készítésében, 
valamint a görög 
drámarészlet bábos 
bemutatásában. 

 Eredeti, ötletes görög 
maszkokat készít 
valamennyi típusból. 
Egyéni felkészüléssel 
be tud mutatni 
részleteket valamelyik 
görög drámából 
maszkokkal. 

        
IV. MAGYAR BÁBOS 

NÉPHAGYOMÁNY 
 MAGYAR BÁBOS 

NÉPHAGYOMÁNY 
FELIDÉZÉSE 

    

        
1. Karácsonyi bábjátékok  Két szabadon választott 

karácsonyi játék feldolgozása 
(fiúknak: Felső-Tisza vidéki – 
kölcsei bábtáncoltató 
betlehemes játék; leányoknak: a 
soproni "Bölcsőcske" népszokás 
felelevenítése- leányhangokra 
összeállított népi karácsonyi 
dalok /botos bábtechnika/); 
videofelvétel készítése a 
jelenetekről; 
elemzés és értékelés 

 Részt vesz a karácsonyi 
bábjáték előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
karácsonyi bábjáték 
előadásában, 
elemzésében és 
értékelésében. 

 
 

Év végi követelmények 
 

9–10. évfolyam 
 

a) Művészi értékű alkotásra fejlett technikájú bábkészítésre is képes; bábtörténeti ciklusokról szabadon 
választva. Ünnepi szertartások, rítusok, stílusos interpretálására nyilvános bemutatkozás keretében is 
vállalkozik. 
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☺ 
 
 
 
 

BÁBOZÁS 
 

11–12. évfolyam 
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A Bábozás tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között az 7–12. évfolyam számára 
kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tanulók számára a 
tanterv a 7. évfolyamtól kötelezően választandó. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az 
iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak. (Az itt 
közölt Bábozás tanterv előzménye a 7-8. és a 9–10. évfolyam számára kidolgozott tanterv.) 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

(b): Bontott csoportban ajánlott a tanítása 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A KÉK-ben 7. osztálytól kezdve a 12. évfolyamig szerepel a Bábozás az előadóművészetek egyikeként. A NAT 
Művészetek műveltségi terület Tánc és dráma témájának az 7–10. évfolyamon van helye, a Tánc és Dráma 
tantárgy pedig a 9–10. évfolyamon kapott helyet. Ebből következően a KÉK Bábozás tantervében szereplő 
követelmények nem mérhetők a NAT-ban szereplő hasonló követelményekkel. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A tanterv sajátos, hatékony bábpedagógiai képességfejlesztő rendszerben tárgyalja, közvetíti a bábművészetet; 
mint a hazai és egyetemes kultúra részét. Vallja, hogy a bábjáték – mint a színházművészethez tartozó művészeti 
ág – eredetét tekintve egyidős az emberi szellem legősibb megnyilatkozásával: a tánccal, énekkel. A báb akár 
mágikus, mitikus vagy szórakoztató, mindig jelképez, szimbolizál, az emberiség különböző világképeinek 
megfelelő üzenetet hordoz, azt tükrözi, alkalmas a világ modellálására. A báb szimbolikusan ábrázolja a világot 
és benne az embert.  A bábjáték a tárgyakon keresztül gondolatokat, érzelmeket képes tolmácsolni. 
Szuggesztivitását az adja, hogy az élettelen anyag képes az élő ember, az emberi szituációk illúzióját kelteni.  A 
bábjáték sajátos színházi műfaj, magában foglalja a színházművészet törvényszerűségeit, értékközvetítő szerepe 
van, a bábelőadás színházi élményt nyújt. A társművészetek, pl. drámajáték, képzőművészet, zene, irodalom, 
mozgás-tánc hatásmechanizmusait is szolgálatába állítja, ebben áll a bábjáték komplexitása. 
A Bábozás tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes tantervi részek 
kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás foglalkozásokon 
való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Bábozás tantervet a tanulásra nyitott, egyetemi szintű pedagógusdiplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja. Javasolt a "C" kategóriás bábos vagy színjátszói működési engedély. Előnyös a 
kézműves tevékenységekben való jártasság, valamint az – óvónői illetve tanítói – főiskolai speciális bábos 
szakkollégium elvégzése. Kislétszámú (max. 12-15 fős) csoportban, dráma-, néptánc órával, kézműves 
tevékenységgel, vagy idegen nyelvvel bontva célszerű a bábozást tanítani. Tömbösített formában is tanítható a 
tárgy: pl. kéthetente 4 órában, osztott csoporttal, átalakított esztétikus környezetben: pl. bábos sarokban, paraván 
felállításával, kézműves teremben (a szabadban is) stb. 
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A Bábozás tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 

 
A bábjáték, mint a színházművészethez tartozó művészeti ág eredetét tekintve egyidős az emberi szellem 
legősibb megnyilatkozásaival: a tánccal, énekkel. Mivel a megalkotott, életre keltett új lény: a bábfigura 
megjelenése a bábkészítő/bábozó ember számára mindenkor csodát jelent, a bábfigurával való bábozás pedig 
önkifejező játékká válik, e tevékenység személyiségfejlesztő, képességfejlesztő hatása igen nagy. A gesztikus 
kifejezés – amelynek jellemzői: a közvetettség, az antinaturalizmus, a bájos groteszkség – hozzájárulhat: 
 

 a groteszk, antinaturalista világlátás, 
 a generatív- kreatív szövegalkotás, 
 a beszédtechnika, 
 a mozgáskoordináció (test- és kézmozgás) 
 a bábmozgatással való térérzékeltetés, 
 a bábbal történő karakterábrázolás, 
 a díszlettervezés és – készítés, valamint 
 a bábkészítés képességének fejlesztéséhez. 

 
A bábozás segíti a személyiség  játékszükségletének, reális énképének, önértéktudatának kialakulását, és segíti 
az egyén értékelő rendszerének finomodását is.  Szinte valamennyi kommunikációs kód tökélesedéséhez 
hozzájárulhat.1 
 
A fentieken túl a bábozás tanulása – a bábtechnikákkal való intenzívebb ismerkedéssel egyidőben, amikor a 
drámajátékban, a szerepjátékban, a színpadi szerepelésben való részvétel, is gyakoribbá válik – segíti az  önálló  
és a csoportos alkotói  tevékenységek fejlődését. A bábpedagógiai gyakorlat révén lehetőségük nyílik a 
tanulóknak a pedagógiai jellegű munka (tevékenységek) megismerésére, ezáltal a bábozás tanulása segítheti őket 
pályaválasztási döntéseik megalapozásában. 
 

                                                           
1 Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia. Oktatáskutató Intézet, Bp., 1986. 50. p. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
a 11–12. évfolyamon 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Bábkészítés, díszletkészítés, 
kellékkészítés minta alapján 
 Bábkészítés, díszletkészítés, 

kellékkészítés utánzással 
 Bábkészítés, díszletkészítés, 

kellékkészítés fantázia alapján 
 A báb mint sajátos színpadi 

eszköz díszítésének gyakorlása 
 Mozgásgyakorlatok: ritmikus 

mozgás, futás, ugrás zenére, 
versekre stb. 
 Különböző bábfajták 

tartásának, mozgatásának 
tanulása egyedül vagy társakkal 
 Különböző bábfajták 

tartásának, mozgatásának 
tanulása paraván mögött 
 Páros vagy csoportos 

rögtönzések a jelenetalakítás 
gyakorlása érdekében 
 A “bábos beszéd” tanulása: 

beszédgyakorlatok, helyesejtési 
gyakorlatok végzése 
 Díszlethasználat, 

kellékhasználat, és az előadás 
együttes létrehozásának 
tanulása társakkal, paraván 
mögött 
 Versek, dalok, mesék, irodalmi 

művek előadása egyedül 
különféle bábtípusokkal 
 Bábjáték előadása közönségnek 

csoportosan 
 A műelemzés tanulása az 

Irodalomtanulás, a Vizuális 
kultúra, az Ének-zene stb. 
tanulása során szerzett 
ismeretek és képességek 
alkalmazása révén vagy az 
ágazati esztétikák során 
tanultak alkalmazása révén 
 Bábszínház látogatás 
 Bábszínházi előadások 

elemzése, értékelése 
 Felkészülés bábfoglalkozások 

tartására 
 Bábfoglalkozások vezetése 

 Az egyes tanulók bábkészítő 
munkájának megfigyelése a 
pedagógus által 
 Az elkészült báb (kelék, díszlet) 

beválásának kipróbálása: 
bábozás során való alkalmazás 
révén 
 Egyes tanulók rövid 

produktumainak közös 
megtekintése 
 Közös produkciókban való 

bábozás megtekintése 
 Közönségnek szóló előadások 

szervezése 
 Beszédgyakorlatokon nyújtott 

teljesítmény megfigyelése 
 Memoriterek (versek, dalok, 

mesék, kötött irodalmi 
szövegek mindennapi 
szövegek) “felmondatása” 
 A bábjátékról tanultak 

elsajátításának ellenőrzése az 
egyes gyerekek bábelőadások 
elemzésébe való bevonása 
révén 
 Műelemzések meghallgatása 

vagy leíratása 
 Elemzések “megjelentetése” 

belső (iskolai) kiadványokban 
 Bábfoglalkozások vezetése a 

fiatalok által 

 A produktum társak által való 
értékelése szóban 
 A produktum pedagógus által 

való elemző értékelése szóban 
 Produktumok rangsorskálán 

való elhelyezése 
 Produktumok zsűriztetése 
 Produktumhoz 

követelményszint rendelése 
(“osztályozás”) 
 Szembesítés versenyeken való 

részvétel során a közönség 
tetszésnyilvánításával 
 A fiatalok által vezetett 

bábfoglalkozások elemzése 
szóban 

 
 

Tanítási segédletek, bábos kellékek 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
11–12.  Granasztói Szilvia: Bábozás. Tantárgyi útmutató (ÉKP) /a bábpedagógiai foglalkozásokhoz/ 

  Magyari Beck Anna–Granasztói Szilvia: Hüvelykujjam almafa… 

  A bábjáték vázlatos története (diasorozat) 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11–12. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. BÁBKÉSZÍTÉS  BÁBKÉSZÍTÉS     
        
1. Wayang bábfigura  Wayang bábfigura készítése     
        
1.1. a Wayang eredete  a Wayang eredetéről informáló 

szakirodalom feldolgozása 
 Tudja, mi a Wayang.  Tudja, mi a Wayang, 

ismeri az eredetét. 
        
1.2. Wayang bábfigura terve  Wayang bábfigura tervének 

elkészítése 
 Kis segítséggel el tudja 

készíteni a Wayang 
bábfigura tervét. 

 Önállóan el tudja 
készíteni a Wayang 
bábfigura tervét. 

        
1.3. Wayang bábfigura 

kivitelezése 
 Wayang bábfigura elkészítése:  

- a bábfej kasírozása, 
- a törzs (faszerkezet) 
elkészítése, 
- a jellegzetes (egzotikus) öltözet 

elkészítése 

 Minta alapján és a 
bábkészítés fázisait 
megfigyelve – kis 
segítséggel -el tudja 
készíteni a Wayang 
bábfigurát. 

 Minta alapján önállóan 
el tudja készíteni a 
Wayang bábfigurát. 

        
2. Nagyméretű fakanálbábok 

és kisméretű botosbábok 
(kisméretű bábtáncoltató 
betlehem) 

 Nagyméretű fakanálbábok, 
illetve botosbábok készítése 
(kisméretű bábtáncoltató 
betlehem készítése) 

    MÁS 

        
2.1. anyagválasztás, méretezés  fakanalak, botok kiválasztása, 

méretük meghatározása 
(óriásbáboknál  kb. 50-80 cm-es 
magasság, a bábtáncoltató 
betlehemnél kisméretű, kb. 20-
25 cm-es alulról mozgatott 
figurák) 

 Minta alapján tud 
készíteni nagyméretű 
fakanálbábot és 
kisméretű botosbábot 
is. 

 Kifejező fakanálbábot 
és botosbábot tud 
készíteni egy választott 
tájegység viseletének 
stilizált motívumait 
felhasználva. 

        
2.2. bábterv  bábterv készítése a kiválasztott 

darabokhoz, szereplőkhöz 
    

        
2.3. báböltöztetés  a fakanálbábok és a botosbábok 

felöltöztetése; 
keresztkötözés a választott darab 
népi stílusának megfelelően (az 
adott tájegység viseletének 
stilizálásával – erőteljes 
színekkel és formákkal) 

    

        
3. Merev pálcás 

(felsőmozgatású) 
marionettek (síkbábok) 

 Merev pálcás (felsőmozgatású) 
marionettek (síkbábok) 
elkészítése kartonból, furnérból 
a választott darabhoz (pl. 
Mozart Varázsfuvolájához) 
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3.1. bábterv  bábterv készítése   
      
3.2. figurák  figurák kivágása, kifestése a 

megfelelő stílusjegyekkel (pl. a 
Varázsfuvola esetében 
meseszerű, dekoratív) 

 

Minta alapján tud 
készíteni merev pálcás 
síkbábot.  

Kifejező marionettet 
tud készíteni 
a választott darabhoz és 
szereplőihez illő 
stilizált motívumok 
felhasználásával. 

        
3.3. merevítés  figurák rögzítése a pálcákhoz, 

acélhuzalokhoz 
 Segítséggel merevíteni 

tudja az elkészült 
síkbábokat. 

 Önállóan tudja 
merevíteni az elkészült 
síkbábokat. 

        
4. Nemezbábok  Nemezbábok készítése     
        
4.1. bábterv  bábterv készítése   
      
4.2. anyag-előkészítés  nemez előállítása gyapjúból 

vízzel, szappanos dörzsöléssel 
  

      
4.3. figurák  dél-amerikai indián figurák 

kialakítása a nemezből, 
díszítésük stilizált motívumokkal 
(a választott indián művészet 
motívumainak előzetes 
tanulmányozásával) 

 

Minta alapján tud 
készíteni 
nemezbábot.  
A nemezezés 
műveleteit 
minta alapján el tudja 
végezni. 

 

Kifejező nemezbábot 
tud készíteni a 
választott 
indián művészet stilizált 
motívumainak 
felhasználásával. 
A nemezezés 
műveleteit önállóan 
képes elvégezni. 

        
II. BÁBMOZGATÁS, 

BÁBELŐADÁS 
 BÁBMOZGATÁS 

BÁBELŐADÁSRA VALÓ 
FELKÉSZÜLÉS ÉS 
BEMUTATÓ SORÁN 

    

        
1. Wayang bábjelenet  Wayang bábjelenet bemutatása 

az eredeti Ramajanaból és/vagy 
mai irodalmi feldolgozás 
alapján (pl. Illés Endre 
Történetek a szerelemről és a 
halálról című novellájának 
dramatizálásával) 
szertartásosan, lassítva 
mozgatott bábokkal, 
visszafogott, egzotikus stílus 
kifejezésével 

 Részt vesz a Wayang 
bábjelenet előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
Wayang bábjelenet 
megszervezésében és 
előadásában. 
Bábfiguráját képes 
szertartásosan, lassítva 
mozgatni, ezáltal 
visszafogott, egzotikus 
stílust kifejezni. 

        
2. Fakanálbáb- és botosbáb-

jelenetek 
 Fakanálbáb- és botosbáb-

jelenetek bemutatása 
    MÁS 

        
2.1. magyar népi bábtáncoltató 

betlehemes játék 
 magyar népi bábtáncoltató 

betlehemes játék összeállítása, 
bemutatása szabadon választott 
eredeti szöveg (pl. a tinnyei vagy 
a szatmárcsekei rövidebb 
szöveg) alapján: 
- a betlehemes jászol  kialakítása 

botos, alulról mozgatható 
figurákkal; 

- szöveg és dalok megtanulása, 
elpróbálása, dinamikus 
játékstílus, népi humor 
megjelenítése; 

- szereplések (karácsonykor) az 
iskolában, valamint házról-
házra járva a környéken 

 Részt vesz a népi 
bábtáncoltató 
betlehemes játék 
előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
népi bábtáncoltató 
betlehemes játék 
megszervezésében és 
előadásában. Képes 
dinamikus játékstílust 
kifejezni az általa 
mozgatott bábfigurával. 
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2.2. összeállítások magyar 

népköltészeti alkotásokból 
 összeállítások készítése magyar  

népköltészeti alkotásokból 
(énekhangra építve) 
(pl. "Hej, halászok-halászok ...; 
"Csillagom-révészem ...";  
"Megrakják a tüzet ..."); 
lírai – lágy, ringó mozgással 
bemutatott bábjáték kivitelezése 
a szerelem megjelenítésével 
(hangzásban, tempóban, 
színekkel, jelzésekkel stb.) 

 Részt vesz a magyar 
népköltészeti 
alkotásokból 
szerkesztett bábjáték 
előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
magyar  népköltészeti 
alkotásokból 
szerkesztett bábjáték 
megszervezésében és 
előadásában. Képes 
lírai hangvételt 
kifejezni az általa 
mozgatott bábfigurával. 

        
3. Opera(részlet) síkbábokkal 

(Mozart: Varázsfuvola) 
 Opera(részlet) bemutatása 

síkbábokkal2 
    

        
3.1. előkészítés  zenehallgatás, lehetőség szerint 

élő operaelőadás megtekintése, 
előtanulmányok készítése a 
bábopera műfajáról, történeti 
alakulásáról; 
forgatókönyv-készítés; 
főbb áriák, duók összeállítása: 
- az Éj királynőjének áriája, 
- Tamino áriája; 
- Pamina- Papageno duettje stb.; 
látvány megtervezése; 
próbák 

 Részt vesz a bábopera 
előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
magyar népköltészeti 
bábopera 
szervezésében, 
előadásában. 

        
3.2. bemutató  a bábopera bemutatása élő 

szereplőkkel, narrátorral 
(kazettáról való zenei kísérettel, 
illetve jó énekesek esetében élő 
énekhanggal), a megfelelő 
látvány kialakításával 

    

        
4. Dél-amerikai indián 

(ecuadori, perui) 
bábjelenet 

 Dél-amerikai indián (ecuadori, 
perui) bábjelenet előadása dél-
amerikai zenére, a dalanyag 
önálló megszerkesztésével, a 
jellegzetes táncritmus színpadi 
megjelenítésével; 
előzetesen a Magyarországon 
élő bolíviai, perui, stb. 
együttesek megtekintésével, 
népszokásaik, népzenéjük 
megismerésével 

 Részt vesz a dél-
amerikai indián 
bábjelenet előadásában. 

 Aktívan részt vesz a 
dél-amerikai indián 
bábjelenet 
megszervezésében és 
előadásában. Képes a 
jellegzetes dél-amerikai 
táncritmus báb-színpadi 
megjelenítésére. 

        
III. BÁBPEDAGÓGIAI 

GYAKORLAT 
 BÁBPEDAGÓGIAI 

GYAKORLATOK VÉGZÉSE 
ALSÓ TAGOZATOS 
OSZTÁLYOKBAN 

    

        
1. Bábkészítés (mintadarab) 

gyermekfoglalkozásokhoz 
 A gyermekfoglalkozások 

bábjainak (mintadarabjainak) 
elkészítése 

    

        
1.1. kesztyűsbáb-mintadarab  kesztyűsbáb-mintadarab 

tervezése; 
szabásminta elkészítése; 
a báb szabása, varrása, 
applikálása; 
a bábkészítés tanításának 
gyakorlása kiscsoportban 

 Önállóan el tudja 
készíteni a 
kesztyűsbáb-
mintadarabot. 
Segítséggel irányítani 
képes a kesztyűsbáb-
készítést kiscsoportban. 

 Önállóan – igényes, 
esztétikus kivitelben – 
tudja elkészíteni a 
kesztyűsbáb-
mintadarabot. Önállóan 
képes irányítani a 
kesztyűsbáb-készítést 
kiscsoportban. 

 

                                                           
2 Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához című oktatókazetta B oldalának felhasználásával (Hungaroton, 1989.) 
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1.2. szabadon választott 

bábfajták (mesék, 
mondókák stb. szereplői) 

 szabadon választott bábfajták 
(mesék, mondókák stb. 
szereplői) mintadarabjának 
elkészítése; 
a bábkészítés tanításának 
gyakorlása kiscsoportban 

 Önállóan el tudja 
készíteni a szabadon 
választott bábfajtákat. 
Segítséggel irányítani 
képes a bábkészítést 
kiscsoportban. 

 Önállóan – igényes, 
esztétikus kivitelben – 
tudja elkészíteni a 
szabadon választott 
bábfajtákat. Önállóan 
képes irányítani a 
bábkészítést 
kiscsoportban. 

        
2. A bábmozgatás lehetőségei  A bábmozgatás lehetőségeinek 

számbavétele és begyakorlása 
    

        
2.1. a kesztyűsbáb (kézi báb) 

mozgatásának alapelemei 
 a kesztyűsbáb (kézi báb) 

mozgatásának és mozgatásuk 
tanításának begyakorlása 
kiscsoportban 

 Részt vesz a 
kesztyűsbáb-mozgatás 
és a mozgatás 
bemutatásának 
gyakorlásában. 

 Kifejezően és 
szuggesztíven képes a 
kesztyűsbábok 
mozgását/mozgatását 
bemutatni. 

        
2.2. a hagyományos bábok, 

bábtípusok mozgatása 
 a hagyományos bábok, 

bábtípusok mozgatásának és 
mozgatásuk tanításának 
begyakorlása kiscsoportban 

 Részt vesz a 
hagyományos bábok 
mozgatásának és a 
mozgatás 
bemutatásának 
gyakorlásában. 

 Kifejezően és 
szuggesztíven képes a 
hagyományos bábok 
mozgását/mozgatását 
bemutatni. 

        
2.3. a rögtönzött bábok 

mozgatása; 
a kellékek és a díszlet 
(tárgyi környezet) 

 a rögtönzött bábok 
mozgatásának és mozgatásuk 
tanításának begyakorlása 
kiscsoportban; 
a tárgyi környezet 
kialakításának/kialakíttatásának 
gyakorlása 

 Részt vesz a rögtönzött 
bábok mozgatásának és 
a mozgatás 
bemutatásának, 
valamint a tárgyi 
környezet 
kialakításának 
gyakorlásában. 

 Kifejezően és 
szuggesztíven képes a 
rögtönzött bábok 
mozgását/mozgatását 
bemutatni. 

        
3. Gyermekfoglalkozások  Gyermekfoglalkozások 

megszervezése és vezetése 
előzetes felkészülés (foglalkozási 
terv) alapján 

    

        
3.1. foglalkozási terv  foglalkozási terv készítése  Kis segítséggel (esetleg 

minta alapján) el tudja 
készíteni a bábos 
gyermekfoglalkozás 
tervét. 

 Önállóan és igényesen 
el tudja készíteni a 
bábos 
gyermekfoglalkozás 
tervét. 

        
3.2. foglalkozásszervezés  a gyermekfoglalkozás 

megszervezése; a foglalkozáshoz 
szükséges tárgyi feltételek 
(anyagok, eszközök, kellékek, 
paraván) beszerzése; 
a foglalkozás helyszínének 
berendezése 

 Társai segítségével meg 
tudja szervezni a bábos 
gyermekfoglalkozást. 

 Önállóan és 
körültekintően meg 
tudja szervezni a bábos 
gyermekfoglalkozást. 
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3.3. foglalkozásvezetés  a bábkészítés, a bábmozgatás 

és/vagy dramatizálás tanulását 
segítő a gyermekfoglalkozás 
megtartása 

 Tizenöt-húsz perces 
bábos foglalkozást 
képes tartani 6-10 éves 
gyermekekből álló 
kiscsoportnak, a 
résztvevő gyermekek 
érdeklődését felkeltve, 
többségüket 
aktivizálva. A 
foglalkozásvezetés 
körben súlyos 
pedagógiai műhibát 
nem vét. 

 Tizenöt-húsz perces – a 
résztvevő gyermek 
érdeklődését 
folyamatosan fenntartó, 
őket aktivizáló – bábos 
foglalkozást képes 
tartani 6-10 éves 
gyermekekből álló 
kiscsoportnak. A 
foglalkozásvezetés 
körben pedagógiai 
műhibát nem vét. 

 
3.4. foglalkozásértékelés  a vezetett bábos foglalkozás 

elemzése (önelemzése) és 
értékelése (önértékelése) 
kiscsoportban, megadott 
pedagógiai szempontok alapján 

 A megadott pedagógiai 
szempontok alapján 
tárgyszerűségre 
törekedve képes 
elemezni és értékelni az 
általa vezetett bábos 
foglalkozást. 

 A megadott pedagógiai 
szempontok alapján 
szakszerűen képes 
elemezni és értékelni az 
általa vezetett bábos 
foglalkozást. 

 
 

Év végi követelmények 
 

11–12. évfolyam 
 

a) Stílusgyakorlatai kibővítésével – pl. bábopera, – dramatikus népszokás – részlet – bemutatásával fejleszti 
előadókészségét, ezzel párhuzamosan bábpedagógiai gyakorlatokat végez, gyermekfoglalkozást tart – 
pályaorientációs jelleggel. 
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☺ 
 
 
 
 

NÉPTÁNC 
 

7–8. évfolyam 
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A Néptánc tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző Program (KÉK) keretei között az 7–8. évfolyam számára 
kimunkált, a gyakorlatban kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet bevezethetik azok az 
iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző és pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

(b): Bontott csoportban ajánlott a tanítása 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Néptánc tanterv a Művészetek műveltségi területre készült, ezen belül a Dráma és tánc műveltségi részterület 
egy részét érinti. A tanterv a tánccal kapcsolatban megfogalmazott NAT-követelményeket teljes egészében 
lefedi. A részterülethez tartozó és a drámával kapcsolatos követelményeknek azonban csak természetesen 
részben felel meg. A tanterv a vállalt műveltségi részterületen a NAT követelményeihez viszonyítva jelentős 
többletteljesítményt vár el a tanulóktól. E többlet lényege a hagyományos tánckultúra (és a teljes hagyományos 
kultúra) értékeinek egységben látása, a hagyomány adekvát és inadekvát továbbélésének felismerése, az 
adaptációs és alkotási lehetőségek kihasználása, a reális – önmagára reflektálni tudó – magyarságkép kialakítása 
a reális Európa-kép, világkép és emberkép megalapozása érdekében. A tanterv – építve a párhuzamosan futó 
népismeret-néprajz tantárgyunk anyagára – a Hon- és népismeret kiemelt fejlesztési feladat 
vonatkozásában (gyermekjátékok, ének, zene, mozgás, viselet, táncos szokások stb.) koherens és a helyi táji-
történeti előzményekhez alkalmazkodni tudó követelményrendszert mutat be, amellyel képes lefedni e nagy 
képességfejlesztő potenciállal rendelkező ismeret-, tevékenység-, magatartás- és attitűdrendszer egészét. 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Néptánc tanulása révén a tanulók megismerhetik annak a magyar néptánckultúrának az értékeit, amely a 
magyarok honfoglalásakor hozott alapokon, a Kárpát-medencében együttélő népek sok évszázados egymásra 
hatása során alakult ki és amely ismeret- tevékenység- magatartás-attitűdrendszerével tájékozódási pontokat 
nyújthat a tanulóknak a múlt-jövő, az egyén- település- magyarság- európaiság-emberiség és az adottságok- 
képességek-vállalható szerepek intervallumában. A Néptánc képességfejlesztő és attitűdalakítási, -befolyásolási 
potenciálja a dallam- ritmus-mozgás egységéből, a táncnak a személyiség "egészét" mozgósító (ének, 
mozgáskoordináció, kooperáció stb.) szerepéből adódóan – rendkívül nagy. A tanterv tananyagrendszere 
tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. Meghatározó beállítódása, hogy a helyi 
hagyományokra épít, és ezekre reflektálva mutatja be más tájegységek, vagy az "egész" néptánchagyomány 
válogatott értékeit. Ha helyi hagyományok nincsenek, vagy nem kellően feltártak, célszerű a tanterv 
ütemezéséhez igazodni. Ez az „igazodás” elsősorban a tantervi formára és a más tantárgyak tananyagaival 
való kapcsolatteremtésre utal, azonban eltérő koncepció hiányában a tartalomra is vonatkozik. A Néptánc 
tanterv tananyaga a magyar néptánckincs legfontosabb típusait és dialektusait építi programjába. Tananyaga és 
felépítése összhangban van a Népismeret-néprajz tantervével. A tanterv minden tananyagrész esetében először a 
népdalok és a népzene előrevételével szándékozik a tanulókat ráhangolni a táncokra, szokásokra, majd a 
mozgássorok megtanulására is hosszú időt – legalább két tanévet – biztosít. A folyamatos gyakorlásnak 
köszönhetően egy-egy motívumfűzés elsajátítására 3-4 év is állhat a tanuló rendelkezésére. Ez a megoldás 
segítheti az esetleges hátrányok kompenzálását, de az elmélyülés lehetőségével módot ad a tehetséggondozásra 
is. A táncok folyamatos gyakorlása nem csupán az elsajátításra fordítható idő növelését és a mozgásemlékezet 
fejlesztését szolgálja. A tanulók testi növekedése, a test súlypontjának változása, a végtagok megnyúlása azt 
eredményezi, hogy az egyszer már megtanult és stílusosan táncolt motívumfűzés lassan "elromolhat", 
szögletessé válhat. Ezért időnként a már ismert táncfolyamatokat is célszerű újra tanulni. A lányok és a fiúk 
tevékenységköre a néptáncban viszonylag hamar elválik. Erre, mint tanulásszervezési problémára a tárgy 
programba vétele során számítani kell. 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tanterv feltételezi, hogy a pedagógus – legalább a reprodukció szintjén – be tudja mutatni, illetve 
algoritmizálni tudja azokat a mozgássorokat, amelyeket a helyi tanterv tartalmaz. A tanterv – a tanulók 
létszámától függően – igényli a tanulócsoport bontását. A Néptánc tanulása elkülönített teret igényel, amelynek 
padlózata rugalmas, lehetőleg jó minőségű, pormentes, puhafával vagy linóleummal burkolt, egyik fala pedig – 
amennyiben mód van rá – tükrös. 



 
 
 
 
4178 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
A Néptánc tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
A Néptánc tanulásának az a célja, hogy az iskolából kikerülő fiatalok eligazodjanak a mozgás- és tánckultúra 
– kitüntetetten a magyar néptánc-kultúra – világában, ismerjék fel értékeit, értsék a Kárpát-medence táncainak 
formanyelvét, adottságaiknak megfelelően és szituatív módon tudják használni, illetve továbbfejleszteni táncos 
anyanyelvünket, ismerjék a népi műveltség és a néptánc egységét, illetve kölcsönös meghatározottságait, és 
használni tudják a dallam, a ritmus és a mozgás harmóniájának-diszharmóniájának mentálhigiéniai hatásait. 
 
A Néptánc tantárgy tanulása révén a tanulók megismerhetik annak a magyar néptánckultúrának az értékeit, 
amely a magyarok honfoglalása során hozott alapokon, a Kárpát-medencében együttélő népek sok évszázados 
egymásra hatása során alakult ki, és amely ismeret-tevékenység- attitűdrendszerével tájékozódási pontokat 
nyújthat a tanulók számára a múlt-jövő, az egyén- település- magyarság- európaiság-emberiség és az adottságok- 
képességek-vállalható szerepek intervallumában. 
 
A Néptánc képességfejlesztő és attitűdalakítási, -befolyásolási potenciálja – a dallam- ritmus-mozgás 
egységéből, a táncnak a személyiség "egészét" mozgósító (ének, mozgáskoordináció, kooperáció stb.) szerepéből 
adódóan – rendkívül nagy. Felkínálható tevékenységei, közvetített ismeretei, attitűdkialakítási-befolyásolási 
szándékai révén a néptánc: 

 segíti a magyarsághoz, az elődök által létrehozott értékekhez, a hazához és más népekhez való pozitív 
viszonyulás alakulását; 

 segíti az egyéni szükségletek kielégítését, például: 
játék: énekes-mozgásos gyermekjátékok, táncos improvizációs gyakorlatok, 
önkifejezés: népdal, ballada, mondóka, kiszámoló, táncos improvizáció,  
önművelés: néptáncok, népszokások gyűjtése, táncleírások tanulmányozása, táncleírás jelírással, 
alkotás: improvizáció, koreográfia tervezése, leírása, betanítása stb.; 

 segíti a reális önismeret és énkép kialakulását, a sokféle szerepkörben való megméretődést; 
 segíti a képességek /ritmushallás, ritmustartás, ritmusemlékezet, tempótartás, tempóemlékezet, 

mozgáskoordináció, térérzékelés, mozgásemlékezet, kooperáció, improvizáció stb./ sokoldalú kibontakozását és 
fejlődését, és ezzel hozzájárul az esetleges hátrányok enyhítéséhez, illetve a tehetségek felismeréséhez; 

 segíti az alkotásra való beállítódást, illetve a felkészülést a rendszeresen visszatérő improvizációval, etűdök 
összeállításával, vagy koreográfia készítésével; 

 segíti a reális magyarságkép, a nemzeti identitás kialakulását, és ezzel segíti az Európa-kép és az emberiségről 
alkotott kép kialakulását is. 
 
A Néptánc tantárgy tananyagrendszere tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. 
Meghatározó beállítódása, hogy a helyi hagyományokra épít, és ezekre reflektálva mutatja be más tájegységek, 
vagy az "egész" néptánchagyomány válogatott értékeit. Ha helyi hagyományok nincsenek, vagy nem kellően 
feltártak, célszerű a tanterv ütemezéséhez igazodni. 
 
A lányok és a fiúk tevékenységköre a néptáncban viszonylag hamar elválik. Erre, mint tanulásszervezési 
problémára a tárgy programba vétele során számítani kell. 
 
A Néptánc tanterv 7-12. osztályos anyaga a magyar néptánckincs legfontosabb típusait és dialektusait építi 
programjába. Optimális tanulási folyamatot feltételezve a 6. osztály után a tanulók felkészültsége már magasan 
képzett szakembert kíván. Erre való tekintettel a 9-12. osztályok számára a néptánc tananyaga terén csupán 
ajánlásokat fogalmazunk meg. 
 
A Néptánc tanterve összhangban van a népismeret-néprajz tantervével. A néptánc általában akkor foglalkozik 
egy-egy szokás énekes-táncos anyagával, amikor az adott szokás tartalmáról, formáiról a tanulók már viszonylag 
sokat tudnak. Az énekes-zenés-táncos átélés lehetősége viszont segíti a korábban tanultak elmélyülését. 
 
A tanterv minden tananyagrész esetében először a népdalok és a népzene előrevételével szándékozik a tanulókat 
ráhangolni a táncokra, szokásokra, majd a mozgássorok megtanulására is hosszú időt – legalább két tanévet – 
biztosít. A folyamatos gyakorlásnak köszönhetően egy-egy motívumfűzés elsajátítására három-négy év is állhat 
a tanuló rendelkezésére. Ez a megoldás segítheti az esetleges hátrányok kompenzálását, de az elmélyülés 
lehetőségével módot ad a tehetséggondozásra is. A táncok folyamatos gyakorlás nem csupán az elsajátításra 
fordítható idő növelését és a mozgásemlékezet fejlesztését szolgálja. A tanulók testi növekedése, a test 
súlypontjának változása, a végtagok megnyúlása azt eredményezi, hogy az egyszer már megtanult és stílusosan 
táncolt motívumfűzés lassan "elromlik", szögletessé válik. Ezért időnként a már ismert táncfolyamatokat is újra 
kell tanulni. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  

a 7–8. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Népdalok, népszokások dalainak 
éneklése egyedül és csoportosan; 
 Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése ritmuskísérettel; 
 Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése mozgással, játékkal 
összekapcsolva; 
 Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése ritmuskísérettel és 
eszközhasználattal (bot, sapka, 
fonott korbács, kendő stb.); 
 Ritmusgyakorlatok; 
 Énekes-mozgásos gyermekjátékok 

folyamatos és változatos gyakorlása 
 Néptánc-motívumok, 

motívumfűzések gyakoroltatása 
kötött sorrendben; 
 Néptánc-motívumok, 

motívumfűzések gyakoroltatása 
szabadon (improvizálás); 
 Népszokások, kötött néptánc-

produkciók, koreográfiák színpadi 
előadása közönségnek; 
 Részvétel táncházban, vegyes 

korosztályú vendégek között; 
 Filmek megtekintése 

népszokásokról; 
 Népszokásokról, néptánc-

típusokról, táncdialektusokról szóló 
szövegek feldolgozása; 
 Néptánc-produkciók elemzése; 
 Táncdialektusok elemzése; 
 A táncírás alapelemeinek tanulása 

 Egyéni produkció bemutatása 
társaknak; 
 Önelemzés egyéni produkcióról 

vagy a csoportos produkcióban 
tetten érhető saját teljesítményről; 
 Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás megfigyelése 
különféle helyzetekben, a tanuló 
különféle szerepeiben és a tanulás 
különféle fázisaiban; 
 Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése más 
tanulók által; 
 Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak megtekintése és 
elemzése a pedagógus által; 
 Versenyeztetés csoporton belül; 
 Iskolai vagy egyéb versenyeken 

való szerepeltetés; 
 Csoportos színpadi produkciók 

bemutatása közönségnek; 
 Filmek, hangzó anyagok tanulói 

elemzése megtekintés, illetve 
meghallgatás után; 
 Adott mozgások tanulók általi 

lejegyzésének ellenőrzése és 
elemzése; 
 Az egyes tanulók táncházban 

megnyilvánuló magatartásának, 
viselkedési kultúrájának, 
szerepazonosulásának megfigyelése 
és elemzése szóban 

 Megfigyelt produkciók 
rangsorolása tanulók által; 
 Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való elhelyezése a 
pedagógus által; 
 Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső szakemberek 
által; 
 Produkciók elemző értékelése 

szóban; 
 A csoporttagokhoz, a partnerhez 

való viszonyulás elemző értékelése 
szóban; 
 A néptáncírás-produktumok 

rangsorskálán való elhelyezése 
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A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 
Évfolyam Raktári szám Cím 

 Különféle néptánc olvasókönyvek 

 Autentikus népzenét tartalmazó hangkazetták, CD-k 
 

7–8. 
 Elemezhető, néptáncprodukciókról készült videó kazetták, DVD-k (gyűjtések, színházi vagy táncházi 

felvételek) 

 
A néptánc tanítása viszonylag rugalmas, lehetőleg fa padlózatú, nem poroló helyiséget igényel, jó minőségű 
hangszóróval, erősítővel, audio- és videó eszközökkel felszerelve. 
 
A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke: 
 Lázár Katalin: Népi játékok. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk.: Felföldi László – Pesovár Ernő. Planétás. 

Jelenlévő múlt sorozat. 
 Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Új élő népzene CD-sorozat 1-10. 
 Elemezhető néptánc- és táncprodukciókról készült videokazetták, DVD-k (gyűjtések, színházi vagy táncházi 

felvételek) 
 
A néptánc tanításához a közoktatási rendszerben is felhasználható taneszközök köre egyelőre szűk, azonban 
fokozatosan bővül. Az amatőr néptánc-művészeti mozgalom és a táncpedagógusok képzése már korábban 
"kikényszerítette" azokat a háttéranyagokat, amelyek ma az iskolában is használhatóak, ha nem magasan képzett 
néptánc-oktató vállalja a tárgy tanítását. Az alábbi kötetek beszerzése indokolt:  
 
 
1. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
2. Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
3. A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk.: Felföldi László – Pesovár Ernő. Planétás. 

Jelenlévő múlt sorozat. 
4. Pesovár Ernő: A magyar páros tánc. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
5. Néptánc kislexikon. Szerk.: Pálfy Gyula. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
6. TÁTRA Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt 
sorozat. 
7. MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 
1975. + 3 melléklet. 
8. PESOVÁR Ernő – LÁNYI Ágoston: A magyar nép táncművészete /Néptánciskola/ I-II. Népművelési 

Propaganda Iroda. Budapest, 1975. 
 
A 7. és a 8. sorszámú mű a közelmúltban is megjelent, ma is megvásárolható. A magyar nép táncművészete című 
kötet táncanyagát a Néptáncosok Szakmai Háza videoszalagon is megjelentette /archív és mai felvételek 
párhuzamosan/, így a viszonylag nehézkes táncírás-olvasás is megkerülhető. Ugyancsak a Szakmai Ház 
jelentette meg azokat a jó minőségű hangfelvételeket is, amelyek a tanításban felhasználhatók. A néptánc 
tantervben szereplő táncok majdnem mindegyike megtalálható a fent említett kötetben, valamint a videó- és 
hangszalagokon. 
 
A fent megjelölt szakirodalom mellett nagy számban jelentek meg olyan kiadványok, amelyek segíthetik a 
néptánc tanítására vállalkozó pedagógusok munkáját. Ezek közül az illusztráció szándékával felsorolunk 
néhányat: 
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ANTAL László: A néptánc tanítása. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Testnevelési és Sporttudományi 
Intézete. Szombathely, 1996. 
BARSI Ernő: Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Hazánk Kiadó. Győr, 1995. 
CSEHOVICSNÉ KÓRÓDI Judit: Élet-játékok. Magyar Médiapedagógiai Műhely. Budapest, 1995. 
FALVAY Károly: Ritmikus mozgás – énekes játék. (Óvodásoknak, kisiskolásoknak.) OPI. Budapest, 1980. 
GAZDA Klára: Gyermekvilág Esztelneken. (Néprajzi monográfia.) Kriterion Kiadó. Bukarest, 1980. 
GÁGYOR József: Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. Gondolat-Madách kiadó. Budapest- 
Bratislava, 1982. 
Gyermekjátékok. Összeállította: Marian Judit. Népművelési Intézet. Budapest, 1983. 
Gyermekjátékok. A magyar népzene tára I. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 
1951. 
Gyermekjátékok. Hévízgyörk. (Gyűjtötte: Hintalan László.) Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre, 
1980. 
Gyermekjátékok.  Ritmikai gyakorlatok, etűdök, játékok, magyar néptáncok, szomszéd népek táncai. (Válogatta: 
Györgyfalvai Katalin és Simay Zsuzsa. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 1980. 
JÁNOSI Sándor: Játsszunk táncot! Népművelési Intézet. Budapest, 1981. 
Játék és tánc az iskolában. I-IV. osztály. (Szerk.: Neuwirth Annamária.) OKI-KMI-Néptáncosok Szakmai Háza. 
Budapest, 1990. 
Játék és tánc az iskolában. Játékok, játékfűzések. (Lejegyezte és rajzolta: Neuwirth Annamária.) OKI-KMI-
Néptáncosok Szakmai Háza. Budapest, 1991. 
Jeles napok.  A magyar népzene tára II. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 1953. 
KERÉNYI György: Magyar énekes népszokások. Gondolat Kiadó. Budapest, 1982. 
LÁNYI Ágoston: Néptánc-olvasókönyv. Zeneműkiadó. Budapest, 1980. 
LÁZÁR Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok. MTF – Planétás Kiadó. Budapest, 1996. 
MOLNÁR István: Tánctanulási rendszerem. 1. Táncesztétika. (Néptáncosok könyvtára.) Népművelési 
Propaganda Iroda. Budapest, 1982. 
MOLNÁR István: Tánctanulási rendszerem. 2. Tánctechnika. (Néptáncosok könyvtára.) Népművelési 
Propaganda Iroda. Budapest, 1984. 
Tánc – mozgás gyermekeknek. (Szerk.: Simay Zsuzsa.) Múzsák. Budapest, 1989. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7. évfolyam 

 
A Néptánc tanulásának céljai a 7. évfolyamon 

 
A néptánc tanulásának az a célja, hogy a tanulók ismerjék meg táncos anyanyelvünket, más népek táncait, az 
alapvető tánctechnikákat, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való táncos 
kooperációhoz, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyomány megőrzésére. Tudják átélni az ének, a 
zene és a mozgás összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét. Tudják felismerni a 
tánchagyomány adekvát és inadekvát felhasználását, továbbélését. Ismerjék meg a tánctípusokat és a 
táncdialektusokat. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. NÉPDALOK, 

NÉPSZOKÁSOK DALAI, 
NÉPZENE 

 NÉPDALOK ÉS 
NÉPSZOKÁSOK DALAINAK 
TANULÁSA, 
NÉPZENEHALLGATÁS  

    MÁS 

        
1. Népdalok, népszokások 

dalai 
 A dél-alföldi ugrós dallamok, a 

pünkösdi királyné-járás és a 
regölés népdalainak tanulása 
hallás után 

 Ismer és társakkal 
énekelni tud legalább 25 
táncos és népszokás-
dallamot. 

 A tanult új dallamokat 
önállóan is énekelni 
tudja. 

        
2. Dél-alföldi ugrós, székely 

verbunk, mamacsko kóló, 
széki lassú, 
nyárádmagyarósi forgatós 
és györgyfalvai legényes  
hangszeres népzene 

 Dél-alföldi ugrós, székely 
verbunk, mamacsko kóló, széki 
lassú, nyárádmagyarósi forgatós 
és györgyfalvai legényes 
hangszeres népzene hallgatása 
lemezről, hangszalagról 

 Felismeri a már sokszor 
hallott és tanult 
hangszeres népzenét. 

 Biztonsággal felismeri a 
már hallott és tanult 
hangszeres népzenét.  

        
3. Népdalok és népzene 

ritmuskíséret 
 A tanult népdalok éneklése és 

ritmuskísérete tapssal, 
dobogással, zajkeltő eszközökkel 

 Az egyszerű 
ritmuskíséretet társaival 
együttműködve hiba 
nélkül oldja meg. 

 A ritmuskíséretet hiba 
nélkül oldja meg. 

        
4. Dél-alföldi ugrós,  pünkösdi 

királyné-járás és  regölés 
kísérete 

 A dél-alföldi ugrós, a pünkösdi 
királyné-járás és a regölés 
kísérete énekléssel, dorombbal, 
zajkeltő eszközökkel 

 Táncokban és 
népszokásokban 
társaival együtt énekel. 

 A táncot és éneket 
önállóan indítani és 
irányítani tudja. 

        
II. RITMUSGYAKORLATOK  RITMUSGYAKORLATOK 

TANULÁSA, ISMÉTLÉSE 
    

        
1. Ritmusvariánsok  Ritmusvariánsok visszatapsolása 

egyre növekvő terjedelemben 
 Vissza tud tapsolni 4 

ütem terjedelmű 
egyszerű ritmust. 

 Vissza tud tapsolni 6 
ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

        
2.  Mozgássorok ritmuskísérete  Mozgássorok ritmuskísérete 

tapssal, sarokkoppantással 
    

        
2.1. járás és futás kísérete  negyedes járás és futás tapsos 

kísérete ritmusvariánsokkal 
 A járást és futást 

egyszerű tapsos 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 A járást és futást tapsos 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 
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2.2. egyszerű motívumok 

kísérete 
 egyszerű motívumok tapsos 

kísérete azonos, nyújtott, éles,  
fordított és kontra ritmussal 

 Az egyszerű 
motívumokat azonos és 
negyedes ritmusú tapssal 
kísérni tudja. 

 Az egyszerű 
motívumokat nyújtott, 
éles, fordított és kontra 
ritmusú tapssal kísérni 
tudja. 

        
2.3. futás kontra kísérete  a futás sarokkoppantásos kontra 

ritmuskísérete  
 A futást azonos lábbal, 

kontra koppantással 
kísérni tudja.  

 A futást váltott lábbal 
kontra koppantással 
kísérni tudja. 

        
3. Keringések és forgások  Keringések és forgások tanulása 

és folyamatos gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Legalább 3, egyenes 

vonalon haladó forgást 
"fejkapással" el tud 
végezni. 

        
III. NÉPSZOKÁSOK  NÉPSZOKÁSOK TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 
    MÁS 

        
1. Játékfűzések  Játékfűzések gyakorlása  A szituatív módon 

alakuló játékfűzésekben 
részt tud venni. 

 A játékfűzéseket 
szituatív módon szervezi 
, indítja és irányítja. 

        
2. Kiszehajtás, zöldágjárás  A kiszehajtás és a zöldágjárás 

énekes-táncos összeállításainak 
gyakorlása 

 Ismeri a szokás idejét és 
funkcióját, részt vesz 
előkészítésében és 
bemutatásában. 

 A szokás bemutatását 
szervezni, indítani és 
irányítani tudja. 

        
3. Betlehemezés  A betlehemezés anyagának 

összeállítása, megtanulása és a 
téli ünnepkörben való bemutatása

 Ismeri a szokás idejét és 
funkcióját, részt vesz 
előkészítésében és 
bemutatásában. 

 A szokás bemutatását 
szervezni, indítani és 
irányítani tudja. 

        
4. Pünkösdi királyné-járás  A pünkösdi királyné-járás 

anyagának megtanulása, 
összeállítása és a tavaszi 
ünnepkörben való bemutatása 

 Ismeri a szokás idejét és 
funkcióját, részt vesz 
előkészítésében és 
bemutatásában. 

 A szokás bemutatását 
szervezni, indítani és 
irányítani tudja. 

        
5. Regölés  A regölés anyagának 

megtanulása és összeállítása 
 Részt vesz a szokás 

anyagának 
megtanulásában. 

 A szokás anyagát 
társaival együtt el tudja 
énekelni és táncolni. 

        
IV. NÉPTÁNCOK  NÉPTÁNCOK TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    MÁS 

        
1. Új motívumok  Új motívumok tanulása     
        
1.1. dél-alföldi ugrós motívumok  dél-alföldi ugrós motívumok 

tanulása 
 Részt vesz a tánc 

tanulásában. 
 Dél-alföldi ugróst 

stílusosan tud táncolni. 
        
1.2. székely verbunk motívumok 

/makfalvi gyűjtésből/ 
 székely verbunk motívumok 

tanulása 
 Részt vesz a tánc 

tanulásában. 
 Székely verbunkot 

stílusosan tud táncolni. 
        
1.3. mamacsko kóló motívumok  mamacsko kóló motívumok 

tanulása 
 A mamacsko kólót 

társaival együtt be tudja 
mutatni. 

 Mamacsko kólót 
társaival stílusosan tud 
táncolni. 

        
1.4. széki lassú motívumok  széki lassú motívumok tanulása  Részt vesz a tánc 

tanulásában. 
 A tanult motívumokat 

önállóan táncolni tudja. 
        
1.5. nyárádmagyarósi forgatós 

motívumok 
 nyárádmagyarósi forgatós 

motívumok tanulása 
 Részt vesz a tánc 

tanulásában. 
 A tanult motívumokat 

önállóan táncolni tudja. 
        
1.6. györgyfalvai legényes 

motívumok 
 györgyfalvai legényes 

motívumok tanulása 
 Részt vesz a tánc 

tanulásában. 
 A tanult motívumokat 

önállóan táncolni tudja. 
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1.7. palotás motívumok  palotás motívumok tanulása  A tanult motívumokat 

társaival együtt táncolni 
tudja. 

 A tanult motívumokat 
önállóan táncolni tudja. 

        
2.  Motívumfűzések  Motívumfűzések gyakorlása 

körben, szólóban, párban 
    

        
2.1. kötött motívumfűzések  a tanult táncok 

motívumfűzéseinek táncolása 
kötött formában 

 Részt vesz a 
gyakorlásban. 

 A táncokat indítani és 
irányítani tudja. 

        
2.2. szabad motívumfűzések  a tanult táncok 

motívumfűzéseinek szabad 
gyakorlása /improvizáció/ 

 Legalább 5 motívum 
felhasználásával 
szatmári verbunkot tud 
improvizálni. 

 Legalább 6 motívum 
felhasználásával 
györgyfalvai legényest 
tud improvizálni. 

        
3. Táncrepertoár, 

mozgásemlékezet 
 A megismert néptáncok 

folyamatos gyakorlása 
    

        
3.1. karikázók  a tanult karikázók gyakorlása  Karikázókba be tud 

kapcsolódni. 
 Karikázót tud indítani, 

irányítani és stílusosan 
táncolni. 

        
3.2. dunántúli ugrós  a dunántúli ugrós gyakorlása  Legalább 8 ugrós 

motívum használatával 
tud improvizálni. 

 Legalább 15 ugrós 
motívum használatával 
stílusosan tud 
improvizálni. 

        
3.3. rábaközi verbunk és dus  a rábaközi verbunk és dus 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Stílusosan táncol 

rábaközi verbunkot és 
dust, a táncot indítja és 
irányítja. 

        
3.4. somogyi csárdás  a somogyi csárdás gyakorlása  Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Stílusosan táncol 

somogyi csárdást, a 
társát irányítja. 

        
3.5. szatmári verbunk és csárdás  a szatmári verbunk és csárdás 

gyakorlása 
 Legalább 5 szatmári 

verbunk motívum 
felhasználásával tud 
improvizálni. 

 Stílusosan táncol 
szatmári verbunkot és 
csárdást, a csárdásban 
társát irányítja. 

        
3.6. mamacsko kóló  a mamacsko kóló gyakorlása  A mamacsko kólót 

társaival be tudja 
mutatni. 

 Társaival 
együttműködve 
stílusosan táncol 
mamacsko kólót. 

        
4.  A tanult néptáncok 

produkciója 
 A tanult néptáncok műsorszerű 

bemutatása 
 A bemutatás során 

legalább 5 táncban 
szerepelni tud. 

 A bemutatást szervezni, 
indítani és irányítani 
tudja. 

        
V. NÉPTÁNC-ISMERET  ELEMI ISMERETEK 

TANULÁSA A NÉPTÁNCRÓL 
    MÁS 

KUTA 
        
1. Tánctípusok  A tánctípusok megismerése a már 

tanult táncok /karikázók, 
verbunkok, ugrósok, csárdások/ 
csoportosításával 

 Fel tudja sorolni a 
megismert tánctípusokat.

 A megismert 
tánctípusokat röviden 
jellemezni tudja. 

        
2. Táncdialektusok  A táncdialektusok megismerése 

azonos típusú táncok 
összehasonlító elemzésével / dél-
dunántúli és dél-alföldi ugrós, 
somogyi és szatmári csárdás, 
kapuvári és szatmári verbunk/ 

 Fel tudja sorolni a 
megismert 
táncdialektusokat. 

 A megismert 
táncdialektusokat 
röviden jellemezni tudja. 
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Év végi követelmények 
 

7. évfolyam 
 
GYERMEKDALOK, NÉPDALOK, KISZÁMOLÓK, NÉPSZOKÁSOK DALAI, NÉPZENE 
 

a) A tanuló tudja a tanult új dallamokat önállóan is énekelni, illetve szükség esetén azokat indítani is 
tudja. 

b) Biztonsággal ismerje fel a már hallott és tanult hangszeres népzenét, önállóan is kezdeményezze a 
zenehallgatást. 

c) Tudjon pontos ritmuskíséretet adni az énekelt népdalokhoz, illetve a hallgatott népzenéhez. 
d) Tudja énekléssel is kísérni a tanult táncokat és népszokásokat. Tudja a táncot és éneket önállóan 

indítani és irányítani. 
 
 
RITMUS-GYAKORLATOK 
 

a) Tudjon legalább hat ütem terjedelmű ritmust biztonsággal visszatapsolni. 
b) Tudjon egyszerű mozgássorokat és motívumokat azonos, nyújtott, éles és fordított, tapsos ritmussal 

kísérni. Tudja a futást egyenletes sarokkoppantással kísérni. 
c) Vegyen részt a keringések és forgások folyamatos gyakorlásában 

 
 
ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 
 

a) Kezdeményezően vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában, tudja azokat indítani és irányítani.  
b) Tudja indítani és irányítani a kiszehajtás – zöldágjárás bemutatását. 
c) Tudja indítani és irányítani a betlehemezés bemutatását. 
d) Tudja indítani és irányítani a pünkösdi királyné-járás bemutatását. 
e) Tudja  társaival bemutatni a regölés szokásanyagát. 

 
 
NÉPTÁNCOK 
 

a) Tudja az új széki lassú, nyárádmagyarósi forgatós és györgyfalvai legényes motívumokat változatos 
módon gyakorolni, szükség esetén társait irányítani. 

b) Kezdeményezően vegyen részt a tanult motívumok kötött és szabad gyakorlásában. Legalább hat 
motívum felhasználásával tudjon györgyfalvai legényest improvizálni. 

c) Tudja a korábban tanult táncokat változatos formákban és színtereken gyakorolni, erre tudja társait is 
mozgósítani. 

d) Tudjon a tanuló táncrepertoárja alapján bemutatót szervezni, tudja a táncokat és énekeket indítani és 
irányítani. 

 
 
NÉPTÁNC-ISMERET 
 

a) Tudja saját szavaival jellemezni a megismert tánctípusokat. 
b) Tudja saját szavaival jellemezni a megismert táncdialektusokat. 

 



 
 
 
 
4186 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
8. évfolyam 

 
A Néptánc tanulásának céljai a 8. évfolyamon 

 
A néptánc tanulásának az a célja, hogy a tanulók ismerjék meg táncos anyanyelvünket, más népek táncait, az 
alapvető tánctechnikákat, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való táncos 
kooperációhoz, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyomány megőrzésére. Tudják átélni az ének, a 
zene és a mozgás összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét. Tudják felismerni a 
tánchagyomány adekvát és inadekvát felhasználását, továbbélését. Ismerjék meg a tánctípusokat és a 
táncdialektusokat és a táncírás-olvasás alapvető jeleit. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. NÉPDALOK, 

NÉPSZOKÁSOK DALAI, 
NÉPZENE 

 NÉPDALOK ÉS 
NÉPSZOKÁSOK DALAINAK 
TANULÁSA, 
NÉPZENEHALLGATÁS  

    MÁS 

        
1. A regölés, a Balázs-járás és 

a Gergely-járás népdalai 
 A regölés, a Balázs-járás és a 

Gergely-járás népdalainak 
tanulása hallás után 

 Ismer és társakkal 
énekelni tud legalább 30 
táncos és népszokás-
dallamot. 

 A tanult új dallamokat 
önállóan is énekelni 
tudja. 

        
2. A széki lassú, a 

nyárádmagyarósi forgatós, 
a györgyfalvai legényes, a 
héjsza és német néptáncok  
hangszeres népzenéje 

 A széki lassú, a nyárádmagyarósi 
forgatós, a györgyfalvai legényes, 
a héjsza és német néptáncok  
hangszeres népzenéjének 
hallgatása lemezről, 
hangszalagról 

 Felismeri a már sokszor 
hallott és tanult 
hangszeres népzenét. 

 Biztonsággal felismeri a 
már hallott és tanult 
hangszeres népzenét.  

        
3. Népdalok és népzene 

ritmuskíséret 
 A tanult népdalok éneklése és 

ritmuskísérete tapssal, 
dobogással, zajkeltő eszközökkel 

 Az egyszerű 
ritmuskíséretet társaival 
együttműködve hiba 
nélkül oldja meg. 

 A ritmuskíséretet hiba 
nélkül oldja meg. 

        
4. Táncok és népszokások 

kísérete 
 A regölés, a Balázs-járás és a 

Gergely-járás kísérete énekléssel, 
dorombbal, zajkeltő eszközökkel 

 Táncokban és 
népszokásokban 
társaival együtt énekel. 

 A táncot és éneket 
önállóan indítani és 
irányítani tudja. 

        
II. RITMUSGYAKORLATOK  RITMUSGYAKORLATOK 

TANULÁSA, ISMÉTLÉSE 
    

        
1. Ritmusvariánsok  Ritmusvariánsok visszatapsolása 

egyre növekvő terjedelemben 
 Vissza tud tapsolni 4 

ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

 Vissza tud tapsolni 6 
ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

        
2.  Mozgássorok ritmuskísérete  Mozgássorok ritmuskísérete 

tapssal, sarokkoppantással 
    

        
2.1. járás és futás kísérete  járások és futások tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 A járást és futást 

egyszerű tapsos 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 A járást és futást tapsos 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 
2.2. motívumok kísérete  motívumok tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 Az egyszerű 

motívumokat azonos és 
negyedes ritmusú tapssal 
kísérni tudja. 

 Az egyszerű 
motívumokat nyújtott, 
éles, fordított és kontra 
ritmusú tapssal kísérni 
tudja. 
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2.3. futás kontra kísérete  a futás sarokkoppantásos kontra 

ritmuskísérete 
 A futást azonos lábbal, 

kontra koppantással 
kísérni tudja.  

 A futást váltott lábbal 
kontra koppantással 
kísérni tudja. 

        
3. Keringések és forgások  Keringések és forgások tanulása 

és folyamatos gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Legalább 5, egyenes 

vonalon haladó forgást 
"fejkapással" el tud 
végezni. 

        
III. NÉPSZOKÁSOK  NÉPSZOKÁSOK TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 
    MÁS 

        
1. Játékfűzések  Játékfűzések gyakorlása  A szituatív módon 

alakuló játék-fűzésekben 
részt tud venni. 

 A játékfűzéseket 
szituatív módon szervezi 
, indítja és irányítja. 

        
2. Kiszehajtás, zöldágjárás  A kiszehajtás és a zöldágjárás 

énekes-táncos összeállításainak 
gyakorlása 

 Ismeri a szokás idejét és 
funkcióját, részt vesz az 
előkészítésében és a 
bemutatásában. 

 A szokás bemutatását 
szervezni, indítani és 
irányítani tudja. 

        
3. Betlehemezés  A betlehemezés szöveges- énekes-

táncos  összeállításainak 
gyakorlása 

 Ismeri a szokás idejét és 
funkcióját, részt vesz  az 
előkészítésében és a 
bemutatásában. 

 A szokás bemutatását 
szervezni, indítani és 
irányítani tudja. 

        
4. Pünkösdi királyné-járás  A pünkösdi királyné-járás énekes-

táncos összeállításainak 
gyakorlása 

 Ismeri a szokás idejét és 
funkcióját, részt vesz  az 
előkészítésében és a 
bemutatásában. 

 A szokás bemutatását 
szervezni, indítani és 
irányítani tudja. 

        
5. Regölés  A regölés anyagának 

megtanulása és a téli 
ünnepkörben való bemutatása 

 Ismeri a szokás idejét és 
funkcióját, részt vesz  az 
előkészítésében és a 
bemutatásában. 

 A szokás bemutatását 
szervezni, indítani és 
irányítani tudja. 

        
6. Balázs-járás, Gergely-járás  A Balázs-járás és a Gergely-járás 

anyagának megtanulása és 
összeállítása 

 Részt vesz a szokás 
anyagának 
megtanulásában. 

 A szokások anyagait 
társaival együtt el tudja 
énekelni, játszani és 
táncolni. 

        
IV. NÉPTÁNCOK  NÉPTÁNCOK TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    Más 

        
1. Új motívumok  Új motívumok tanulása     
        
1.1. széki lassú motívumok  széki lassú motívumok tanulása  Részt vesz a tánc 

tanulásában. 
 Széki lassút társa 

irányításával, stílusosan 
tud táncolni. 

        
1.2. nyárádmagyarósi forgatós 

motívumok 
 nyárádmagyarósi forgatós 

motívumok tanulása 
 Részt vesz a tánc 

tanulásában. 
 Nyárádmagyarósi 

forgatóst társa 
irányításával, stílusosan 
tud táncolni. 

        
1.3. györgyfalvai legényes 

motívumok 
 györgyfalvai legényes 

motívumok tanulása 
 Részt vesz a tánc 

tanulásában. 
 Legalább 6 motívum 

felhasználásával 
györgyfalvai legényest 
stílusosan tud 
improvizálni. 

 
1.4. a héjsza motívumai  a héjsza motívumainak tanulása  Részt vesz a tánc 

tanulásában. 
 A tanult motívumokat 

társaival táncolni tudja. 
        
1.5. német néptánc-motívumok  

/a Molnár-tánc motívumai 
alapján/ 

 német néptánc-motívumok 
tanulása 

 Részt vesz a tánc 
tanulásában. 

 A tanult motívumokat 
társaival táncolni tudja. 

        
1.6. palotás motívumok  palotás motívumok tanulása  A tanult motívumfűzést 

társaival be tudja 
mutatni. 

 A tanult motívumokat és 
motívumfűzést társaival 
stílusosan táncolni tudja. 
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2.  Motívumfűzések  Motívumfűzések gyakorlása 
körben, szólóban, párban 

    

        
2.1. kötött motívumfűzések 

/karikázók, ugrósok, 
verbunkok, csárdások, 
legényes, forgatós, palotás, 
héjsza, mamacsko kóló, 
német néptáncok/ 

 a tanult táncok 
motívumfűzéseinek táncolása 
kötött formában 

 Részt vesz a 
gyakorlásban. 

 A táncokat indítani és 
irányítani tudja. 

        
2.2. szabad motívumfűzések 

/karikázók, ugrósok, 
verbunkok, csárdások, 
legényes, forgatós, palotás, 
héjsza, mamacsko kóló, 
német néptáncok/ 

 a tanult táncok 
motívumfűzéseinek szabad 
gyakorlása /improvizáció/ 

 A verbunk vagy a 
palotás motívumaiból 
építve legalább egy 
etűdöt  elő tud adni.     

 Legalább 3 táncban 
stílusosan tud 
improvizálni. 

        
3. Táncrepertoár, 

mozgásemlékezet 
 A megismert néptáncok 

folyamatos gyakorlása 
    

        
3.1. karikázók  a tanult karikázók gyakorlása  Karikázókba be tud 

kapcsolódni. 
 Karikázót tud indítani, 

irányítani és stílusosan 
táncolni. 

        
3.2. dunántúli ugrós  a dunántúli ugrós gyakorlása  Legalább 10 ugrós 

motívum használatával 
tud improvizálni. 

 Legalább 15 ugrós 
motívum használatával 
stílusosan tud 
improvizálni. 

        
3.3. rábaközi verbunk és dus  a rábaközi verbunk és dus 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Stílusosan táncol 

rábaközi verbunkot és 
dust, a táncot indítja és 
irányítja. 

        
3.4. somogyi csárdás  a somogyi csárdás gyakorlása  Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Stílusosan táncol 

somogyi csárdást, a 
társát irányítja. 

        
3.5. szatmári verbunk és csárdás  a szatmári verbunk és csárdás  

gyakorlása 
 Legalább 5 szatmári 

verbunk motívum 
felhasználásával tud 
improvizálni. 

 Stílusosan táncol 
szatmári verbunkot és 
csárdást, a csárdásban 
társát irányítja. 

        
4. A tanult néptáncok 

produkciója 
 A tanult néptáncok műsorszerű 

bemutatása 
 A bemutatás során 

legalább 6 táncban 
szerepelni tud. 

 A bemutatást szervezni, 
indítani és irányítani 
tudja. 

        
V. NÉPTÁNC-ISMERET  ELEMI ISMERETEK 

TANULÁSA A NÉPTÁNCRÓL 
    MÁS 

KUTA 
        
1. Tánctípusok  A tánctípusok megismerése a már 

tanult táncok csoportosításával 
 Fel tudja sorolni a 

megismert tánctípusokat 
és lakóhelye és környéke 
tánctípusait. 

 A megismert 
tánctípusokat röviden, 
települése tánctípusait 
részletesen jellemezni 
tudja. 

 
2. Táncdialektusok  A táncdialektusok megismerése 

azonos típusú táncok 
összehasonlító elemzésével 

 Települése 
táncdialektusát röviden 
jellemezni tudja. 

 A megismert 
táncdialektusokat 
röviden, települése 
dialektusát 
részletesebben 
jellemezni tudja. 

        
3. Táncírás  A táncírás alapjeleinek 

megismerése 
    

        
3.1. vonalrendszer, irányok, 

időtartam 
 a vonalrendszer, az irányok és az 

időtartam jelzésének 
megismerése 

 Ismeri az irányok 
jelölését. 

 Önállóan eligazodik a 
vonalrendszerben, az 
irányok és az időtartam 
jelölésében. 
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3.2. járás és futás a táncírásban  a járás és a futás leírása  A feladatot 
mintakövetéssel oldja 
meg. 

 A feladatot önállóan 
megoldja. 

        
4. A földrajzi környezet, a 

viselet és a szokások táncra 
gyakorolt hatásai 

 A földrajzi környezet, a viselet és 
a szokások táncra gyakorolt 
hatásainak megismerése 
összefoglaló művek szemelvényei 
alapján 

 Részt vesz az 
összefüggések 
megbeszélésében. 

 3-4 példa segítségével 
jellemezni tudja a 
földrajzi környezet, a 
viselet és a tánc 
összefüggéseit. 

 
 

Év végi követelmények 
 

8. évfolyam 
 
GYERMEKDALOK, NÉPDALOK, KISZÁMOLÓK, NÉPSZOKÁSOK DALAI, NÉPZENE 
 

a) A tanuló tudja a tanult új dallamokat önállóan is énekelni, illetve szükség esetén azokat indítani is 
tudja. Önállóan is kezdeményezze a közös éneklést 

b) Biztonsággal ismerje fel a már hallott és tanult hangszeres népzenét, önállóan is kezdeményezze a 
zenehallgatást. 

c) Tudjon pontos, mintaszerű ritmuskíséretet adni az énekelt népdalokhoz, illetve a hallgatott népzenéhez. 
d) Tudja énekléssel is kísérni a tanult táncokat és népszokásokat. Tudja a táncot és éneket önállóan 

indítani és irányítani, a folyamatban társait segíteni és korrigálni is tudja. 
 
RITMUS-GYAKORLATOK 
 

a) Tudjon legalább hat ütem terjedelmű ritmusvariánsokat biztonsággal visszatapsolni, ezek 
gyakorlásában társait is segíteni tudja. 

b) Tudjon egyszerű mozgássorokat és motívumokat azonos, nyújtott, éles és fordított, tapsos ritmussal 
kísérni. Tudja a futást egyenletes, kontra sarokkoppantással kísérni. 

c) Vegyen részt a keringések és forgások folyamatos gyakorlásában, tudjon legalább három fordulatot 
egyenes vonalon haladva befejezni. 

 
ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 
 

a) Kezdeményezően vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában, tudja azokat szervezni, indítani és 
irányítani. Tudjon előrelátóan készülni a jeles napok szokásanyagainak bemutatására. 

b) Tudja indítani és irányítani a kiszehajtás- zöldágjárás gyakorlását és bemutatását. 
c) Tudja indítani és irányítani a betlehemezés gyakorlását és bemutatását. 
d) Tudja indítani és irányítani a pünkösdi királyné-járás gyakorlását és bemutatását. 
e) Tudja indítani és irányítani a regölés szokásanyagának gyakorlását és bemutatását. 
f) Tudja a Balázs-járás és a Gergely-járás szokásanyagát társaival együtt énekelni, játszani és táncolni. 

 
NÉPTÁNCOK 
 

a) Kezdeményezően vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában, tudja azokat szervezni, indítani és 
irányítani. Tudjon előrelátóan készülni a jeles napok szokásanyagainak bemutatására. 

b) Tudja indítani és irányítani a kiszehajtás- zöldágjárás gyakorlását és bemutatását. 
c) Tudja indítani és irányítani a betlehemezés gyakorlását és bemutatását. 
d) Tudja indítani és irányítani a pünkösdi királyné-járás gyakorlását és bemutatását. 
e) Tudja indítani és irányítani a regölés szokásanyagának gyakorlását és bemutatását. 
f) Tudja a Balázs-járás és a Gergely-járás szokásanyagát társaival együtt énekelni, játszani és táncolni. 

 
NÉPTÁNC-ISMERET 
 

a) Tudja a megismert tánctípusokat röviden, települése tánctípusait részletesebben jellemezni. 
b) Tudja a megismert táncdialektusokat röviden, települése táncdialektusait részletesebben jellemezni. 
c) Tudjon önállóan eligazodni a táncírás vonalrendszerében, az irányok és az időtartam jelölésében. Tudja 

reprodukálni a járás és a futás leírását. 
d) Tudja jellemezni a földrajzi környezet, a viselet és a tánc összefüggéseit, mondandóját illusztrálni is 

tudja. 
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☺ 
 
 
 
 

NÉPTÁNC 
 

9–10. évfolyam 
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A Néptánc tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző Program (KÉK) keretei között a 7–12. évfolyam számára 
kimunkált, a gyakorlatban kipróbált, NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. Az itt közölt tanterv előzménye 
az7-8 évfolyam számára kidolgozott tanterv, és szerves folytatása a tanulók számára szabadon választandó 
11–12. évfolyam számára kidolgozott Néptánc tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják 
azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
 
Javasolt óraszám 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Heti 

óraszám 
☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

(b): Bontott csoportban ajánlott a tanítása 

A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 

A Néptánc tanterv a Művészetek műveltségi területre készült, ezen belül a Dráma és tánc műveltségi részterület 
egy részét érinti. A tanterv a tánccal kapcsolatban megfogalmazott NAT- követelményeket teljes egészében 
lefedi. A részterülethez tartozó és a drámával kapcsolatos követelményeknek azonban csak természetesen 
részben felel meg. A tanterv a vállalt műveltségi részterületen a NAT- követelményeihez viszonyítva jelentős 
többletteljesítményt vár el a tanulóktól. E többlet lényege a hagyományos tánckultúra (és a teljes hagyományos 
kultúra) értékeinek egységben látása, a hagyomány adekvát és inadekvát továbbélésének felismerése, az 
adaptációs és alkotási lehetőségek kihasználása, a reális – önmagára reflektálni tudó – magyarságkép kialakítása 
a reális Európa-kép, világkép és emberkép megalapozása érdekében. A tanterv – építve a párhuzamosan futó 
népismeret-néprajz tantárgyunk anyagára – a Hon- és népismeret kiemelt fejlesztési feladat 
vonatkozásában (gyermekjátékok, ének, zene, mozgás, viselet, táncos szokások stb.) koherens és a helyi táji-
történeti előzményekhez alkalmazkodni tudó követelményrendszert mutat be, amellyel képes lefedni e nagy 
képességfejlesztő potenciállal rendelkező ismeret-, tevékenység-, magatartás- és attitűdrendszer egészét. 
 
 

A tanterv jellemzői 

 
A Néptánc tanulása révén a tanulók megismerhetik annak a magyar néptánckultúrának az értékeit, amely a 
magyarok honfoglalásakor hozott alapokon, a Kárpát-medencében együtt élő népek sok évszázados egymásra 
hatása során alakult ki és amely ismeret- tevékenység- magatartás-attitűdrendszerével tájékozódási pontokat 
nyújthat a tanulóknak a múlt-jövő, az egyén- település- magyarság- európaiság-emberiség és az adottságok- 
képességek-vállalható szerepek intervallumában. A Néptánc képességfejlesztő és attitűdalakítási, -befolyásolási 
potenciálja a dallam- ritmus-mozgás egységéből, a táncnak a személyiség "egészét" mozgósító (ének, 
mozgáskoordináció, kooperáció stb.) szerepéből adódóan – rendkívül nagy. A tanterv tananyagrendszere 
tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. Meghatározó beállítódása, hogy a helyi 
hagyományokra épít, és ezekre reflektálva mutatja be más tájegységek, vagy az "egész" néptánchagyomány 
válogatott értékeit. Ha helyi hagyományok nincsenek, vagy nem kellően feltártak, célszerű a tanterv 
ütemezéséhez igazodni. Ez az „igazodás” elsősorban a tantervi formára és a más tantárgyak tananyagaival 
való kapcsolatteremtésre utal, azonban eltérő koncepció hiányában a tartalomra is vonatkozik.  A Néptánc 
tanterv tananyaga a magyar néptánckincs legfontosabb típusait és dialektusait építi programjába. Tananyaga és 
felépítése összhangban van a Népismeret-néprajz tantervével. A tanterv minden tananyagrész esetében először a 
népdalok és a népzene előrevételével szándékozik a tanulókat ráhangolni a táncokra, szokásokra, majd a 
mozgássorok megtanulására is hosszú időt – legalább 2 tanévet – biztosít. A folyamatos gyakorlásnak 
köszönhetően egy-egy motívumfűzés elsajátítására 3-4 év is állhat a tanuló rendelkezésére. Ez a megoldás 
segítheti az esetleges hátrányok kompenzálását, de az elmélyülés lehetőségével módot ad a tehetséggondozásra 
is. A táncok folyamatos gyakorlása nem csupán az elsajátításra fordítható idő növelését és a mozgásemlékezet 
fejlesztését szolgálja. A tanulók testi növekedése, a test súlypontjának változása, a végtagok megnyúlása azt 
eredményezi, hogy az egyszer már megtanult és stílusosan táncolt motívumfűzés lassan "elromolhat", 
szögletessé válhat. Ezért időnként a már ismert táncfolyamatokat is célszerű újra tanulni. A lányok és a fiúk 
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tevékenységköre a néptáncban viszonylag hamar elválik. Erre, mint tanulásszervezési problémára a tárgy 
programba vétele során számítani kell. 
A Néptánc tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes tantervi részek 
kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – a néptánc-foglalkozásokon 
való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
 
 
Személyi feltételek 

 2001-szeptemberétől 2003 szeptemberéig megkezdett néptánc szakirányú továbbképzési szakról igazolás vagy 
főiskolai néptánc-pedagógus végzettség; 
 2003-szeptemberétől 2006 szeptemberéig néptánc szakvizsgázott szakirányú továbbképzési szak vagy 

főiskolai néptánc-pedagógusi végzettség; 
 2006-szeptemberétől néptánc szakvizsgázott szakirányú továbbképzési szak, vagy főiskolai 

néptáncpedagógusi végzettség, vagy főiskolai néptánc szakos végzettség. 
 
 
Tárgyi feltételek 
 
 Elkülönített, rugalmas padozatú tér vagy tornaterem 
 Kazettás magnetofon, CD-, videó és DVD-lejátszó 
 Hangkazetták, CD-k, videók, DVD-k 
 Kellékek: botok, kendők, szalagok, üvegek stb. 
 Gyakorló ruha, fellépő ruha 
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A Néptánc tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 

 
A néptánc tanulásának az a célja, hogy az iskolából kikerülő fiatalok eligazodjanak a mozgás- és tánckultúra – 
kitüntetetten a magyar néptánc-kultúra – világában, ismerjék fel értékeit, értsék a Kárpát-medence táncainak 
formanyelvét, adottságaiknak megfelelően és szituatív módon tudják használni, illetve továbbfejleszteni táncos 
anyanyelvünket, ismerjék a népi műveltség és a néptánc egységét, illetve kölcsönös meghatározottságait, és 
tudják kihasználni a dallam, a ritmus és a mozgás harmóniájának-diszharmóniájának mentálhigiéniai hatásait. 
 
A Néptánc tantárgy tanulása révén a tanulók megismerhetik annak a magyar néptánckultúrának az értékeit, 
amely a magyarok honfoglalása során hozott alapokon, a Kárpát-medencében együttélő népek sok évszázados 
egymásrahatása során alakult ki, és amely ismeret- tevékenység-attitűdrendszerével tájékozódási pontokat 
nyújthat a tanulók számára a múlt-jövő, az egyén- település- magyarság- európaiság-emberiség és az adottságok- 
képességek-vállalható szerepek intervallumában. 
 
A Néptánc képességfejlesztő és attitűdalakítási, -befolyásolási potenciálja – a dallam- ritmus-mozgás 
egységéből, a táncnak a személyiség "egészét" mozgósító /ének, mozgáskoordináció, kooperáció stb./ szerepéből 
adódóan – rendkívül nagy. Felkínálható tevékenységei, közvetített ismeretei, attitűdkialakítási-befolyásolási 
szándékai révén a néptánc: 

 segíti a magyarsághoz, az elődök által létrehozott értékekhez, a hazához és más népekhez való pozitív 
viszonyulás alakulását; 

 segíti az egyéni szükségletek kielégítését, például: 
önkifejezés: népdal, ballada, táncos improvizáció, 
önművelés: néptáncok, népszokások gyűjtése, táncleírások tanulmányozása, táncleírás jelírással, 
alkotás: improvizáció, koreográfia tervezése, leírása, betanítása stb.; 

 segíti a reális önismeret és énkép kialakulását, a sokféle szerepkörben való megméretődést; 
 segíti a képességek (ritmushallás, ritmustartás, ritmusemlékezet, tempótartás, tempóemlékezet, 

mozgáskoordináció, térérzékelés, mozgásemlékezet, kooperáció, improvizáció stb.) sokoldalú kibontakozását és 
fejlődését, és ezzel hozzájárul az esetleges hátrányok enyhítéséhez, illetve a tehetségek felismeréséhez; 

 segíti az alkotásra való beállítódást, illetve a felkészülést a rendszeresen visszatérő improvizációval, etűdök 
összeállításával, vagy koreográfia készítésével; 

 segíti a reális magyarságkép, a nemzeti identitás kialakulását, és ezzel segíti az Európa-kép és az emberkép 
kialakulását is. 
 
A Néptánc tantárgy tananyagrendszere tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. 
Meghatározó beállítódása, hogy a helyi hagyományokra épít, és ezekre reflektálva mutatja be más tájegységek, 
vagy az "egész" néptánchagyomány válogatott értékeit. Ha helyi hagyományok nincsenek, vagy nem kellően 
feltártak, célszerű a tanterv ütemezéséhez igazodni. 
 
A Néptánc tanterv anyaga a magyar néptánckincs legfontosabb típusait és dialektusait építi programjába. 
Optimális tanulási folyamatot feltételezve a 6. osztály után a tanulók felkészültsége már magasan képzett 
szakembert kíván. Erre való tekintettel a néptánc tananyaga terén csupán ajánlásokat fogalmazunk meg. 
 
A Néptánc tanterve összhangban van a népismeret-néprajz tantervével. A néptánc általában akkor foglalkozik 
egy-egy szokás énekes-táncos anyagával, amikor az adott szokás tartalmáról, formáiról a tanulók már viszonylag 
sokat tudnak. Az énekes- zenés-táncos átélés lehetősége viszont segíti a korábban tanultak elmélyülését. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei   

a 9–10. évfolyamon 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Népdalok, népszokások dalainak 
éneklése egyedül és csoportosan; 
 Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése ritmuskísérettel; 
 Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése mozgással, játékkal 
összekapcsolva; 
 Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése ritmuskísérettel és 
eszközhasználattal (bot, sapka, 
fonott korbács, kendő stb.); 
 Ritmusgyakorlatok; 
 Motívumok, motívumfűzések, 

gyakoroltatása kötött sorrendben; 
 Motívumok, motívumfűzések 

gyakoroltatása szabadon 
(improvizálás); 
 Koreográfiák, kötött produkciók 

gyakorlása; 
 Népszokások, néptáncok színpadi 

előadása közönségnek; 
 Részvétel táncházban, vegyes 

korosztályú vendégek között; 
 Filmek megtekintése 

népszokásokról, 
tánchagyományokról, a Kárpát-
medence tánckultúrájáról; 
 Népszokásokról, néptánc-

típusokról, táncdialektusokról, 
tánchagyomány-történetről szóló 
szövegek feldolgozása; 
 Táncprodukciók elemzése; 
 Táncdialektusok elemzése; 
 A táncírás-olvasás alapelemeinek 

tanulása és gyakorlása 

 Egyéni produkció bemutatása 
csoporttársaknak; 
 Önelemzés egyéni produkcióról 

vagy a csoportos produkcióban 
tetten-érhető saját teljesítményről; 
 Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás megfigyelése 
különféle helyzetekben, a tanuló 
különféle szerepeiben és a tanulás 
különféle fázisaiban; 
 Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése más 
tanulók által; 
 Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak megtekintése és 
elemzése a pedagógus által; 
 Versenyeztetés csoporton belül; 
 Iskolai vagy egyéb versenyeken 

való szerepeltetés; 
 Csoportos színpadi produkciók 

bemutatása közönségnek; 
 Filmek, hangzó anyagok tanulói 

elemzése megtekintés, illetve 
meghallgatás után; 
 Adott mozgások a tanulók általi 

lejegyzésének ellenőrzése és 
elemzése; 
 Az egyes tanulók táncházban 

megnyilvánuló magatartásának, 
viselkedési kultúrájának, 
szerepazonosulásának megfigyelése 
és elemzése szóban; 
 Néptánc-produkciók elemzése 

szóban a zene- tánc- viselet-
magatartás összefüggések alapján; 
 Tanulók által készített 

koreográfiák előadása 

 Megfigyelt produkciók 
rangsorolása tanulók által; 
 Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való elhelyezése a 
pedagógus által; 
 Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső szakemberek 
által; 
 Produkciók elemző értékelése 

szóban; 
 A csoporttagokhoz, a partnerhez 

való viszonyulás elemző értékelése 
szóban; 
 A néptáncírás-produktumok 

rangsorskálán való elhelyezése; 
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Taneszköz, tanítási segédlet 

 
Évfolyam Raktári szám Cím 

9-10.  Különféle néptánc olvasókönyvek. 

  Autentikus népzenét tartalmazó hangkazetták, CD-k 

  Elemezhető, néptánc-produkciókról készült videokazetták, DVD-k (gyűjtések, színházi vagy táncházi 
felvételek) 

 
A néptánc tanítása viszonylag rugalmas, lehetőleg fa padlózatú, nem porolós helyiséget igényel, jó minőségű 
hangszóróval, erősítővel, audio- és videó eszközökkel felszerelve. 
 
 
A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
 
 Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk.: Felföldi László – Pesovár Ernő. Planétás. 

Jelenlévő múlt sorozat. 
 Pesovár Ernő: A magyar páros tánc. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Néptánc kislexikon. Szerk.: Pálfy Gyula. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Új élő népzene CD-sorozat 1-10. 
 Elemezhető néptánc- és táncprodukciókról készült videokazetták, DVD-k (gyűjtések, színházi vagy táncházi 

felvételek) 
 
A Néptánc tanításához a közoktatási rendszerben is felhasználható taneszközök köre egyelőre szűk, 
azonban fokozatosan bővül. Az amatőr néptánc-művészeti mozgalom és a táncpedagógusok képzése már 
korábban "kikényszerítette" azokat a háttéranyagokat, amelyek ma az iskolában is használhatóak, ha nem 
magasan képzett néptánc-oktató vállalja a tárgy tanítását. Az alábbi kötetek beszerzése indokolt:  
 
 
1. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
2. Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
3. A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk.: Felföldi László – Pesovár Ernő. Planétás. 

Jelenlévő múlt sorozat. 
4. Pesovár Ernő: A magyar páros tánc. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
5. Néptánc kislexikon. Szerk.: Pálfy Gyula. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
6. TÁTRA Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt 
sorozat. 
7. MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 
1975. + 3 melléklet. 
8. PESOVÁR Ernő – LÁNYI Ágoston: A magyar nép táncművészete /Néptánciskola/ I-II. Népművelési 

Propaganda Iroda. Budapest, 1975. 
 
 
A 7. és a 8. sorszámú mű a közelmúltban is megjelent, ma is megvásárolható. A magyar nép táncművészete című 
kötet táncanyagát a Néptáncosok Szakmai Háza videoszalagon is megjelentette /archív és mai felvételek 
párhuzamosan/, így a viszonylag nehézkes táncírás-olvasás is megkerülhető. Ugyancsak a Szakmai Ház 
jelentette meg azokat a jó minőségű hangfelvételeket is, amelyek a tanításban felhasználhatók. A néptánc 
tantervben szereplő táncok majdnem mindegyike megtalálható a fent említett kötetben, valamint a videó- és 
hangszalagokon. 
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A fent megjelölt szakirodalom mellett nagy számban jelentek meg olyan kiadványok, amelyek segíthetik a 
néptánc tanítására vállalkozó pedagógusok munkáját. Ezek közül az illusztráció szándékával felsorolunk 
néhányat: 
 
ANTAL László: A néptánc tanítása. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Testnevelési és Sporttudományi 
Intézete. Szombathely, 1996. 
BARSI Ernő: Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Hazánk Kiadó. Győr, 1995. 
CSEHOVICSNÉ KÓRÓDI Judit: Élet-játékok. Magyar Médiapedagógiai Műhely. Budapest, 1995. 
FALVAY Károly: Ritmikus mozgás – énekes játék. (Óvodásoknak, kisiskolásoknak.) OPI. Budapest, 1980. 
GAZDA Klára: Gyermekvilág Esztelneken. (Néprajzi monográfia.) Kriterion Kiadó. Bukarest, 1980. 
GÁGYOR József: Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. Gondolat-Madách kiadó. Budapest-
Bratislava, 1982. 
Gyermekjátékok. Összeállította: Marian Judit. Népművelési Intézet. Budapest, 1983. 
Gyermekjátékok. A magyar népzene tára I. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 
1951. 
Gyermekjátékok. Hévízgyörk. (Gyűjtötte: Hintalan László.) Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre, 
1980. 
Gyermekjátékok.  Ritmikai gyakorlatok, etűdök, játékok, magyar néptáncok, szomszéd népek táncai. (Válogatta: 
Györgyfalvai Katalin és Simay Zsuzsa. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 1980. 
JÁNOSI Sándor: Játsszunk táncot! Népművelési Intézet. Budapest, 1981. 
Játék és tánc az iskolában. I-IV. osztály. (Szerk.: Neuwirth Annamária.) OKI-KMI-Néptáncosok Szakmai Háza. 
Budapest, 1990. 
Játék és tánc az iskolában. Játékok, játékfűzések. (Lejegyezte és rajzolta: Neuwirth Annamária.) OKI-KMI- 
Néptáncosok Szakmai Háza. Budapest, 1991. 
Jeles napok.  A magyar népzene tára II. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 1953. 
KERÉNYI György: Magyar énekes népszokások. Gondolat Kiadó. Budapest, 1982. 
LÁNYI Ágoston: Néptánc-olvasókönyv. Zeneműkiadó. Budapest, 1980. 
LÁZÁR Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok. MTF – Planétás Kiadó. Budapest, 1996. 
MOLNÁR István: Tánctanulási rendszerem. 1. Táncesztétika. (Néptáncosok könyvtára.) Népművelési 
Propaganda Iroda. Budapest, 1982. 
MOLNÁR István: Tánctanulási rendszerem. 2. Tánctechnika. (Néptáncosok könyvtára.) Népművelési 
Propaganda Iroda. Budapest, 1984. 
Tánc – mozgás gyermekeknek. (Szerk.: Simay Zsuzsa.) Múzsák. Budapest, 1989. 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4197 

 
Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9. évfolyam 

 
A Néptánc tanulásának céljai a 9. évfolyamon 

 
A Néptánc tanulásának az a célja, hogy a tanulók ismerjék meg táncos anyanyelvünket, más népek táncait, az 
alapvető tánctechnikákat, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való táncos 
kooperációhoz, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyomány megőrzésére. Tudják átélni az ének, a 
zene és a mozgás összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét. Tudják felismerni a 
tánchagyomány adekvát és inadekvát felhasználását, továbbélését. Ismerjék fel a tánctípusokat és a 
táncdialektusokat, tudjanak egyszerű motívumokat táncírással lejegyezni. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. RITMUSGYAKORLATOK  RITMUSGYAKORLATOK 

FOLYAMATOS ISMÉTLÉSE 
    

        
1. Ritmusvariánsok  Ritmusvariánsok visszatapsolása 

egyre növekvő terjedelemben 
 Vissza tud tapsolni négy 

ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

 Vissza tud tapsolni hat-
nyolc ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

        
2.  Mozgássorok ritmuskísérete  Mozgássorok ritmuskísérete 

tapssal, sarokkoppantással 
    

        
2.1. járás és futás kísérete  járások és futások tapsos és 

sarokkoppantásos kísérete 
ritmusvariánsokkal 

 A járást és futást 
egyszerű tapsos 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 A járást és futást tapsos 
ritmus-variánsokkal 
kísérni tudja. 

        
2.2. motívumok kísérete  motívumok tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 Az egyszerű 

motívumokat azonos és 
negyedes ritmusú tapssal 
kísérni tudja. 

 Az egyszerű 
motívumokat nyújtott, 
éles, fordított és kontra 
ritmusú tapssal kísérni 
tudja. 

        
2.3. futás kontra kísérete  a futás sarokkoppantásos kontra 

ritmuskísérete 
 A futást azonos lábbal, 

kontra koppantással 
kísérni tudja.  

 A futást váltott lábbal 
kontra koppantással 
kísérni tudja. 

        
3. Keringések és forgások  Keringések és forgások 

folyamatos gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Legalább öt, egyenes 

vonalon haladó forgást 
"fejkapással" el tud 
végezni. 

        
II. NÉPSZOKÁSOK  NÉPSZOKÁSOK TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 
    HON 

MÁS 
EU 

        
1. Megismert népszokások  A megismert népszokások 

alkalomszerű gyakorlása és 
bemutatása 

 Ismeri a szokások idejét 
és funkcióját, részt vesz 
az előkészítésben és a 
bemutatásban. 

 A népszokások 
bemutatását szervezni, 
indítani és irányítani 
tudja. 
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2. Más tájak szokásai  Más tájak hasonló, vagy eltérő 

népszokásainak megismerése, 
egy-két eltérő szokás 
megtanulása 

 Részt vesz a szokások 
megtanulásában. 

 A megismert szokásokat 
társaival énekelni, 
játszani és táncolni 
tudja. 

 
III. NÉPTÁNCOK  NÉPTÁNCOK TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    HON 
MÁS 
EU 

        
1. A dunántúli dialektus táncai  A már ismert tánctípusok 

motívumkincsének bővítése, 
illetve kiegészítése 

 Részt vesz a táncok 
tanulásában. 

 Az új motívumokat, 
tánctípusokat önállóan is 
táncolni tudja. 

        
2. Dél-dunántúli táncrend  Egy dél-dunántúli táncrend 

összeállítása és megtanulása 
 Részt vesz a táncrend 

összeállításában. 
 A dél-dunántúli 

táncrendet stílusosan, 
társát irányítva /és 
erőnlétben is/ végig 
tudja táncolni. 

        
3.  Az alföldi dialektus táncai  A már ismert tánctípusok 

motívumkincsének bővítése, 
illetve kiegészítése 

 Részt vesz a táncok 
tanulásában. 

 Az új motívumokat, 
tánctípusokat önállóan is 
táncolni tudja. 

        
4. Szatmári táncrend  Egy szatmári táncrend 

összeállítása és megtanulása 
 Részt vesz a táncrend 

összeállításában. 
 A szatmári táncrendet 

stílusosan, társát 
irányítva /és erőnlétben 
is/ végig tudja táncolni. 

        
5. Táncrepertoár, 

mozgásemlékezet 
 A megismert néptáncok 

folyamatos gyakorlása 
    

        
5.1. székely verbunk  a székely verbunk gyakorlása  Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Székely verbunkot 

stílusosan tud táncolni. 
        
5.2. széki lassú  a széki lassú gyakorlása  Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Széki lassút társát is 

irányítva, stílusosan tud 
táncolni. 

        
5.3. nyárádmagyarósi forgatós  a nyárádmagyarósi forgatós 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Nyárádmagyarósi 

forgatóst társát is 
irányítva, stílusosan tud 
táncolni. 

        
5.4. györgyfalvai legényes  a györgyfalvai legényes 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Györgyfalvai legényest 

stílusosan tud táncolni. 
        
5.5. héjsza  a héjsza gyakorlása  Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Héjszát társaival 

stílusosan tud táncolni. 
        
5.6. mamacsko kóló  a mamacsko kóló gyakorlása  Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 Mamacsko kólót 

társaival stílusosan tud 
táncolni. 

        
5.7. német táncok  a megismert német táncok  

gyakorlása 
 Részt vesz a 

gyakorlásban. 
 A tanult német táncokat 

társaival stílusosan tudja 
táncolni. 

        
6. A tanult néptáncok 

produkciói 
 A tanult néptáncok színpadi 

bemutatása 
 Legalább négy tánc 

színpadi bemutatását 
vállalja és teljesíti. 

 A bemutatást szervezni, 
indítani és a színpadon 
térlátásával irányítani 
tudja. 
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IV. NÉPTÁNC-ISMERET  ELEMI ISMERETEK 

TANULÁSA A NÉPTÁNCRÓL 
    HON 

MÁS 
EU 

        
1. Tánctípusok  A tánctípusok megismerése a már 

tanult táncok csoportosításával 
 Röviden jellemezni tudja 

lakóhelye tánctípusait. 
 A megismert 

tánctípusokat és 
lakóhelye tánctípusait 
részletesen jellemezni 
tudja. 

        
2. Táncdialektusok  A táncdialektusok megismerése 

azonos típusú táncok 
összehasonlító elemzésével 

 Részt vesz a dialektusok 
elemzésével foglalkozó 
beszélgetésekben. 

 A megismert tánc-
dialektusokat részletesen 
jellemezni tudja. 

        
3. Koreográfiaelemzés  Néptánc műsorok megtekintése és 

elemzése a tánctípusok és 
táncdialektusok szerint. 

 Részt vesz a néptánc 
műsorok elemzésében. 

 A látott néptánc műsor 
táncainak dialektusba és 
típusba sorolását 
önállóan is el tudja 
végezni. 

        
4. Táncírás  A táncírás alapjeleinek 

megismerése 
    

        
4.1. vonalrendszer, irányok, 

időtartam, magassági fok 
 a vonalrendszer, az irányok, az 

időtartam és a magassági fokok 
jelzésének megismerése 

 Segítséggel eligazodik a 
vonalrendszerben és az 
irányokban. 

 Önállóan eligazodik az 
irányok, időtartam és 
magassági fokok 
jeleiben. 

        
4.2 táncírás-olvasás  egyszerű motívumok olvasásának 

gyakorlása 
 Segítséggel le tud 

olvasni egyszerű 
motívumokat. 

 Egyszerű motívumokat 
önállóan olvas és mutat 
be. 

        
4.3. táncírás  egyszerű motívumok 

lejegyzésének gyakorlása 
 Egyszerű motívumokat 

mintakövetéssel 
lejegyez. 

 Egyszerű motívumokat 
önállóan, hiba nélkül 
jegyez le. 

        
5. A társadalmi-földrajzi 

környezet, a viselet és a 
szokások táncra gyakorolt 
hatásai 

 A társadalmi-földrajzi környezet, 
a viselet és a szokások táncra 
gyakorolt hatásainak 
megismerése összefoglaló művek 
szemelvényei alapján 

 Röviden jellemezni tudja 
települése viselete és 
táncai közötti 
kapcsolatot. 

 Valamely összefoglaló 
mű alapján ismertetni 
tudja a társadalmi-
földrajzi környezet, a 
viselet és a szokások 
táncra gyakorolt hatását. 
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Év végi követelmények 

 
9. évfolyam 

 
RITMUS-GYAKORLATOK 
 

a) A tanuló tudjon legalább hat-nyolc ütem terjedelmű ritmusvariánsokat biztonsággal visszatapsolni, ezek 
gyakorlásában társait is segíteni tudja. 

b) Tudjon egyszerű mozgássorokat és motívumokat azonos, nyújtott, éles és fordított, tapsos ritmussal 
kísérni. Tudja a futást egyenletes, kontra sarokkoppantással kísérni. 

c) Vegyen részt a keringések és forgások folyamatos gyakorlásában, tudjon legalább három fordulatot 
egyenes vonalon haladva befejezni. 

 
 
ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 
 

a) Ismerje a jeles napokhoz fűződő népszokások anyagát, tudja tervezni és szervezni ezek bemutatását. A 
felkészülésben tudja társait inspirálni. A bemutatást indítani és irányítani is tudja. 

b) Ismerje meg más tájak hasonló, vagy eltérő népszokásait, tudjon közülük legalább kettőt társaival 
énekelni, játszani és táncolni. 

 
 
NÉPTÁNCOK 
 

a) Ismerje a dunántúli dialektus táncait, tudja az abban tanult új motívumok folyamatos gyakorlását 
irányítani. 

b) Tudja a dél-dunántúli táncrendet stílusosan, társát irányítva táncolni. Kezdeményezze a táncrend 
szituatív gyakorlását, táncos alkalmakon való felhasználását. 

c) Ismerje az alföldi dialektus táncait, tudja az abban tanult új motívumok folyamatos gyakorlását 
irányítani. 

d) Tudja a szatmári táncrendet stílusosan, társát irányítva táncolni. Kezdeményezze a táncrend szituatív 
gyakorlását, táncos alkalmakon való felhasználását. 

e) Tudja a korábban tanult táncokat változatos formákban és színtereken gyakorolni, erre tudja társait is 
mozgósítani. 

f) Tudjon a tanuló a tanult táncrepertoár alapján bemutatót tervezni, szervezni, és erre tudja társait is 
mozgósítani. Tudja a táncokat és énekeket indítani és irányítani. 

 
 
NÉPTÁNC-ISMERET 
 

a) Tudja a megismert tánctípusokat és települése tánctípusait részletesen jellemezni. 
b) Tudja a megismert táncdialektusokat és települése táncdialektusait részletesen jellemezni. 
c) Tudja a megfigyelt néptánc-műsorok táncait önállóan dialektusokba és típusokba sorolni, ebben tudja 

segíteni társait is.  
d) Tudjon önállóan eligazodni a táncírás vonalrendszerében, az irányok, az időtartam és a magassági fok 

jelölésében. Tudjon reprodukálni és lejegyezni egyszerű motívumokat. 
e) Szakszövegek alapján tudja jellemezni a társadalmi-földrajzi környezet, a viselet és a szokások táncra 

gyakorolt hatását, mondandóját illusztrálni is tudja. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
A Néptánc tanulásának céljai a 10. évfolyamon 

 
A néptánc tanulásának az a célja, hogy a tanulók ismerjék meg táncos anyanyelvünket, más népek táncait, az 
alapvető tánctechnikákat, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való táncos 
kooperációhoz, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyomány megőrzésére. Tudják átélni az ének, a 
zene és a mozgás összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét. Tudják megítélni a 
tánchagyomány adekvát és inadekvát felhasználását, a színpadra állítás érdemeit és problémáit. Ismerjék fel a 
tánctípusokat és a táncdialektusokat, tudjanak egyszerű motívumokat táncírással lejegyezni. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. RITMUSGYAKORLATOK  RITMUSGYAKORLATOK 

FOLYAMATOS ISMÉTLÉSE 
    

        
1. Ritmusvariánsok  Ritmusvariánsok visszatapsolása 

egyre növekvő terjedelemben 
 Vissza tud tapsolni négy 

ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

 Vissza tud tapsolni hat-
nyolc ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

        
2.  Mozgássorok ritmuskísérete  Mozgássorok ritmuskísérete 

tapssal, sarokkoppantással 
    

        
2.1. járás és futás kísérete  járások és futások tapsos és 

sarokkoppantásos kísérete 
ritmusvariánsokkal 

 A járást és futást 
egyszerű tapsos 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 A járást és futást tapsos 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

        
2.2. motívumok kísérete  motívumok tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 Az egyszerű 

motívumokat azonos és 
negyedes ritmusú tapssal 
kísérni tudja. 

 Az egyszerű 
motívumokat nyújtott, 
éles, fordított és kontra 
ritmusú tapssal kísérni 
tudja. 

        
2.3. futás kontra ritmuskísérete  a futás sarokkoppantásos kontra 

ritmuskísérete 
 A futást azonos lábbal, 

kontra koppantással 
kísérni tudja.  

 A futást váltott lábbal 
kontra koppantással 
kísérni tudja. 

        
3. Keringések és forgások  Keringések és forgások 

folyamatos gyakorlása 
 Legalább három forgást 

"fejkapással" el tud 
végezni. 

 Legalább öt, egyenes 
vonalon haladó forgást 
"fejkapással" el tud 
végezni. 

        
II. NÉPSZOKÁSOK  NÉPSZOKÁSOK TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 
    HON 

MÁS 
EU 

        
1. Megismert népszokások  A megismert népszokások 

alkalomszerű gyakorlása és 
bemutatása 

 Részt vesz a szokások 
előkészítésében és 
bemutatásában. 

 A népszokások 
bemutatását szervezni, 
indítani és irányítani 
tudja. 

        
2. Más tájak szokásai  Más tájak hasonló, vagy eltérő 

népszokásainak megismerése, 
egy-két eltérő szokás 
megtanulása és alkalomszerű 
bemutatása 

 Részt vesz a szokások 
bemutatásában. 

 A megismert szokásokat 
társaival hitelesen be 
tudja mutatni. 
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III. NÉPTÁNCOK  NÉPTÁNCOK TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    HON 
MÁS 
EU 

        
1. Az erdélyi dialektus táncai  A már ismert tánctípusok 

motívumkincsének bővítése, 
illetve kiegészítése 

 Részt vesz a táncok 
tanulásában. 

 Az új motívumokat, 
tánctípusokat önállóan is 
táncolni tudja. 

        
2. Mezőségi vagy kalotaszegi 

táncrend 
 Egy mezőségi vagy kalotaszegi 

táncrend összeállítása és 
megtanulása 

 Részt vesz a táncrend 
összeállításában. 

 A mezőségi táncrendet 
stílusosan, társát 
irányítva /és erőnlétben 
is/ végig tudja táncolni. 

        
3. Táncrepertoár, 

mozgásemlékezet 
 A megismert táncok folyamatos 

gyakorlása 
    

        
3.1. táncrendek /dél-dunántúli, 

szatmári/ 
 a megismert táncrendek 

gyakorlása 
 Részt vesz a táncrendek 

gyakorlásában. 
 A megismert 

táncrendeket stílusosan 
tudja táncolni. 

        
3.2. táncok /mamacsko kóló, 

héjsza, német néptáncok/ 
 a megismert táncok gyakorlása  Részt vesz a táncok 

gyakorlásában. 
 A megismert táncokat 

stílusosan tudja táncolni. 
        
IV. NÉPTÁNC-ISMERET  ELEMI ISMERETEK 

TANULÁSA A NÉPTÁNCRÓL 
    TANU 

KUTA 
        
1. Tánctípusok  A tánctípusok megismerése a már 

tanult táncok csoportosításával 
 Meg tudja adni legalább 

három tánctípusokkal 
foglalkozó szakkönyv 
pontos címleírását. 

 A megismert 
tánctípusokat és 
lakóhelye tánctípusait 
részletesen jellemezni 
tudja. 

        
2. Táncdialektusok  A táncdialektusok megismerése 

azonos típusú táncok 
összehasonlító elemzésével 

 Részt vesz a dialektusok 
elemzésével foglalkozó 
beszélgetésekben. 

 A megismert 
táncdialektusokat 
részletesen jellemezni 
tudja, be tudja mutatni 
egy-egy tánctípus 
változatait a 
dialektusokban. 

        
3. Koreográfia  Néptánc-műsorok megtekintése és 

elemzése a tánctípusok, 
táncdialektusok, valamint a zene-, 
tánc-, viselet-, magatartás 
összefüggései alapján 

 Részt vesz a néptánc-
műsorok elemzésében. 

 A látott néptánc-műsor 
táncainak dialektusba és 
típusba sorolását 
önállóan is el tudja 
végezni, és röviden 
értékelni tudja a zene-, 
tánc-, viselet- és 
magatartás 
összefüggéseit. 

        
4. Táncírás  A táncírás alapjeleinek 

megismerése 
    

        
4.1. táncírás-olvasás  egyszerű motívumok olvasásának 

gyakorlása 
 Segítséggel le tud 

olvasni egyszerű 
motívumokat. 

 Egyszerű motívumokat 
önállóan olvas és mutat 
be. 

        
4.2. táncírás  egyszerű motívumok 

lejegyzésének gyakorlása 
 Egyszerű motívumokat 

mintakövetéssel le tud 
jegyezni. 

 Egyszerű motívumokat 
önállóan jegyez le. 

        
5. A társadalmi-földrajzi 

környezet, a viselet és a 
szokások táncra gyakorolt 
hatásai 

 A társadalmi-földrajzi környezet, 
a viselet és a szokások táncra 
gyakorolt hatásainak 
megismerése összefoglaló művek 
alapján 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a társadalmi-
földrajzi környezet, a 
viselet és a szokások 
táncra gyakorolt 
hatásáról. 

 Valamely összefoglaló 
mű alapján ismertetni 
tudja a társadalmi-
földrajzi környezet, a 
viselet és a szokások 
táncra gyakorolt hatását. 
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6. A tánchagyomány története  A magyar tánchagyomány  

történeti megismerése egy 
összefoglaló mű alapján 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a magyar 
tánchagyomány történeti 
fejlődéséről. 

 Valamely összefoglaló 
mű alapján vázlatosan 
ismertetni tudja a 
magyar tánchagyomány 
történeti fejlődését. 

        
7. A Kárpát-medence 

tánckultúrája 
 A Kárpát-medencében élő népek 

tánckultúrájának vázlatos 
megismerése egy összefoglaló mű 
szemelvényei alapján 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a Kárpát-
medencében élő népek 
táncairól. 

 Röviden ismertetni tudja 
a Kárpát-medencében 
élő népek táncainak 
hasonlóságait és 
különbségeit. 

 
 

Év végi követelmények 
 

10. évfolyam 
 
RITMUS-GYAKORLATOK 
 

a) A tanuló tudjon legalább hat-nyolc ütem terjedelmű ritmusvariánsokat biztonsággal visszatapsolni, ezek 
gyakorlásában társait is segíteni tudja. 

b) Tudjon egyszerű mozgássorokat és motívumokat azonos, nyújtott, éles és fordított, tapsos ritmussal 
kísérni. Tudja a futást egyenletes, kontra sarokkoppantással kísérni. 

c) Vegyen részt a keringések és forgások folyamatos gyakorlásában, tudjon legalább öt fordulatot egyenes 
vonalon haladva befejezni. 

 
 
ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 
 

a) Ismerje a jeles napokhoz fűződő népszokások anyagát, Kezdeményezze az adekvát szokások 
bemutatását, emlékezetben tartását. Tudja tervezni és szervezni a bemutatókat. A felkészülésben tudja 
társait inspirálni. A bemutatást indítani és irányítani is tudja. 

b) Ismerje meg más tájak hasonló, vagy eltérő népszokásait, tudjon közülük legalább kettőt társaival 
énekelni, játszani és táncolni. Kezdeményezze ezek bemutatását is. 

 
 
NÉPTÁNCOK 
 

a) Ismerje az erdélyi dialektus táncait, tudja az abban tanult új motívumok folyamatos gyakorlását 
irányítani. 

b) Tudja a mezőségi táncrendet stílusosan, társát irányítva táncolni. Kezdeményezze a táncrend szituatív 
gyakorlását, táncos alkalmakon való felhasználását.   

c) Tudja a megismert táncrendeket és táncokat stílusosan táncolni. Tudja mindezek szituatív gyakorlását, 
és táncos alkalmakon való felhasználását kezdeményezni, környezetét a bekapcsolódásra inspirálni. 

 
 
NÉPTÁNC-ISMERET 
 

a) Tudja a megismert tánctípusokat és települése tánctípusait részletesen jellemezni. 
b) Tudja a megismert táncdialektusokat és települése táncdialektusait részletesen jellemezni. Tudja 

bemutatni legalább egy tánctípus dialektusokon belüli változatait. Mondandóját tánccal illusztrálni is 
tudja. 

c) Tudja a megfigyelt néptánc-műsorok táncait önállóan dialektusokba és típusokba sorolni, ebben tudja 
segíteni társait is. Tudja röviden értékelni a zene- tánc- viselet-magatartás összefüggéseit. 

d) Tudjon önállóan reprodukálni és lejegyezni egyszerű motívumokat, ebben tudja társait is segíteni. 
e) Szakszövegek alapján tudja jellemezni a társadalmi-földrajzi környezet, a viselet és a szokások táncra 

gyakorolt hatását, mondandóját illusztrálni is tudja. 
f) Szakszövegek alapján vázlatosan tudja jellemezni a magyar tánchagyomány történeti fejlődését. 
g) Szakszövegek alapján tudja röviden jellemezni a Kárpát-medencében élő népek táncainak 

hasonlóságait és különbségeit. 
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☺ 
 
 
 
 

NÉPTÁNC 
 

11–12. évfolyam 
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A Néptánc tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között az 7–12. évfolyam számára 
kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált részletes tanterv. Az itt közölt Néptánc tanterv szerves 
előzménye 7-8., és a 9–10. évfolyam számára kidolgozott tanterv. A tantervet bevezethetik azok az iskolák 
(pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak. 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 
(b): Bontott csoportban ajánlott a tanítása 
 
A KÉK tanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A Néptánc tanterv a Művészetek műveltségi területre készült, ezen belül a Dráma és tánc műveltségi részterület 
egy részét érinti. A tanterv a tánccal kapcsolatban megfogalmazott NAT követelményeket teljes egészében 
lefedi. A részterülethez tartozó és a drámával kapcsolatos követelményeknek azonban csak természetesen 
részben felel meg. A tanterv a vállalt műveltségi részterületen a NAT követelményeihez viszonyítva jelentős 
többletteljesítményt vár el a tanulóktól. E többlet lényege a hagyományos tánckultúra (és a teljes hagyományos 
kultúra) értékeinek egységben látása, a hagyomány adekvát és inadekvát továbbélésének felismerése, az 
adaptációs és alkotási lehetőségek kihasználása, a reális – önmagára reflektálni tudó – magyarságkép kialakítása 
a reális Európa-kép, világkép és emberkép megalapozása érdekében. A tanterv a Hon- és népismeret kiemelt 
fejlesztési feladat vonatkozásában (gyermekjátékok, ének, zene, mozgás, viselet, táncos szokások stb.) koherens 
és a helyi táji-történeti előzményekhez alkalmazkodni tudó követelményrendszert mutat be, amellyel képes 
lefedni e nagy képességfejlesztő potenciállal rendelkező ismeret-, tevékenység-, magatartás- és attitűdrendszer 
egészét. 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Néptánc tanulása révén a tanulók megismerhetik annak a magyar néptánckultúrának az értékeit, amely a 
magyarok honfoglalásakor hozott alapokon, a Kárpát-medencében együtt élő népek sok évszázados egymásra 
hatása során alakult ki és amely ismeret- tevékenység- magatartás-attitűdrendszerével tájékozódási pontokat 
nyújthat a tanulóknak a múlt-jövő, az egyén- település- magyarság- európaiság-emberiség és az adottságok- 
képességek-vállalható szerepek intervallumában. A Néptánc képességfejlesztő és attitűdalakítási, -befolyásolási 
potenciálja a dallam- ritmus-mozgás egységéből, a táncnak a személyiség "egészét" mozgósító (ének, 
mozgáskoordináció, kooperáció stb.) szerepéből adódóan – rendkívül nagy. A tanterv tananyagrendszere 
tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. Meghatározó beállítódása, hogy a helyi 
hagyományokra épít, és ezekre reflektálva mutatja be más tájegységek, vagy az "egész" néptánchagyomány 
válogatott értékeit. Ha helyi hagyományok nincsenek, vagy nem kellően feltártak, célszerű a tanterv 
ütemezéséhez igazodni. Ez az „igazodás” elsősorban a tantervi formára és a más tantárgyak tananyagaival 
való kapcsolatteremtésre utal, azonban eltérő koncepció hiányában a tartalomra is vonatkozik.  A Néptánc 
tanterv tananyaga a magyar néptánckincs legfontosabb típusait és dialektusait építi programjába. Tananyaga és 
felépítése összhangban van a Népismeret-néprajz tantervével. A tanterv minden tananyagrész esetében először a 
népdalok és a népzene előrevételével szándékozik a tanulókat ráhangolni a táncokra, szokásokra, majd a 
mozgássorok megtanulására is hosszú időt – legalább 2 tanévet – biztosít. A folyamatos gyakorlásnak 
köszönhetően egy-egy motívumfűzés elsajátítására 3-4 év is állhat a tanuló rendelkezésére. Ez a megoldás 
segítheti az esetleges hátrányok kompenzálását, de az elmélyülés lehetőségével módot ad a tehetséggondozásra 
is. A táncok folyamatos gyakorlása nem csupán az elsajátításra fordítható idő növelését és a mozgásemlékezet 
fejlesztését szolgálja. A tanulók testi növekedése, a test súlypontjának változása, a végtagok megnyúlása azt 
eredményezi, hogy az egyszer már megtanult és stílusosan táncolt motívumfűzés lassan "elromolhat", 
szögletessé válhat. Ezért időnként a már ismert táncfolyamatokat is célszerű újra tanulni. A lányok és a fiúk 
tevékenységköre a néptáncban viszonylag hamar elválik. Erre, mint tanulásszervezési problémára a tárgy 
programba vétele során számítani kell. 
 
A Néptánc tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes tantervi részek 
kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás foglalkozásokon 
való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
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A Néptánc tanulásának céljai a 11–12. évfolyamon 

 
A Néptánc tanulásának az a célja, hogy az iskolából kikerülő fiatalok eligazodjanak a mozgás- és tánckultúra – 
kitüntetetten a magyar néptánc-kultúra – világában, ismerjék fel értékeit, értsék a Kárpát-medence táncainak 
formanyelvét, adottságaiknak megfelelően és szituatív módon tudják használni, illetve továbbfejleszteni táncos 
anyanyelvünket, ismerjék a népi műveltség és a néptánc egységét, illetve kölcsönös meghatározottságait, és 
tudják kihasználni a dallam, a ritmus és a mozgás harmóniájának-diszharmóniájának mentálhigiéniai hatásait. 
 
A Néptánc tantárgy tanulása révén a tanulók megismerhetik annak a magyar néptánckultúrának az értékeit, 
amely a magyarok honfoglalása során magunkkal hozott alapokon, a Kárpát-medencében együtt élő népek sok 
évszázados egymásra hatása során alakult ki, és amely ismeret- tevékenység-attitűdrendszerével tájékozódási 
pontokat nyújthat a tanulók számára a múlt-jövő, az egyén- település- magyarság-európaiság- emberiség és az 
adottságok- képességek-vállalható szerepek intervallumában. 
 
A Néptánc képességfejlesztő és attitűdalakítási, -befolyásolási potenciálja – a dallam- ritmus-mozgás 
egységéből, a táncnak a személyiség "egészét" mozgósító (ének, mozgáskoordináció, kooperáció stb.) szerepéből 
adódóan – rendkívül nagy. Felkínálható tevékenységei, közvetített ismeretei, attitűdkialakítási-befolyásolási 
szándékai révén a néptánc: 
 

 segíti a magyarsághoz, az elődök által létrehozott értékekhez, a hazához és más népekhez való pozitív 
viszonyulás alakulását; 
 

 segíti az egyéni szükségletek kielégítését, például: 
 
          önkifejezés: népdal, ballada,  táncos improvizáció,  
          önművelés: néptáncok, népszokások gyűjtése, táncleírások tanulmányozása, táncleírás jelírással, 
          alkotás: improvizáció, koreográfia tervezése, leírása, betanítása stb.; 
 

 segíti a reális önismeret és énkép kialakulását, a sokféle szerepkörben való megméretődést; 
 

 segíti a képességek /ritmushallás, ritmustartás, ritmusemlékezet, tempótartás, tempóemlékezet, 
mozgáskoordináció, térérzékelés, mozgásemlékezet, kooperáció, improvizáció stb./ sokoldalú kibontakozását és 
fejlődését, és ezzel hozzájárul az esetleges hátrányok enyhítéséhez, illetve a tehetségek felismeréséhez; 

 segíti az alkotásra való beállítódást, illetve a felkészülést a rendszeresen visszatérő improvizációval, etűdök 
összeállításával, vagy koreográfia készítésével; 
 

 segíti a reális magyarságkép, a nemzeti identitás kialakulását, és ezzel segíti az Európa-kép és az emberkép 
kialakulását is. 
 
A Néptánc tantárgy tananyagrendszere tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. 
Meghatározó beállítódása, hogy a helyi hagyományokra épít, és ezekre reflektálva mutatja be más tájegységek, 
vagy az "egész" néptánchagyomány válogatott értékeit. Ha helyi hagyományok nincsenek, vagy nem kellően 
feltártak, csak akkor célszerű a tanterv ütemezéséhez igazodni. 
 
A 11–12. osztályban a néptánc tanulásának az a célja, hogy a fakultációt vállaló tanulók mélyebben ismerjék 
meg táncos anyanyelvünket, az alapvető tánctechnikákat, váljon természetessé számukra a másik nemmel való 
táncos kooperáció, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyomány megőrzésére. Tudják átélni az ének, a 
zene és a mozgás összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét, legyenek képesek a megtanult 
táncokat adekvát módon bemutatni. Tudják megítélni a tánchagyomány adekvát és inadekvát felhasználását, a 
színpadra állítás érdemeit és problémáit. Biztonsággal ismerjék fel a tánctípusokat és a táncdialektusokat, 
ismerjék fel a táj, a viselet, a népszokások és táncok egymásra hatásait, készüljenek fel az elsajátított 
mozgáskultúra továbbadására. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  
a 11–12. évfolyamon 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Népdalok, népszokások 
dalainak éneklése egyedül és 
csoportosan; 
 Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 
ritmuskísérettel; 
 Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése mozgással, 
játékkal összekapcsolva; 
 Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 
ritmuskísérettel és 
eszközhasználattal (bot, sapka, 
fonott korbács, kendő stb.); 
 Ritmusgyakorlatok; 
 Motívumok, motívumfűzések, 

gyakoroltatása kötött 
sorrendben; 
 Motívumok, motívumfűzések 

gyakoroltatása szabadon 
(improvizálás); 
 Koreográfiák, kötött 

produkciók gyakorlása; 
 Népszokások, néptáncok 

színpadi előadása közönségnek; 
 Részvétel táncházban, vegyes 

korosztályú vendégek között; 
 Filmek megtekintése 

népszokásokról, 
tánchagyományokról, a Kárpát-
medence tánckultúrájáról; 
 Népszokásokról, néptánc-

típusokról, táncdialektusokról, 
tánchagyomány-történetről 
szóló szövegek feldolgozása; 
 Táncprodukciók elemzése; 
 Táncdialektusok elemzése; 
 A táncírás-olvasás 

alapelemeinek tanulása és 
gyakorlása 

 Egyéni produkció bemutatása 
csoporttársaknak; 
 Önelemzés egyéni produkcióról 

vagy a csoportos produkcióban 
tetten-érhető saját 
teljesítményről; 
 Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás megfigyelése 
különféle helyzetekben, a 
tanuló különféle szerepeiben és 
a tanulás különféle fázisaiban; 
 Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése más 
tanulók által; 
 Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak megtekintése és 
elemzése a pedagógus által; 
 Versenyeztetés csoporton belül;
 Iskolai vagy egyéb versenyeken 

való szerepeltetés; 
 Csoportos színpadi produkciók 

bemutatása közönségnek; 
 Filmek, hangzó anyagok 

tanulói elemzése megtekintés, 
illetve meghallgatás után; 
 Adott mozgások a tanulók általi 

lejegyzésének ellenőrzése és 
elemzése; 
 Az egyes tanulók táncházban 

megnyilvánuló magatartásának, 
viselkedési kultúrájának, 
szerepazonosulásának 
megfigyelése és elemzése 
szóban; 
 Néptánc-produkciók elemzése 

szóban a zene- tánc- viselet-
magatartás összefüggések 
alapján; 
 Tanulók által készített 

koreográfiák előadása 

 Megfigyelt produkciók 
rangsorolása tanulók által; 
 Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való elhelyezése 
a pedagógus által; 
 Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső szakemberek 
által; 
 Produkciók elemző értékelése 

szóban; 
 A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való viszonyulás 
elemző értékelése szóban; 
 A néptáncírás-produktumok 

rangsorskálán való elhelyezése; 
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Személyi feltételek 

 2001–szeptemberétől 2003 szeptemberéig megkezdett néptánc szakirányú továbbképzési szakról igazolás 
vagy főiskolai néptánc-pedagógus végzettség; 
 2003–szeptemberétől 2006 szeptemberéig néptánc szakvizsgázott szakirányú továbbképzési szak vagy 

főiskolai néptánc-pedagógusi végzettség; 
 2006–szeptemberétől néptánc szakvizsgázott szakirányú továbbképzési szak, vagy főiskolai 

néptáncpedagógusi végzettség, vagy főiskolai néptánc szakos végzettség. 

Tárgyi feltételek 

 Elkülönített, rugalmas padozatú tér vagy tornaterem 
 Kazettás magnetofon, CD-, videó és DVD-lejátszó 
 Hangkazetták, CD-k, videók, DVD-k 
 Kellékek: botok, kendők, szalagok, üvegek stb. 
 Gyakorló ruha, fellépő ruha 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk.: Felföldi László – Pesovár Ernő. Planétás. 

Jelenlévő múlt sorozat. 
 Pesovár Ernő: A magyar páros tánc. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Néptánc kislexikon. Szerk.: Pálfy Gyula. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt 

sorozat. 
 Új élő népzene CD-sorozat 1-10. 
 Elemezhető néptánc- és táncprodukciókról készült videokazetták, DVD-k (gyűjtések, színházi vagy táncházi 

felvételek) 
 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári 
szám 

Cím 

11-12.  Autentikus népzenét tartalmazó hangkazetták, CD-k 
  Elemezhető, néptánc-produkciókról készült videokazetták, DVD-k (gyűjtések, 

színházi vagy táncházi felvételek) 
  Néptánc olvasókönyvek 

 
A néptánc tanítása viszonylag rugalmas, lehetőleg fa padlózatú, nem porolós helyiséget igényel, jó minőségű 
hangszóróval, erősítővel, audio- és videó eszközökkel felszerelve. 
 
A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke: 
 Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk.: Felföldi László – Pesovár Ernő. Planétás. 

Jelenlévő múlt sorozat. 
 Pesovár Ernő: A magyar páros tánc. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Néptánc kislexikon. Szerk.: Pálfy Gyula. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
 Új élő népzene CD-sorozat 1-10. 
 Elemezhető néptánc- és táncprodukciókról készült videokazetták, DVD-k (gyűjtések, színházi vagy táncházi 

felvételek) 
 
A néptánc tanításához a közoktatási rendszerben is felhasználható taneszközök köre egyelőre szűk, 
azonban fokozatosan bővül. Az amatőr néptánc-művészeti mozgalom és a táncpedagógusok képzése már 
korábban "kikényszerítette" azokat a háttéranyagokat, amelyek ma az iskolában is használhatóak, ha nem 
magasan képzett néptánc-oktató vállalja a tárgy tanítását. Az alábbi kötetek beszerzése indokolt:  
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1. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
2. Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
3. A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk.: Felföldi László – Pesovár Ernő. Planétás. 

Jelenlévő múlt sorozat. 
4. Pesovár Ernő: A magyar páros tánc. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
5. Néptánc kislexikon. Szerk.: Pálfy Gyula. Planétás. Jelenlévő múlt sorozat. 
6. TÁTRA Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás. Jelenlévő múlt 
sorozat. 
7. MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 
1975. + 3 melléklet. 
8. PESOVÁR Ernő – LÁNYI Ágoston: A magyar nép táncművészete /Néptánciskola/ I-II. Népművelési 

Propaganda Iroda. Budapest, 1975. 
 
A 7. és a 8. sorszámú mű a közelmúltban is megjelent, ma is megvásárolható. A magyar nép táncművészete című 
kötet táncanyagát a Néptáncosok Szakmai Háza videoszalagon is megjelentette /archív és mai felvételek 
párhuzamosan/, így a viszonylag nehézkes táncírás-olvasás is megkerülhető. Ugyancsak a Szakmai Ház 
jelentette meg azokat a jó minőségű hangfelvételeket is, amelyek a tanításban felhasználhatók. A néptánc 
tantervben szereplő táncok majdnem mindegyike megtalálható a fent említett kötetben, valamint a video- és 
hangszalagokon. 
 
A fent megjelölt szakirodalom mellett nagy számban jelentek meg olyan kiadványok, amelyek segíthetik a 
néptánc tanítására vállalkozó pedagógusok munkáját. Ezek közül az illusztráció szándékával felsorolunk 
néhányat: 
 
ANTAL László: A néptánc tanítása. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Testnevelési és Sporttudományi 
Intézete. Szombathely, 1996. 
BARSI Ernő: Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Hazánk Kiadó. Győr, 1995. 
CSEHOVICSNÉ KÓRÓDI Judit: Élet-játékok. Magyar Médiapedagógiai Műhely. Budapest, 1995. 
FALVAY Károly: Ritmikus mozgás – énekes játék. (Óvodásoknak, kisiskolásoknak.) OPI. Budapest, 1980. 
GAZDA Klára: Gyermekvilág Esztelneken. (Néprajzi monográfia.) Kriterion Kiadó. Bukarest, 1980. 
GÁGYOR József: Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. Gondolat-Madách kiadó. Budapest-
Bratislava, 1982. 
Gyermekjátékok. Összeállította: Marian Judit. Népművelési Intézet. Budapest, 1983. 
Gyermekjátékok. A magyar népzene tára I. (Szerk.: Bartók Béla és Kodály Zoltán.) Zeneműkiadó. Budapest, 
1951. 
Gyermekjátékok. Hévízgyörk. (Gyűjtötte: Hintalan László.) Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre, 
1980. 
Gyermekjátékok.  Ritmikai gyakorlatok, etűdök, játékok, magyar néptáncok, szomszéd népek táncai. (Válogatta: 
Györgyfalvai Katalin és Simay Zsuzsa. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 1980. 
JÁNOSI Sándor: Játsszunk táncot! Népművelési Intézet. Budapest, 1981. 
Játék és tánc az iskolában. I-IV. osztály. (Szerk.: Neuwirth Annamária.) OKI-KMI-Néptáncosok Szakmai Háza. 
Budapest, 1990. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11. évfolyam 

 
A Néptánc tanulásának céljai a 11. évfolyamon 

 
A Néptánc tanulásának az a célja, hogy a tanulók megismerjék táncos anyanyelvünket, az alapvető 
tánctechnikákat, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való táncos kooperációhoz, 
készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyományok megőrzésére. Tudják átélni az ének, a zene és a mozgás 
összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét. Tudják megítélni a tánchagyomány adekvát és 
inadekvát felhasználását, a színpadra állítás érdemeit és problémáit. Ismerjék fel a tanult tánctípusokat és a 
táncdialektusokat, tudjanak legalább egy táncdialektusban táncházat vezetni. 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

       
    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
    

I. RITMUSGYAKORLATOK  RITMUSGYAKORLATOK 
TANULÁSA, ISMÉTLÉSE 

    

        
1. Ritmusvariánsok  Ritmusvariánsok visszatapsolása 

egyre növekvő terjedelemben 
 Vissza tud tapsolni 4 

ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 
(2/4-es ütem!) 

 Vissza tud tapsolni 
legalább 6 ütem 
terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

        
2. Mozgássorok ritmuskísérete  Mozgássorok ritmuskísérete 

tapssal, sarokkoppantással 
    

        
2.1. járás és futás kísérete  járások és futások tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 A járást és futást 

ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 A járást és futást 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

        
2.2. motívumok kísérete  motívumok tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 Az egyszerű 

motívumokat azonos és 
negyedes ritmusú tapssal 
kísérni tudja. 

 Az egyszerű 
motívumokat nyújtott, 
éles, fordított és kontra 
ritmusú tapssal kísérni 
tudja. 

        
2.3. futás kontra ritmuskísérete  futás sarokkoppantásos kontra 

ritmuskísérete 
 A futást azonos lábbal 

kontra koppantással 
kísérni tudja. 

 A futást váltott lábbal 
kontra koppantással 
kísérni tudja. 

        
II. TÁNCTECNIKA  TÁNCTECHNIKÁK 

TANULÁSA, FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Tánctechnikák  Valamelyik tánctechnika (balett-, 

Molnár- stb.) tanulása és 
folyamatos gyakorlása 

 A választott technikát 
minta alapján gyakorolni 
tudja. 

 A választott technikát be 
tudja mutatni, a 
gyakorlást irányítani 
tudja. 

        
2. Keringések és forgások  Keringések és forgások 

folyamatos gyakorlása 
 Legalább 3 forgást 

"fejkapással" el tud 
végezni. 

 Legalább 5 forgást 
"fejkapással" el tud 
végezni. 
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III. NÉPTÁNCOK  NÉPTÁNCOK TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    HON 
MÁS 
EU 
ÖNI 

        
1. A dunántúli dialektus táncai  A megismert tánctípusok 

motívumkincsének bővítése, 
 A tanult motívumokat és 

táncokat társaival 
 A tanult táncokat 

önállóan, mintaszerűen 
        
   kiegészítése, a stílusjegyek 

elemzése és szituatív gyakorlása 
 gyakorolni és táncolni 

tudja. 
 táncolni tudja. 

        
2. Az alföldi dialektus táncai  A megismert tánctípusok 

motívumkincsének bővítése, 
kiegészítése, a stílusjegyek 
elemzése és szituatív gyakorlása 

 A tanult motívumokat és 
táncokat társaival 
gyakorolni és táncolni 
tudja.     

 A tanult táncokat 
önállóan, mintaszerűen 
táncolni tudja. 

        
3. Táncrendek  Táncrendek összeállítása és 

megtanulása a 11. évfolyamon 
elemzett táncdialektusokban 

    

        
3.1. dél-dunántúli táncrend  egy dél-dunántúli táncrend 

összeállítása és megtanulása 
 A táncrend 

összeállításában és 
táncolásában társaival 
együtt részt vesz. 

 A táncrendet stílusosan 
be tudja mutatni, 
ugyanakkor a minta-
követéses tanulás 
folyamatában társait 
irányítani tudja. 

        
3.2. szatmári táncrend  egy szatmári táncrend 

összeállítása és megtanulása 
 A táncrend 

összeállításában és 
táncolásában társaival 
együtt részt vesz. 

 A táncrendet stílusosan 
be tudja mutatni, 
ugyanakkor a minta-
követéses tanulás 
folyamatában társait 
irányítani tudja. 

        
4. Táncrepertoár  A megismert néptáncok 

folyamatos gyakorlása 
 A megismert táncokat 

társaival együtt 
folyamatosan gyakorolni 
tudja. 

 A megismert táncokat 
egyedül gyakorolni 
tudja, hibái javítására 
önállóan is képes, ebben 
társait is segíti. 

        
5. Néptánc-produkciók  A tanult néptáncok színpadi 

bemutatása 
 A tanult néptáncok 

színpadi bemutatását 
társaival együtt vállalja. 

 A tanult táncok színpadi 
bemutatását szervezni, a 
produkciót indítani és a 
színpadon térlátásával 
irányítani tudja. 

        
IV. NÉPTÁNCISMERET  ALAPISMERETEK 

TANULÁSA A NÉPTÁNCRÓL 
    TANU 

KUTA 
        
1. Tánctípusok  A tánctípusok megismerése a már 

tanult táncok csoportosításával, 
jól strukturált szakirodalom 
olvasásával 

 A tanult táncokat 
biztonsággal típusokba 
tudja sorolni. 

 A tanult táncokat 
biztonsággal típusokba 
tudja sorolni, a típusokat 
a szakirodalom alapján 
jellemezni tudja. 

        
2.  Táncdialektusok  A táncdialektusok megismerése 

azonos típusú táncok 
összehasonlító elemzésével, jól 
strukturált szakirodalom 
olvasásával 

 A tanult 
táncdialektusokat a 
szakirodalom alapján 
röviden jellemezni tudja. 

 A tanult 
táncdialektusokat a 
szakirodalom alapján 
jellemezni tudja, egy-
egy tánctípus jellegzetes 
változatait eltérő 
dialektusokban be is 
tudja mutatni. 
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3. A tánctípusok és 

táncdialektusok társadalom-
földrajzi környezete 

 A társadalom-földrajzi környezet, 
a szokások és a viselet táncra 
gyakorolt hatásainak 
megismerése összefoglaló művek 
szemelvényei alapján  

 Egy választott táncrend 
társadalom-földrajzi 
„háttérismereteit” 
jellemezni tudja. 

 A tanult táncrendek 
társadalom-földrajzi 
„háttérismereteit” az 
olvasott szakirodalom 
alapján be tudja mutatni. 

        
4. Koreográfiaelemzés  Néptánc-műsorok megtekintése és 

irányított elemzése a tánctípusok, 
a táncdialektusok és a színpadi 
megoldások szempontjából 

 A látott néptánc-
műsorban biztonsággal 
felismeri a tanult 
táncokat.  

 A látott néptánc-műsor 
táncainak dialektusba és 
típusba sorolását 
önállóan is el tudja 
végezni, röviden 
értékelni tudja a zene-, 
tánc-, viselet-, 
magatartás 
összefüggéseit. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

11. évfolyam 
 
RITMUS-GYAKORLATOK 

a) A tanuló tudjon legalább hat-nyolc ütem terjedelmű ritmusvariánsokat biztonsággal visszatapsolni, ezek 
gyakorlásában társait is segíteni tudja. 

b) Tudjon egyszerű mozgássorokat és motívumokat azonos, nyújtott, éles és fordított, tapsos ritmussal 
kísérni. Tudja a futást egyenletes, kontra sarokkoppantással kísérni. 

 
TÁNCTEHNIKA 

a) Tudja bemutatni és gyakorlások során irányítani a választott tánctechnikát. 
b) Tudja irányítani a keringések és forgások folyamatos gyakorlását, tudjon legalább öt fordulatot egyenes 

vonalon haladva befejezni. 
 
NÉPTÁNCOK 

a) Tudja a dunántúli dialektus táncait új motívumok tanulásával bővíteni, az új motívumok folyamatos 
gyakorlását tudja irányítani. 

b) Tudja az alföldi dialektus táncait új motívumok tanulásával bővíteni, tudja az új motívumok folyamatos 
gyakorlását irányítani. 

c) Tudja a dél-dunántúli és a szatmári táncrendet stílusosan, mintaszerűen, társát irányítva táncolni. 
Kezdeményezze a táncrend szituatív gyakorlását, táncos alkalmakon való felhasználását. Tudja a két 
táncrendet társainak tanítani. 

d) Tudja a korábban tanult táncokat változatos formákban és színtereken gyakorolni, saját hibáit javítani 
és erre tudja társait is inspirálni. 

e) Tudjon a tanuló a tanult táncrepertoár alapján bemutatót tervezni, szervezni, és erre tudja társait is 
mozgósítani. Tudja a táncokat és énekeket indítani és színpadi térlátásával irányítani. 

 
NÉPTÁNC-ISMERET 

a) Tudja a tanult táncokat biztonsággal típusokba sorolni, a típusokat szakirodalom alapján tudja 
jellemezni. 

b) Tudja a táncdialektusokat szakirodalom alapján jellemezni, tudja egy-egy tánctípus dialektusokon 
belüli változatait bemutatni. 

c) Tudja a tanult táncrendek társadalom-földrajzi „háttérismereteit” olvasott szakirodalom alapján 
bemutatni. 

d) Tudja a megfigyelt néptánc-műsorok táncait önállóan dialektusokba és típusokba sorolni, ebben tudja 
segíteni társait is. Tudja röviden értékelni a zene--tánc--viselet-magatartás összefüggéseit. 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4213 

 
Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

12. évfolyam 
 

A Néptánc tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A Néptánc tanulásának az a célja, hogy a tanulók megismerjék táncos anyanyelvünket, az alapvető 
tánctechnikákat, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való táncos kooperációhoz, 
készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyományok megőrzésére. Tudják átélni az ének, a zene és a mozgás 
összhangját és diszharmóniáját, szükségletkielégítő szerepét. Tudják megítélni a tánchagyomány adekvát és 
inadekvát felhasználását, a színpadra állítás érdemeit és problémáit. Ismerjék fel a tánctípusokat és a 
táncdialektusokat, tudjanak legalább egy táncdialektusban táncházat vezetni. 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

       
    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
    

I. RITMUSGYAKORLATOK  RITMUSGYAKORLATOK 
TANULÁSA, ISMÉTLÉSE 

    

        
1. Ritmusvariánsok  Ritmusvariánsok visszatapsolása 

egyre növekvő terjedelemben 
 Vissza tud tapsolni 4 

ütem terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 
(2/4-es ütem!) 

 Vissza tud tapsolni 
legalább 6 ütem 
terjedelmű 
ritmusvariánsokat. 

        
2. Mozgássorok ritmuskísérete  Mozgássorok ritmuskísérete 

tapssal, sarokkoppantással 
    

        
2.1. járás és futás kísérete  járások és futások tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 A járást és futást 

ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

 A járást és futást 
ritmusvariánsokkal 
kísérni tudja. 

        
2.2. motívumok kísérete  motívumok tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 
 Az egyszerű 

motívumokat azonos és 
negyedes ritmusú tapssal 
kísérni tudja. 

 Az egyszerű 
motívumokat nyújtott, 
éles, fordított és kontra 
ritmusú tapssal kísérni 
tudja. 

        
2.3. futás kontra ritmuskísérete  futás sarokkoppantásos kontra 

ritmuskísérete 
 A futást váltott lábbal 

kontra koppantással 
legalább 4 ütemen át 
kísérni tudja. 

 A futást váltott lábbal 
kontra koppantással 
folyamatosan kísérni 
tudja. 

        
II. TÁNCTECNIKA  TÁNCTECHNIKÁK 

TANULÁSA, FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Tánctechnikák  Valamelyik tánctechnika (balett-, 

Molnár- stb.) tanulása és 
folyamatos gyakorlása 

 A választott technikát 
önállóan gyakorolni 
tudja. 

 A választott technikát 
mintaszerűen be tudja 
mutatni, a gyakorlást 
irányítani tudja. 

        
2. Keringések és forgások  Keringések és forgások 

folyamatos gyakorlása 
 Legalább 5 forgást 

„fejkapással” el tud 
végezni. 

 A forgást „fejkapással” 
folyamatosan  végezni 
tudja. 
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III. NÉPTÁNCOK  NÉPTÁNCOK TANULÁSA ÉS 
FOLYAMATOS 
GYAKORLÁSA 

    HON 
MÁS 
EU 
ÖNI 

        
1. Az erdélyi dialektus táncai  A megismert tánctípusok  A tanult motívumokat és  A tanult táncokat 
        
   motívumkincsének bővítése, 

kiegészítése, a stílusjegyek 
elemzése és szituatív gyakorlása 

 táncokat társaival 
gyakorolni és táncolni 
tudja. 

 Önállóan, mintaszerűen 
táncolni tudja. 

        
2. Táncrendek  Egy táncrend összeállítása és 

megtanulása az erdélyi 
dialektusban 

 A táncrend 
összeállításában és 
táncolásában társaival 
együtt részt vesz. 

 A táncrendet stílusosan 
be tudja mutatni, 
ugyanakkor a 
mintakövetéses tanulás 
folyamatában társait 
irányítani tudja. 

        
3. Táncrepertoár  A megismert néptáncok 

folyamatos gyakorlása 
 A megismert táncokat 

társaival együtt 
folyamatosan gyakorolni 
tudja. 

 A megismert táncokat 
egyedül gyakorolni 
tudja, hibái javítására 
önállóan is képes, ebben 
társait is segíti. 

        
4. Néptánc-produkciók  A tanult néptáncok színpadi 

bemutatása 
 A tanult néptáncok 

színpadi bemutatását 
társaival együtt vállalja. 

 A tanult táncok színpadi 
bemutatását szervezni, a 
produkciót indítani és a 
színpadon térlátásával 
irányítani tudja. 

        
IV. NÉPTÁNCISMERET  ALAPISMERETEK 

TANULÁSA A NÉPTÁNCRÓL 
    TANU 

KUTA 
        
1. Tánctípusok  A tánctípusok megismerése a már 

tanult táncok csoportosításával, 
jól strukturált szakirodalom 
olvasásával 

 A tanult táncokat 
biztonsággal típusokba 
tudja sorolni. 

 A tanult táncokat 
biztonsággal típusokba 
tudja sorolni, a típusokat 
a szakirodalom alapján 
jellemezni tudja. 

        
2.  Táncdialektusok  A táncdialektusok megismerése 

azonos típusú táncok 
összehasonlító elemzésével, jól 
strukturált szakirodalom 
olvasásával 

 A tanult 
táncdialektusokat a 
szakirodalom alapján 
röviden jellemezni tudja. 

 A tanult 
táncdialektusokat a 
szakirodalom alapján 
jellemezni tudja, egy-
egy tánctípus jellegzetes 
változatait eltérő 
dialektusokban be is 
tudja mutatni. 

        
3. A tánctípusok és 

táncdialektusok társadalom-
földrajzi környezete 

 A társadalom-földrajzi környezet, 
a szokások és a viselet táncra 
gyakorolt hatásainak 
megismerése összefoglaló művek 
szemelvényei alapján  

 Egy választott táncrend 
társadalom-földrajzi 
"háttérismereteit" 
jellemezni tudja. 

 A tanult táncrendek 
társadalom-földrajzi 
"háttérismereteit" az 
olvasott szakirodalom 
alapján be tudja mutatni, 
jellemezni tudja a viselet 
és a tánc összefüggéseit. 

        
4. Koreográfiaelemzés  Néptánc-műsorok megtekintése és 

irányított elemzése a tánctípusok, 
a táncdialektusok és a színpadi 
megoldások szempontjából 

 A látott néptánc-
műsorban biztonsággal 
felismeri a tanult 
táncokat, röviden 
értékelni tudja a zene- 
tánc- viselet-magatartás 
összefüggéseit. 

 A látott néptánc-műsor 
táncainak dialektusba és 
típusba sorolását 
önállóan is el tudja 
végezni, röviden 
értékelni tudja a zene- 
tánc- viselet-magatartás 
összefüggéseit, elemezni 
tudja a színpadra állítás 
megoldásait. 
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Év végi követelmények 
 

12. évfolyam 
 
RITMUS-GYAKORLATOK 

a) A tanuló tudjon legalább hat-nyolc ütem terjedelmű ritmusvariánsokat biztonsággal visszatapsolni, ezek 
gyakorlásában társait is segíteni tudja. 

b) Tudjon egyszerű mozgássorokat és motívumokat azonos, nyújtott, éles és fordított, tapsos ritmussal 
kísérni. Tudja a futást egyenletes, kontra sarokkoppantással kísérni. 

 
TÁNCTEHNIKA 

a) Tudja bemutatni és gyakorlások során irányítani a választott tánctechnikát. 
b) Tudja irányítani a keringések és forgások folyamatos gyakorlását, tudjon legalább öt fordulatot egyenes 

vonalon haladva befejezni. 
 

ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 
 
NÉPTÁNCOK 

a) Tudja bemutatni és gyakorlások során irányítani a választott tánctechnikát. 
b) Tudja irányítani a keringések és forgások folyamatos gyakorlását, tudjon legalább öt fordulatot egyenes 

vonalon haladva befejezni. 
 
NÉPTÁNC-ISMERET 

a) Tudja a tanult táncokat biztonsággal típusokba sorolni, a típusokat szakirodalom alapján tudja 
jellemezni. 

b) Tudja a táncdialektusokat szakirodalom alapján jellemezni, tudja egy-egy tánctípus dialektusokon 
belüli, jellegzetes változatait bemutatni.  

c) Tudja a tanult táncrendek társadalom-földrajzi „háttérismereteit” olvasott szakirodalom alapján 
bemutatni, és jellemezni tudja a viselet és a tánc összefüggéseit.  

d) Tudja a megfigyelt néptánc-műsorok táncait önállóan dialektusokba és típusokba sorolni., ebben tudja 
segíteni társait is. Tudja röviden értékelni a zene- tánc- viselet-magatartás összefüggéseit, a színpadra 
állítás megoldásait. 
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☺
 
 
 
 

SZÍNJÁTSZÁS 
 

7–8. évfolyam 
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A Színjátszás tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–12. évfolyam számára 
kimunkált, a NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják 
azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak. 
Az itt közölt Színjátszás tanterv szerves folytatása a 9–12. évfolyam számára kidolgozott tanterv. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

(b): Bontott csoportban ajánlott a tanítása 
. 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A Színjátszás tanterv a Művészetek műveltségi terület Tánc és dráma műveltségi részterületére terjed ki. A 
tanterv a műveltségi részterület követelményei közül a drámajátékokra vonatkozó követelmények teljesítését 
teszi lehetővé. A Színjátszás tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a 
Kommunikációs kultúra (azaz a vizuális kommunikációs kultúra) fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Segíti az 
Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra követelmények teljesítését, azáltal, hogy az egyetemes 
drámairodalom remekeivel ismerteti meg a tanulókat. Ezen kívül népi játékok megismertetésével segíti a Hon- 
és népismeret, a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítését, valamint – tréningjei révén – 
a Testi és lelki egészség követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Színjátszás tanterv minden évfolyamon általános készségfejlesztő gyakorlatokat, mozgásgyakorlatokat, 
beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat és improvizációkat, a nyilvánosság 
előtti szereplést előkészítő feladatokat és színjátszással összefüggő megtanulandó fogalmakat tartalmaz. Emellett 
rögzíti az egyes tanulási szakaszokban feldolgozásra ajánlott műveket és színháztörténeti ismereteket. A 
Színjátszás tanterv – illeszkedve az értékközvetítő és képességfejlesztő program tantárgyainak struktúrájához – 
az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén megfelelt teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes tantervi részek kölcsönösen 
megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: 
tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények 
rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – a színjátszás foglalkozásokon való aktív részvétellel – 
bármely tanuló teljesíteni tudja. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Színjátszás tantervet drámapedagógiai játékok, színjátszó gyakorlatok vezetésében felkészült, 
drámapedagógiai ismeretekkel rendelkező pedagógus taníthatja eredményesen. A tanterv különösebb tér- és 
időszervezést nem igényel. Anyanyelv és irodalom órák, illetve szabadidős foglalkozások időkeretében 
szervezhető meg. Amennyiben az osztálylétszám indokolja, célszerű az egyes évfolyamokon a tanulócsoportot 
megbontani. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához, gyakorlásához nem szükséges külön terem. 
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A Színjátszás tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
Bevezetés 
 
A drámapedagógia gyakorlatai az emberépítést célozzák, feladatuk a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a jelen 
idejű közlés megkönnyítése, a személyközi kultúra elsajátításának segítése. A dramatikus alkotójáték 
szocializáló tevékenység, hiszen a jól alkalmazott dramatikus nevelés elősegíti az emberi csoportban, 
közösségben tevékenykedő ember aktivitásának serkentését, ön- és emberismertének gazdagodását, 
alkotóképességének, önálló, rugalmas gondolkodásának fejlődését, összpontosított, megtervezett munkára 
szoktatását, testi, térbeli biztonságának javulását, időérzékének, mozgásának, beszédének fejlődését. 
 
A kommunikációs kultúrát segítő gyakorlatok viselkedési bátorságot, biztonságot nyújtanak a társadalmi élet 
számos területén, s ellensúlyozzák a tömegkommunikációs eszközök személyes részvételt kikapcsoló hatását. 
 
A színházi-drámai nevelés területéhez tartozik a hagyományos színházlátogatások előkészítése és feldolgozása 
mellett minden olyan művészeti, művészetpedagógiai esemény, melynek az élő színházi előadás, a jelen idejű 
művészi produkció a meghatározó eleme. Ezért célszerű kisgyermekkorban bábszínházak, a későbbiek során 
minél több élő színház előadásait látogatniuk a gyerekeknek. 
 
A színi nevelés drámapedagógiai ága, vagy ahogy egyre gyakrabban emlegetik, a “dráma” mint tantárgy és mint 
módszer – képzett nevelő segítségével – minden korosztály iskolai munkájában helyet kaphat. Művelése 
nehézséget jelent, hisz a hagyományos tantárgyakhoz viszonyítva nehezen osztályozható, magyarországi 
szakemberhada – bár folyvást nő – még mindig kicsiny létszámú, gyakorlati ismerettel csupán pár száz nevelő 
rendelkezik. Le kell szögeznünk, hogy drámapedagógiai játékokat, színjátszó gyakorlatokat csupán gyakorlati 
ismeretekkel is rendelkező nevelő vezethet sikerrel. 
 
Ez a tanterv csak azok számára használható, akik elméleti és gyakorlati múltat mondhatnak magukénak a színi 
nevelés, illetve a drámapedagógia területén. 
 
Mivel a szakirodalomban többször esik szó játékokról, gyakorlatokról és drámajátékokról, szükséges tisztáznunk 
a drámajáték fogalmát. A drámajáték olyan játékos emberi megnyilvánulás, amelyben a dramatikus folyamat 
jellegzetes elemei lelhetők föl. A dramatikus folyamat kifejezési formája: a megjelenítés, az utánzás; 
megjelenítési módja: a fölidézett vagy éppen megnyilvánuló társas kölcsönhatás; az interakció: eszköze: az 
emberi és zenei hang, az adott nyelv, a test, a tér és az idő; tartószerkezete pedig a szervezett emberi cselekvés. 
 
Célok 
 
A Színjátszás tanulásának célja az értelem, az érzelem, a fizikum, a jellem harmonikus és differenciált 
fejlesztése. A jól alkalmazott dramatikus nevelés elősegíti: 
 
− a csoportban, közösségben tevékenykedő ember aktivitásának serkentését, ön- és emberismeretének 
gazdagodását, 
− helyzetmeghatározási és döntési képességének erősödését, 
− az alkotóképesség, az önálló, rugalmas gondolkodás fejlődését, 
− az összpontosított, megtervezett munkához szokást, 
− a testi, térbeli biztonság javulását, az időérzék fejlődését, 
− a mozgás és a beszéd fejlődését: szép és kifejező voltának formálódását. 
− gazdagítja az oktatómunkát, a szabadidő eltöltését, 
− színesebbé, intenzívebbé teszi a korrekciós foglalkozásokat, 
− a résztvevők korának megfelelő formában viselkedési bátorságot, biztonságot nyújt az élet sok területén 
     (pályaválasztás, ügyintézés, családi, iskolai gondok stb.), 
− könnyed és természetes kapcsolatot teremt a nemek között, 
− ellensúlyozza azt a passzivitást, amit a tömegkommunikációs eszközök akaratlanul is segítenek. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

7–8. évfolyam 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Bemutatás, mimetizálás 
(megjelenítés, kifejezés) 
 Szerepjáték 
 Szituációs játék 
 Improvizáció 
 Egyéni és csoportos produkciók 

bemutatása közönség előtt 
 Dramatizált mesék elemzése, 

megbeszélése 
 A helyes kiejtés és beszédlégzés 

gyakorlása 
 Projekt módszer (színi előadás, 

műsor, megemlékezés, 
népszokások, rítusok 
megtervezése, kivitelezése, 
bemutatása) 

 Szerepek szövegének (pl. 
versek, párbeszédek) 
reprodukciója 
 Az együttműködő képesség 

megfigyelése csoportos 
produkciók esetén 
 Egyéni produkció megfigyelése 
 Versenyekre való benevezés, 

azokon való részvétel 
 A feldolgozásra ajánlott 

szövegek, szerepek ismeretének 
ellenőrzése kikérdezéssel 
 Produkciók, előadások képi és 

hangrögzítése 
 Színházi előadásokról szóló 

értékelő vélemény ismertetése 

 A pedagógus írásbeli szöveges 
formatív értékelése 
 A pedagógus szóbeli szöveges 

formatív értékelése megerősítő, 
szabályozó, korrigáló 
funkcióval 
 Önelemzés, önértékelés 
 Tanulótárs mint játszótárs 

értékelése a partner 
produktumáról, teljesítményéről
 Tanulótárs mint néző, befogadó 

értékelése társai produktumáról, 
 Produkciók, előadások 

zsűrizése 
 A bemutathatósági szintet elért 

produkciók színpadi (közönség 
előtti) előadása 

 
Tanítási segédletek  
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7–8  Rudas János: Delfi örökösei 

Gondolat Bp. 1990. 
Gabnai Katalin: Drámajátékok 

 Marczibányi téri Művészeti Központ Bp. 1993. 
Előd Nóra: Drámajátékok 

  Másképp Alapítvány Bp. 1997. 
Zalavári András: Másságaink szöveg- és gyakorlatgyűjtemény 

Candy Veszprém 1997. 
Erhard Thiel: Testbeszéd 

Könyvklub Bp. 1997. 
Kaposi László: Dráma tanítása 7-8. osztály 

  Kerekasztal Színházi Nevelési Központ – Gödöllő 1999. 
Kaposi László: Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak 

  Magyar Művelődési Intézet Bp. 1999. 
 
 
Feldolgozásra ajánlott művek 
 
mesék; 
mondák; 
mítoszok; 
eposzok, anekdoták 
 
 
Eljátszásra, közös dramatizálásra ajánlott művek 
 
bibliai történetek; 
Iliász – Odüsszeia; 
Petőfi Sándor: János vitéz; 
megtörtént események; 
kitalált történetek; 
történetek a fantasztikus irodalomból;  
interjúhelyzetek; 
Arany János Toldija és minden olyan eposz vagy izgalmas történet, melyben a hős döntési helyzeteket él meg; 
vidám történetek; 
komédia-részletek, melyekben a humor és a komikum minden formájával találkozhatnak a tanulók. 



 
 
 
 
4220 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
7–8. évfolyam 

 
A Színjátszás tanulásának céljai a 7–8. évfolyamon 

 
A kellemes munkalégkör megtartása mellett egyre határozottabb cél a másik ember élményének előkészítése, a 
személyiségre való rácsodálkozás, annak értékelése. Az irodalmi alapanyag segítségével történő játékok, s a napi 
életből vett események eljátszása hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy „rögtönítélő” kamaszságuk természetes 
kegyetlensége idején is képesek legyenek a nagyvonalúságra, a megbocsátásra. Tisztázódjanak érzelmi 
viszonyulásaik társaikhoz, önmagukhoz, sőt, egész társadalmunkhoz is. Az a helyzetfölismerési és döntési 
készség, melynek már valamelyest birtokában lesznek a tanulók a 8. évfolyam végére, kifinomult vagy 
legalábbis finomuló társadalmi érzékenységgel kell, hogy párosuljon. Érjék el, hogy érzelmeikben is legyenek 
kreatívak, s az elszenvedett megpróbáltatásokat művészi módon feldolgozva tudják beépíteni játékaikba és majd 
egész személyiségük gazdagítására használják fel azt. Ismerkedjenek meg a kompromisszum fogalmával, járják 
körül annak lehetséges módozatait különböző élethelyzetek elemzése révén. Növekvő ön- és emberismeretük 
birtokában legyenek képesek szeretni vagy legalább elfogadni saját magukat. Viharos és látványos tagadásaik 
közepette próbálják ki az elfogadás, a vállalás aktusát is. Törekedjenek arra, hogy egyre nagyobb 
elmélyültséggel és toleranciával elemezzék a megnyilvánuló embert. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. DRÁMAJÁTÉKRA 
TÖRTÉNŐ 
FELKÉSZÜLÉS: 
MEGJELENÍTŐ, 
KIFEJEZŐ, MIMETIKUS 
GYAKORLATOK 

 DRÁMAJÁTÉKRA TÖRTÉNŐ 
FELKÉSZÜLÉS: 
MEGJELENÍTŐ, KIFEJEZŐ, 
MIMETIKUS GYAKORLATOK 
VÉGZÉSE 

    

        
1. Koncentrációs és lazító 

gyakorlatok 
 Koncentrációs és lazító 

gyakorlatok végzése a tanulók 
belső világának kifejezése végett 

 Részt vesz a 
koncentrációs és lazító 
gyakorlatok végzésében. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a 
koncentrációs és lazító 
gyakorlatok végzésében. 

        
2. Mozgásgyakorlatok  Mozgásgyakorlatok végzése 

gimnasztikai gyakorlatokkal, 
sportjátékokkal, pantomimes, 
táncos és alapszintű akrobatikus 
elemekkel az önkifejezésre is 
ügyelve 

    

        
2.1. színpadi trükkök: esések, 

pofonok, botlások 
 színpadi trükkök: esések, 

pofonok, botlások gyakorlása 
 Részt vesz a színpadi 

trükkök gyakorlásában. 
 Rendszeresen aktívan 

részt vesz a színpadi 
trükkök gyakorlásában. 

        
2.2. Páros ill. csoportos 

egyensúly és 
bizalomgyakorlatok. 

 Páros ill. csoportos egyensúly és 
bizalomgyakorlatok végzése. 

 Részt vesz a gyakorlatok 
végzésében. 

 Rendszeresen részt vesz 
a gyakorlatokban. 
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3. Beszéd- és 

légzésgyakorlatok. 
Beszédkészséget fejlesztő 
játékok. 

 Beszédgyakorlatok végzése in 
vivo helyzetekben: a hallgatóság 
létszámához, az adott terem, 
helyszín akusztikai viszonyaihoz 
igazodó hangerő- és 
tempóváltások gyakorlása; 
a különböző emberi hangok 
hangszínezetének felismerése és 
gyakorlása; 
a hangszínezet utánzása egy-egy 
szereplő jellemének kifejezése, 
"láttatása" érdekében 

 Részt vesz a 
beszédgyakorlatok 
végzésében. Segítséggel 
képes megismert 
szereplők hangszínének 
utánzására. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a 
beszédgyakorlatok 
végzésében. Képes az 
adott terem, helyszín 
akusztikai viszonyaihoz 
igazodó hangerejű 
beszélésre. Egy-két 
megismert szereplő 
jellemét ki tudja fejezni 
a hangszínezet 
utánzásával. 

        
4. Megjelenítő, kifejező, 

mimetikus gyakorlatok. 
Metakommunikáció, 
testbeszéd. 

 A metakommunikatív kódok és 
technikák megértése, gyakorlása, 
alkalmazása. 

    

        
4.1. Közös dramatizálás és 

játékvezetés kisebb 
csoportban a tanult drámai 
konvenciók alkalmazásával. 
- forró szék 
- szertartás 
- pillanat megjelölése 

 Közös dramatizálás és 
játékvezetés gyakorlása kisebb 
csoportban, konvenciók 
alkalmazásával. Konvenciók 
tudatos alkalmazása. 

 Részt vesz a közös 
dramatizálás és 
játékvezetés 
gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a közös 
dramatizálás és 
játékvezetés 
gyakorlásában. 

        
4.2. jelenetek dramaturgiailag 

megokolt összefűzése 
 jelenetek dramaturgiailag 

megokolt összefűzésének 
gyakorlása 

 Részt vesz a jelenetek 
összefűzésének 
gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a jelenetek 
összefűzésének 
gyakorlásában. 

        
5. Egyszerűbb ön- és 

társismereti játékok. 
 Egyszerűbb ön- és társismereti 

játékok megismerése. 
 Részt vesz a játékokban.  Aktívan részt vesz a 

játékokban. 
        
II. A DRÁMAJÁTÉKOT 

SEGÍTŐ 
TÁRSMŰVÉSZETEK 

 A DRÁMAJÁTÉKOT SEGÍTŐ 
TÁRSMŰVÉSZETEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Maszkos játékok  Maszkos játékok megismerése, 

játszása az önkifejezés lehetséges 
módjainak kihasználásával 

 Részt vesz a maszkos 
játékok gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a maszkos 
játékok gyakorlásában. 

        
2. Ritmushangszerek, illetve 

hangszerré változtatható 
tárgyak 

 Ritmushangszerek, illetve tárgyak 
hangszerként való használatának 
gyakorlása;  
megszólaltatásuk révén kísérlet 
az önkifejezésre 

 Részt vesz a 
ritmushangszerek 
megszólaltatásának, 
valamint tárgyak 
hangszerként való 
használatának 
gyakorlásában. 

 Improvizatív módon 
képes 
ritmushangszereket 
megszólaltatni, valamint 
tárgyak hangszerként 
használni. 

        
3. Tánc és zene  A tánc és zene drámajátékban 

betöltött szerepének megismerése 
és gyakorlása; 
a tánc önkifejező lehetőségeinek 
kihasználása 

 Részt vesz a megismert 
táncok lépéseinek 
gyakorlásában. Legalább 
egy etűdöt képes 
eltáncolni a megismert 
történelmi táncok közül. 

 Részt vesz a megismert 
táncok lépéseinek 
gyakorlásában. Két-
három etűdöt képes 
eltáncolni a megismert 
történelmi táncok közül. 

        
3.1. történelmi táncok és 

társastáncok legfontosabb 
lépései 

 a történelmi táncok és a 
társastáncok legfontosabb 
lépéseinek megismerése és 
gyakorlása (például filmek, 
videofelvételek elemzésével) 
Különböző tánctípusok páros 
technikáinak alapjai. 

 Részt vesz a történelmi 
táncok és a társastáncok 
legfontosabb lépéseinek 
gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a történelmi 
táncok és a társastáncok 
legfontosabb lépéseinek 
gyakorlásában. 

 
4. A színházi előadás formai 

elemei. 
A díszlet és a kellék. Jelmez. 

 A díszlet- és kellékkészítés, 
jelmezválasztás gyakorlása;  
kellékválasztás az önkifejezés 
jegyében 

 Részt vesz a díszlet- és 
kellékkészítés 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a díszlet- és 
kellékkészítés 
gyakorlásában. 
Megadott szerephez 
képes kifejező kelléket 
választani. 
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III. IMPROVIZÁCIÓ  IMPROVIZÁCIÓS 

GYAKORLATOK VÉGZÉSE 
KÜLÖNFÉLE 
ÉLETHELYZETEK 
MEGFIGYELÉSÉVEL, 
KIFEJEZÉSÉVEL 

    

        
1. Morális szituációk kifejezése 

drámatechnikai eszközökkel 
Kettős erkölcs – az 
erkölcsvesztés okai 

 Morális szituációk kifejezésének 
gyakorlása drámatechnikai 
eszközökkel 
Ismeretgyűjtés. 

 Részt vesz a morális 
szituációk kifejezésének 
gyakorlásában. Tudja 
felsorolni a megismert 
okokat. 

 Morális szituációkat 
képes önállóan kifejezni 
drámatechnikai 
eszközökkel. Tárja fel az 
ok-okozati 
összefüggéseket. 

KUTA 

2. Kötött szövegű mű 
improvizatív megjelenítése 

 Kötött szövegű mű improvizatív 
megjelenítésének gyakorlása 

 Részt vesz kötött 
szövegű művek 
improvizatív 
kifejezésének 
gyakorlásában. 

 Kötött szövegű műveket 
képes improvizatívan 
kifejezni. 

        
3. Adott mű (novella, 

színdarab, festmény) 
üzenetének kifejezése a 
drámajáték közlési 
rendszerével 

 Adott mű (novella, színdarab, 
festmény) üzenetének a 
drámajáték közlési rendszerével 
történő kifejezési lehetőségeinek 
megismerése, gyakorlása 

 Részt vesz megadott 
művek drámajáték 
eszközeivel történő 
kifejezéseinek 
gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz megadott 
művek drámajáték 
eszközeivel történő 
kifejezéseinek 
gyakorlásában. 

        
4. Mozgásimprovizáció 

gyakorlatai. Történetek 
feldolgozása tánc és 
mozgástechnikai elem 
alkalmazásával. 

 Improvizáció a társművészetek 
bevonásával. 

 Részt vesz a 
gyakorlatokban. 

 Részt vesz a 
gyakorlatokban. 

        
5. Történetek feldolgozása 

drámai konvenciók 
alkalmazásával. 
Pszichototróp anyagoktól 
való függőség és az 
öngyilkosság. 

 Ismeretgyűjtés. Történetek 
alkotása és feldolgozása a tanult 
konvenciók alkalmazásával. 

 Részt vesz a feldolgozó 
munkában. 

 Részt vesz a feldolgozó 
munkában. 

KUTA 
ÖNI 

        
IV. EGYÜTTES 

HELYZETELEMZÉSEK 
 EGYÜTTES 

HELYZETELEMZÉSEK 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Mindennapi élethelyzetek 

elemzése. Életjátékok a 
konvenciók elemeivel. 

 Mindennapi élethelyzetek 
elemzésének gyakorlása az 
önkifejezés nézőpontjából. 
Konvenciók elemzése. 

 Részt vesz mindennapi 
élethelyzetek 
elemzésének és 
eljátszásának 
gyakorlásában. 

 Képes önállóan elemezni 
mindennapi 
élethelyzeteket az 
önkifejezés 
nézőpontjából. 

        
2. Novellák, színdarabok 

szituációinak elemzése 
 Novellák, színdarabok 

szituációinak elemzésének 
gyakorlása az önkifejezés 
nézőpontjából 

 Részt vesz novellák, 
színdarabok szituációi 
elemzésének, 
eljátszásának 
gyakorlásában. 

 Képes önállóan elemezni 
a novellák, színdarabok 
szituációit az önkifejezés 
nézőpontjából. 

        
V. NYILVÁNOS SZEREPLÉS  FELKÉSZÜLÉS A 

NYILVÁNOS SZEREPLÉSRE 
    

        
1. 20-25 percnyi időtartamú 

nyilvános szereplés 
 Részben önálló felkészülés 20-25 

percnyi időtartamú nyilvános 
szereplésre 

 Képes önállóan 
felkészülni legalább öt 
perces nyilvános 
szereplésre. 

 Képes önállóan 
felkészülni legalább 
tizenöt-húsz percnyi 
nyilvános szereplésre. 

        
2. Színpadi fellépés többféle 

térben, többféle közönség 
előtt 

 A színpadi fellépés megszervezése 
többféle térben, többféle 
közönség előtt; 
a kiváltott hatások társas 
elemzése 

 Részt vesz közös 
színpadi fellépés 
megszervezésében 
különböző térben, 
különféle közönség előtt.

 Részt vesz közös 
színpadi fellépésben, 
illetve annak 
megszervezésében 
különböző térben, 
különféle közönség előtt.
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VI. DRAMATURGIAI 

FOGALMAK 
 DRAMATURGIAI 

FOGALMAK TANULÁSA 
    

        
1. Az idő, a tér, az üzenet 

motívum fogalma a 
cselekmény, 
ellencselekmény 
viszonyában 

 Az idő, a tér, az üzenet motívum 
fogalmának értelmezése a 
cselekmény, ellencselekmény 
viszonyában 

 Érti az idő, a tér és az 
üzenet motívum 
fogalmának jelentését. 

 Képes értelmezni az idő, 
a tér és az üzenet 
motívum fogalmát a 
cselekmény, 
ellencselekmény 
viszonyában. 

        
2. A motívum és a 

motívumerősítés 
 A motívum és a motívumerősítés 

felismerése, megnevezése 
 Felismeri elemzett 

drámai művek 
motívumait. 

 Felismeri és meg tudja 
nevezni az elemzett 
drámai művek 
motívumait, 
motívumfűzéseit. 

        
VII. ÉLŐ SZÍNHÁZI 

ELŐADÁSOK 
 ÉLŐ SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK 

MEGTEKINTÉSE, 
FELDOLGOZÁSA 

 Évente legalább 3 
alkalommal részt vesz 
élő színházi előadások 
megtekintésében. Képes 
betartani a 
színházlátogatás 
viselkedési normáit. 

 Évente legalább 3 
alkalommal részt vesz 
élő színházi előadások 
megtekintésében. A 
látott műveket képes 
megadott szempontok 
alapján önállóan 
elemezni. Képes 
betartani a 
színházlátogatás 
viselkedési normáit. 

        
1. Kritika  Kritika készítése.  Néhány mondatban 

élőszavas kritikát készít. 
 Képes kritika írására. 

        
2. Színházi stílusok, műfajok.  Színházi műfajokat, stílusokat 

tanulmányoz. 
 Képes színházi műfajok, 

stílusok felismerésére. 
 Felismeri és 

megkülönbözteti az 
adott színházi műfajokat, 
stílusokat. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

7–8. évfolyam 
 

a) Legyen képes saját élethelyzetének megjelenítésére. Ismerje a különböző élethelyzetek és morális 
problémáik dramatikus feldolgozásának lehetséges módozatait. 

b) Tudjon karaktert ábrázolni mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel. Mutassa meg a szerep 
repertoárját, ezen keresztül ön- és társismeretét. 

c) Építse be szerepjátékába más művészeti ágak területéről származó ismereteit. 
d) Legyen képes színházi stílusoknak megfelelő szerepjátékokra, különféle szerepek megformálására. 
e) Tudjon a rendezői instrukció mentén dolgozni. 
f) Nevezze meg a dráma/színházi konvenciókat, alkalmazza játéka során. 
g) Készítsen szimbolikus mozgásokból építkező improvizációt. 
h) Tudjon drámai szövegeket értően olvasni. 
i) Elemezzen, értékeljen színházi előadásokat. 
j) Ismerje a színház jelenkori társadalmi szerepét napjaink színházi struktúráját. 
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☺
 
 
 
 

SZÍNJÁTSZÁS 
 

9–10. évfolyam 
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A Színjátszás tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között a 7–12. évfolyam számára 
kimunkált, a NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják 
azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és pedagógiája szerint dolgoznak. 
Az itt közölt Színjátszás tanterv előzménye a 7–8. évfolyam számára kidolgozott tanterv, és szerves folytatása a 
szabadon választható 11–12. évfolyam számára kidolgozott Színjátszás, drámajátékvezetés tanterv. 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

(b): Bontott csoportban ajánlott a tanítása. 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A Színjátszás tanterv a Művészetek műveltségi terület Tánc és dráma műveltségi részterületére terjed ki. A 
tanterv a műveltségi részterület követelményei közül a drámajátékokra és a színi nevelésre előírt követelmények 
teljesítését teszi lehetővé. A Színjátszás tanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei 
közül a Kommunikációs kultúra (azaz a vizuális kommunikációs kultúra) fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. 
Segíti az Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra követelmények teljesítését, azáltal, hogy az egyetemes 
drámairodalom remekeivel ismerteti meg a tanulókat. Ezen kívül népi játékok megismertetésével segíti a Hon- 
és népismeret követelményeinek teljesítését, valamint – tréningjei révén – a Testi és lelki egészség 
követelményeinek teljesítését is. 
A Színjátszás – drámajáték-vezetés tanterv programja minden évfolyamon általános készségfejlesztő 
gyakorlatokat, mozgásgyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat 
és improvizációkat, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő feladatokat és színjátszással összefüggő 
megtanulandó fogalmakat tartalmaz. Emellett rögzíti az egyes tanulási szakaszokban feldolgozásra ajánlott 
műveket és színháztörténeti ismereteket. A tanterv szorosan épít a társművészetekre. 
 
A tanterv jellemzői 
 
A Színjátszás tanterv programja minden évfolyamon általános készségfejlesztő gyakorlatokat, 
mozgásgyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat és 
improvizációkat, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő feladatokat és színjátszással összefüggő 
megtanulandó fogalmakat tartalmaz. Emellett rögzíti az egyes tanulási szakaszokban feldolgozásra ajánlott 
műveket és színháztörténeti ismereteket. A tanterv szorosan épít a társművészetekre. A tanterv tananyagának 
tanulása révén a tanulók megismerkednek a különböző drámatörténeti korok dramaturgiáival, elemezhetik az 
eltérő dramaturgiai rendszereket – minden esetben konkrét műhöz vagy eseményhez kapcsoltan. 
Tájékozódhatnak a leghíresebb színházi rendezők stílusáról. Emellett bepillantást nyerhetnek a nevelőszínház 
(T.I.E. – Theatre in Education) programjába. 
A Színjátszás tanterv – illeszkedve a Képességfejlesztő és értékőrző program tantárgyainak struktúrájához – az 
alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási programra, 
teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag 
taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási-tanítási 
követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott 
évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes tantervi részek 
kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói 
tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékenységhez 
teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás foglalkozásokon 
való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni tudja. 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Színjátszás tantervet drámapedagógiai játékok, színjátszó gyakorlatok vezetésében felkészült, 
drámapedagógiai ismeretekkel rendelkező pedagógus taníthatja eredményesen. A tanterv különösebb tér- és 
időszervezést nem igényel. Anyanyelv és irodalom órák, illetve szabadidős foglalkozások időkeretében 
szervezhető meg. Amennyiben az osztálylétszám indokolja, célszerű az egyes évfolyamokon a tanulócsoportot 
megbontani. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához, gyakorlásához nem szükséges külön terem. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 
9–10. évfolyam 

 
A tananyag-elsajátítást szolgáló 

módszerek 
Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Bemutatás 
 Mimetizálás (megjelenítés, 

kifejezés) 
 Szerepjáték 
 Szituációs játék 
 Improvizáció 
 Egyéni és csoportos produkciók 

bemutatása közönség előtt 
 Dramatizált mesék, történetek 

elemzése, megbeszélése 
 A helyes kiejtés és beszédlégzés 

gyakorlása 
 Projekt módszer (színi előadás, 

műsor, megemlékezés, 
népszokások, rítusok 
megtervezése, kivitelezése, 
bemutatása) 
 Vita 
 Szövegfeldolgozás néma 

olvasással (színháztörténeti, 
rendezői és dramaturgiai 
szakszövegek) 
 Színházi plakát tervezése 
 Utánzás 
 Mintaadás 
 Magyarázat 
 Vitavezetés 

 Szerepek szövegének (pl. 
versek, párbeszédek) 
reprodukciója 
 Az együttműködő képesség 

megfigyelése csoportos 
produkciók esetén 
 Egyéni produkció megfigyelése 
 Versenyekre való benevezés, 

azokon való részvétel 
 A feldolgozásra ajánlott 

szövegek, szerepek ismeretének 
ellenőrzése kikérdezéssel; a 
kikérdezést a pedagógus és a 
diáktársak is végezhetik 
 Produkciók, előadások képi és 

hangrögzítése 
 Színházi előadásokról szóló 

értékelő vélemény ismertetése 
 Színházi előadásokról szóló 

kritika írása 
 Műsorfüzet szerkesztése 
 Vizsga 
 Teszt 
 Feladatlap 

 A pedagógus írásbeli szöveges 
formatív értékelése 
 A pedagógus szóbeli szöveges 

formatív értékelése megerősítő, 
szabályozó, korrigáló 
funkcióval 
 Önelemzés, önértékelés 
 Tanulótárs mint diáktárs 

értékelése a partner 
produktumáról, teljesítményéről
 Tanulótárs mint néző, befogadó 

értékelése társai produktumáról, 
teljesítményéről 
 Produkciók, előadások 

zsűrizése 
 A bemutathatósági szintet elért 

produkciók színpadi (közönség 
előtti) előadása 

 
 
Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9-10.  Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Szó- hang- gesztus. Móra, Budapest, 1985. 

  Mezei Éva: Játsszunk színházat! Móra, Budapest. 

  Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Magyar Drámapedagógiai 
Társaság. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola. 

  Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 363 p. 

  Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon, Bp., 1999. 333 p. 

  Budai Éva: “ Színház az egész világ…” Korona Bp. 1993. 

  Kaposi László: Színház és dráma a tanításban MDT. Bp. 1995. 

  Kaposi László: Játékkönyv M.D. T. Bp. 1993- 2000 

  Kaposi László: Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Magyar Művelődési Intézet Bp. 1999 

  Alkalmazott drámajáték 1 –10. Évfolyam Szerk: Előd Nóra CANDY Veszprém 1999. 

  Püspöki Péter: Drámaóra – gyűjtemény BAZ. DM. Miskolc 2000 

 
Feldolgozásra ajánlott művek 
 

lírai művek a magyar és a világirodalomból 
novellák 
 
Előadásra ajánlott művek 
 

minden olyan eposz vagy izgalmas történet, melyben a hős döntési helyzeteket él meg; 
vidám történetek; 
komédiarészletek, melyekben a humor és a komikum minden formájával találkozhatnak a tanulók. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9–10. évfolyam 

 

A Színjátszás tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
A kellemes munkalégkör megtartása mellett egyre határozottabb cél a másik ember (a drámajátékot eddig nem 
tanulók) élményvilágának megismerése, a személyiségre való rácsodálkozás, annak értékelése. A színjátszás 
foglalkozásokon, valamint az irodalomórákon elsajátított irodalmi alapanyag segítségével történő játékok, s a 
napi életből vett események eljátszása hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy “rögtönítélő” kamaszságuk 
természetes kegyetlensége idején is képesek legyenek a nagyvonalúságra, a megbocsátásra. Tisztázódjanak 
érzelmi viszonyulásaik társaikhoz, önmagukhoz, sőt, egész társadalmunkhoz is. Az a helyzetfölismerési és 
döntési készség, melynek már valamelyest birtokában voltak a tanulók a 8. évfolyam végére, kifinomult vagy 
legalábbis finomuló társadalmi érzékenységgel kell, hogy párosuljon. Érjék el, hogy érzelmeikben is legyenek 
kreatívak. Az elszenvedett megpróbáltatásokat művészi módon feldolgozva tudják beépíteni játékaikba, majd 
egész személyiségük gazdagítására használják fel azt. Ismerkedjenek meg a kompromisszum fogalmával, járják 
körül annak lehetséges módozatait különböző élethelyzetek elemzése révén. Növekvő ön- és emberismeretük 
birtokában legyenek képesek szeretni vagy legalább elfogadni saját magukat. Viharos és látványos tagadásaik 
közepette próbálják ki az elfogadás, a vállalás aktusát is. Törekedjenek arra, hogy egyre nagyobb 
elmélyültséggel és toleranciával elemezzék egymásban és a felnőttek világában megnyilvánuló emberit. 
Elsődleges célja, hogy a tanulók számára lehetőséget biztosítson az önkifejezésre, a színpadi munka 
elsajátítására valamint a színházi szakmák tevékenységi körének megismerésére. Törekedni kell, hogy a munkát 
az adottságokhoz és képességekhez igazítsuk, nem feledkezve el, hogy kamaszkorú fiatalokkal dolgozunk. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. DRÁMAJÁTÉKRA 
TÖRTÉNŐ 
FELKÉSZÜLÉS: 
MEGJELENÍTŐ, 
KIFEJEZŐ, MIMETIKUS 
GYAKORLATOK 

 DRÁMAJÁTÉKRA TÖRTÉNŐ 
FELKÉSZÜLÉS: 
MEGJELENÍTŐ, KIFEJEZŐ, 
MIMETIKUS GYAKORLATOK 
VÉGZÉSE 

    

        
1. Koncentrációs és lazító 

gyakorlatok 
 Koncentrációs és lazító 

gyakorlatok végzése a tanulók 
belső világának kifejezése végett 

 Részt vesz a 
koncentrációs és lazító 
gyakorlatok végzésében. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a 
koncentrációs és lazító 
gyakorlatok végzésében. 

        
2. Mozgásgyakorlatok  Mozgásgyakorlatok végzése 

gimnasztikai gyakorlatokkal, 
sportjátékokkal, pantomimes, 
táncos és alapszintű akrobatikus 
elemekkel az önkifejezésre is 
ügyelve 

    

        
2.1. MOZGÁSSZÍNHÁZI 

TRÉNING 
– akrobatika 
– kontakt tánc és 
improvizáció 
– zenés improvizáció 
– jelenlét, gyakorlatok 

 Karakterábrázolás a mozgás 
eszközeivel. Mozgás 
improvizációk gyakorlatainak 
tervezése. 

 Részvétel a 
tréningekben. 

 Önállóan mozgásos 
jeleneteket tervez adott 
témában. 
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2.2. mozgásgyakorlatok 

elemzése 
 mozgásgyakorlatok elemzése 

élménybeszámolók és mások 
megfigyelése révén; 
megadott szempontok alapján 
tudatos elemzési technika 
elsajátítása Gyakorlatok 
mozgássorrá fűzése a színpadi 
elvárások és a fiziológiai 
ismeretek alapján. 

 Részt vesz a 
mozgásgyakorlatok 
elemzésében. 

 Önállóan képes a 
megfigyelt 
mozgásgyakorlatokat 
elemezni. 

 
3. Beszédgyakorlatok 

Fejlesztő és szinten tartó 
beszédes játékok. 

 Beszédgyakorlatok végzése in 
vivo helyzetekben: a hallgatóság 
létszámához, az adott terem, 
helyszín akusztikai viszonyaihoz 
igazodó hangerő- és 
tempóváltások gyakorlása; a 
különböző emberi hangok 
hangszínezetének felismerése és 
gyakorlása; a hangszínezet 
utánzása egy-egy szereplő 
jellemének kifejezése, "láttatása" 
érdekében 

    

        
3.1. hangsúly és intonáció  a magyar kiejtés normáihoz 

igazodó hangsúly és intonáció 
gyakorlása; 
a hangsúly és az intonáció 
"torzítása" a mondanivaló 
hitelesítése végett 

 Részt vesz a 
beszédgyakorlatok 
végzésében. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a 
beszédgyakorlatok 
végzésében. Képes a 
magyar kiejtés 
normáihoz igazodó 
hangsúlyozásra és 
intonációra. Begyakorlás 
után képes a hangsúlyt 
és az intonációt a 
mondanivaló hitelesítése 
érdekében torzítani. 

        
3.2. Ritmus és tempógyakorlatok  Ritmusjátékok hangos és néma 

szövegmondással. Egyszerű 
prózai szövegek ritmizálása. 

 Részt vesz a ritmus- és 
tempógyakorlatok 
végzésében. 

 Önállóan ritmizálja az 
egyszerűbb prózai 
szövegeket. 

        
3.3. mozgásgyakorlással 

egybekapcsolt 
beszédgyakorlatok 

 mozgásgyakorlással 
egybekapcsolt 
beszédgyakorlatok, tréningek 
végzése, elemzése ütemezés 
változó tempóban, kitalált 
mozgássorral, tánccal, 
tapsjátékkal. 

 Részt vesz a 
mozgásgyakorlással 
egybekapcsolt 
beszédgyakorlatok, 
tréningek végzésében. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a 
mozgásgyakorlással 
egybekapcsolt 
beszédgyakorlatok, 
tréningek végzésében. 

        
4. Megjelenítő, kifejező, 

mimetikus gyakorlatok a 
művészi üzenet 
szolgálatában 

 A metakommunikatív kódok és 
technikák gyakorlása a jellemzés 
és a művészi üzenet hiteles 
érdekében 

    

        
4.1. 
 

közös dramatizálás és 
játékvezetés kisebb 
csoportban, a tanult drámai 
konvenciók alkalmazásával. 
– belső hang, monológ 
– gondolatkövetés 
– mímes játékok 
– forró szék 
– fórum színház 
– szerep a falon 
– szertartások 
- fókusz 
- szimbólum 
Drámai konvenciók 
összefűzése. 
Analfabétizmus és 
munkanélküliség. 

 közös dramatizálás és 
játékvezetés gyakorlása kisebb 
csoportban A tanult konvenciók 
beemelése a csoportos játékba. 
Ismeretgyűjtés. 

 Részt vesz a közös 
dramatizálás és 
játékvezetés 
gyakorlásában. Ismer, 
alkalmaz néhány 
konvenciót. 
Tudja felsorolni a 
felsorolt okokat. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a közös 
dramatizálás és 
játékvezetés 
gyakorlásában. Játékába 
beépíti a tanult 
konvenciókat. Ismerje 
fel az ok-okozati 
összefüggéseket. 

TUDO 
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4.2. jelenetek dramaturgiailag 

megokolt összefűzése 
 jelenetek dramaturgiailag 

megokolt összefűzésének 
gyakorlása 

 Részt vesz jelenetek 
dramaturgiailag 
megokolt 
összefűzésének 
gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz jelenetek 
dramaturgiailag 
megokolt 
összefűzésének 
gyakorlásában. 

        
5. Ön- és társismereti játékok.  Ön- és társismereti játékok 

tanulása. 
 Részt vesz a játékokban 

és elemző 
beszélgetésekben. 

 Részt vesz a játékokban 
és elemző 
beszélgetésekben. 

 
II. A DRÁMAJÁTÉKOT 

SEGÍTŐ 
TÁRSMŰVÉSZETEK 

 A DRÁMAJÁTÉKOT SEGÍTŐ 
TÁRSMŰVÉSZETEK 
MEGISMERÉSE 

    

        
1. Tánc és zene  A tánc és zene drámajátékban 

betöltött szerepének megismerése 
és gyakorlása; 
a tánc önkifejező lehetőségeinek 
kihasználása; 
zenei szerkesztési gyakorlatok 
végzése 

 Részt vesz a tánc és a 
zene önkifejező 
lehetőségeinek 
gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a tánc és a 
zene önkifejező 
lehetőségeinek 
gyakorlásában. 

        
1.1. Tánctörténet  Rövid áttekintés a tánc 

történetéből. 
 Segítséggel felidézi a 

tánc történetének 
legfőbb jellemzőit. 

 Rövid beszámolót készít 
önállóan a tánc 
történetéről. 

        
2. A díszlet, a kellék és a 

jelmez 
 A díszlet- és kellékkészítés, 

valamint a jelmeztervezés 
gyakorlása;  
kellék- és jelmezválasztás az 
önkifejezés jegyében 

 Részt vesz a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a díszlet- és 
kellékkészítés, valamint 
a jelmeztervezés 
gyakorlásában. Egy-egy 
szerephez kifejező 
kelléket és jelmezt képes 
választani. 

        
3. A megvilágítás  A megvilágítás funkcióinak 

megismerése; 
megvilágítási gyakorlatok 
végzése 

 Részt vesz a 
megvilágítási 
gyakorlatok végzésében. 

 Részt vesz a 
megvilágítási 
gyakorlatok végzésében. 

        
III. IMPROVIZÁCIÓ  IMPROVIZÁCIÓS 

GYAKORLATOK VÉGZÉSE 
KÜLÖNFÉLE 
ÉLETHELYZETEK 
MEGFIGYELÉSÉVEL, 
KIFEJEZÉSÉVEL 

    

        
1. Morális szituációk kifejezése 

drámatechnikai eszközökkel 
 Morális szituációk kifejezésének 

gyakorlása drámatechnikai 
eszközökkel 

 Részt vesz a morális 
szituációk 
drámatechnikai 
eszközökkel történő 
gyakorlásában. 

 Rendszeresen aktívan 
részt vesz a morális 
szituációk 
drámatechnikai 
eszközökkel történő 
gyakorlásában. 

        
2. Kötött szövegű mű 

improvizatív megjelenítése 
 Kötött szövegű mű improvizatív 

megjelenítésének gyakorlása 
 Részt vesz kötött 

szövegű mű 
improvizatív 
megjelenítésének 
gyakorlásában. 

 Kötött szövegű művet 
improvizálni képes. 

        
3. Adott mű (novella, 

színdarab, festmény) 
üzenetének kifejezése a 
drámajáték közlési 
rendszerével, színházi 
stílusok elemeinek 
alkalmazásával. 

 Adott mű (novella, színdarab, 
festmény) üzenetének a 
drámajáték közlési rendszerével 
történő kifejezési lehetőségeinek 
megismerése, gyakorlása 

 Részt vesz adott művek 
drámajáték-eszközökkel 
történő kifejezésének 
gyakorlásában. 

 Adott művet képes 
kifejezni a drámajáték 
közlési rendszerével. 
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IV. EGYÜTTES 

HELYZETELEMZÉSEK 
 EGYÜTTES 

HELYZETELEMZÉSEK 
GYAKORLÁSA 

    

        
1. Mindennapi élethelyzetek 

elemzése 
 Mindennapi élethelyzetek 

elemzésének gyakorlása az 
önkifejezés nézőpontjából 

 Részt vesz a mindennapi 
élethelyzetek 
elemzésének 
gyakorlásában. 

 Mindennapi 
élethelyzeteket önállóan 
képes elemezni az 
önkifejezés 
nézőpontjából. 

        
2. Novellák, színdarabok 

szituációinak elemzése 
 Novellák, színdarabok szituációi 

elemzésének gyakorlása a sűrítés 
tettenérhetősége, valamint az 
önkifejezés szempontjából 

 Részt vesz novellák, 
színdarabok 
szituációinak 
elemzésének 
gyakorlásában. 

 Novellák, színdarabok 
szituációit önállóan 
képes elemezni az 
önkifejezés 
nézőpontjából. 

 
V. NYILVÁNOS SZEREPLÉS  FELKÉSZÜLÉS A 

NYILVÁNOS SZEREPLÉSRE 
    

        
1. 20-25 percnyi időtartamú 

nyilvános szereplés 
(klasszikus művek, önálló 
alkotások, pamfletek, 
szerkesztett műsorok) 

 Részben önálló felkészülés 20-25 
percnyi időtartamú nyilvános 
szereplésre 

 Képes önállóan 
felkészülni öt-tíz perces 
nyilvános szereplésre. 

 Képes önállóan 
felkészülni húsz-
huszonöt perces 
nyilvános szereplésre. 

        
2. Színpadi fellépés többféle 

térben, többféle közönség 
előtt 

 A színpadi fellépés megszervezése 
többféle térben, többféle 
közönség előtt; 
a kiváltott hatások társas 
elemzése 

 Részt vesz színpadi 
fellépések 
megszervezésében. 

 Részt vesz színpadi 
fellépésekben és azok 
megszervezésében. 

        
VI. DRAMATURGIAI 

FOGALMAK 
 DRAMATURGIAI 

FOGALMAK TANULÁSA 
    

        
1. Drámatörténeti korok 

dramaturgiái 
 A különböző drámatörténeti 

korok dramaturgiáinak 
megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

    

        
1.1. az ókori dramaturgia  az ókori dramaturgia 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni az ókori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 

 Ismeri az ókori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 

        
1.2. a középkori dramaturgia  a középkori dramaturgia 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni a középkori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 

 Ismeri a középkori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 

        
1.3. a commedia dell´ arte  a commedia dell´ arte 

dramaturgiájának megismerése és 
alkalmazása egy-egy ma is élő 
dramaturgiai alapfogalom 
színpadi felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni a commedia 
dell´ arte 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 Ismeri a commedia dell´ 
arte dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
1.4. Shakespeare dramaturgiája  Shakespeare dramaturgiájának 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni Shakespeare 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 Ismeri Shakespeare 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
1.5. Ibsen dramaturgiája  Ibsen dramaturgiájának 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni Ibsen 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 Ismeri Ibsen 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4231 

1.6. Csehov dramaturgiája  Csehov dramaturgiájának 
megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni Csehov 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 Ismeri Csehov 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
1.7. Brecht dramaturgiája  Brecht dramaturgiájának 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni Brecht 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 Ismeri Brecht 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 
VII. ÉLŐ SZÍNHÁZI 

ELŐADÁSOK; 
RENDEZŐI 
KONCEPCIÓK; 
ELŐADÓI STÍLUSOK 

 ÉLŐ SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK 
MEGTEKINTÉSE, 
FELDOLGOZÁSA; HÍRES 
RENDEZŐK, SZÍNÉSZEK 
RENDEZŐI 
KONCEPCIÓJÁNAK, ILLETVE 
ELŐADÓI STÍLUSÁNAK 
MEGISMERÉSE 

 Évente legalább három 
alkalommal megtekint 
egy-egy színházi 
előadást. 

 Évente legalább öt 
alkalommal megtekint 
egy-egy színházi 
előadást. Felismeri két-
három rendező rendezői 
koncepcióját, két-három 
színész előadói stílusát. 

        
1. A látott előadások értelmező 

bemutatása. 
 Művészeti üzenetek számba 

vétele. 
Kritika írása. 

 Segítséggel felderíti a 
művészi üzenetet. 

 Önállóan képes 
megfigyelni a művészi 
üzenetet. 

 
 
 

Év végi követelmények 
 

9–10. évfolyam 
 

 
a) Legyen képes érzelemkifejező, összetett karakteres ábrázolásra. 
b) Vegyen részt a helyzetgyakorlatokban a színházi improvizációk körén túlmenő csoportos 

alkotótevékenységekben. 
c) Alkalmazzon mozgásos karakteralkotó technikákat. 
d) Tervezze meg a szcenikai és auditív színházi eszközök alkalmazását. 
e) Tartsa be az improvizációs szabályokat az egyéni és a csoportos munka során. 
f) Ismerje a morgástechnikai tréning szerepét, fontosabb irányzatait, tréningstílusokat. 
g) A társművészetekhez tartozó – elsősorban zenés, táncos – ismereteit kifejezően alkalmazza. 
h) Törekedjen a mindennapi élethelyzetek színházi előadások elemzésére. 
i) Nevezze meg a legfontosabb dramaturgiai eljárásokat, alapfogalmakat, a dramaturg feladatát adott 

folyamatokban. 
j) Ismerje az alkotói folyamatot, ahogyan egy-egy előadás létrejön. 
k) Mutassa be a drámatörténeti korok jellemábrázolásának technikáit. 
l) Tudja a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját. 
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☺
 
 
 
 

SZÍNJÁTSZÁS 
ÉS DRÁMAJÁTÉK-VEZETÉS 

 
11–12. évfolyam 
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A Színjátszás és drámajáték-vezetés tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között az 
7–12. évfolyam számára kimunkált, a NAT 2003-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző program és 
pedagógiája szerint dolgoznak. Az itt közölt Színjátszás és drámajáték-vezetés tanterv 7-8., és a 9–10. évfolyam 
számára kidolgozott  Színjátszás tanterv. 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

☺ 
2 

(b) 

(b): Bontott csoportban ajánlott a tanítása 
 
 
A KÉK tanterv és a NAT-2003 viszonyának jellemzői 
 
A Színjátszás és drámajáték-vezetés tanterv a Művészetek műveltségi terület Tánc és dráma műveltségi 
részterületére terjed ki. A tanterv a műveltségi részterület követelményei közül a drámajátékokra és a színi 
nevelésre előírt követelmények teljesítését teszi lehetővé. A Színjátszás tanterv a NAT műveltségi területek 
oktatásának közös követelményei közül a Kommunikációs kultúra (azaz a vizuális kommunikációs kultúra) 
fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Segíti az Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra követelmények 
teljesítését, azáltal, hogy az egyetemes drámairodalom remekeivel ismerteti meg a tanulókat. Ezen kívül népi 
játékok megismertetésével segíti a Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését, valamint – tréningjei révén 
– a Testi és lelki egészség követelményeinek teljesítését is. 
A Színjátszás és drámajáték-vezetés tanterv programja minden évfolyamon általános készségfejlesztő 
gyakorlatokat, mozgásgyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat 
és improvizációkat, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő feladatokat és színjátszással összefüggő 
megtanulandó fogalmakat tartalmaz. Emellett rögzíti az egyes tanulási szakaszokban feldolgozásra ajánlott 
műveket és színháztörténeti ismereteket. A tanterv szorosan épít a társművészetekre. A tanterv tananyagának 
tanulása révén a diákok a 11. évfolyamon megismerkednek a drámajáték-vezetéssel, valamint az ún. tanítási 
drámával. A 12. évfolyamon színjátékosi, rendezői, dramaturgiai alapismeretek és képességek birtokába 
juthatnak. Emellett áttekintést szerezhetnek a színház történetéről az antik színháztól, a francia és német 
naturalista színházon át, napjaink színházi irányzatáig. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Színjátszás tantervet drámapedagógiai játékok, színjátszó gyakorlatok vezetésében felkészült, 
drámapedagógiai ismeretekkel rendelkező pedagógus taníthatja eredményesen. A tanterv különösebb tér- és 
időszervezést nem igényel. Anyanyelv és irodalom órák, illetve szabadidős foglalkozások időkeretében 
szervezhető meg. Amennyiben az osztálylétszám indokolja, célszerű az egyes évfolyamokon a tanulócsoportot 
megbontani. A tantervben szereplő tevékenységek tanulásához, gyakorlásához nem szükséges külön terem. 
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A tanterv jellemzői 
 
A Színjátszás és drámajáték-vezetés tanterv programja minden évfolyamon általános készségfejlesztő 
gyakorlatokat, mozgásgyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat 
és improvizációkat, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő feladatokat és színjátszással összefüggő 
megtanulandó fogalmakat tartalmaz. Emellett rögzíti az egyes tanulási szakaszokban feldolgozásra ajánlott 
műveket és színháztörténeti ismereteket. A tanterv szorosan épít a társművészetekre. A tanterv tananyagának 
tanulása révén a tanulók megismerkednek a különböző drámatörténeti korok dramaturgiáival, elemezhetik az 
eltérő dramaturgiai rendszereket – minden esetben konkrét műhöz vagy eseményhez kapcsoltan. 
Tájékozódhatnak a leghíresebb színházi rendezők stílusáról. Emellett bepillantást nyerhetnek a nevelőszínház 
(T.I.E. – Theatre in Education) programjába. 
A Színjátszás és drámajáték-vezetés tanterv – illeszkedve az Értékközvetítő és képességfejlesztő program 
tantárgyainak struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus 
tananyagra, tanulási programra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba 
az adott évfolyamon fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és 
világképelemeket. A tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték 
világából kiválasztott tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási program a tanulók 
által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a 
tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén legalább megfelelt (minimális) 
teljesítményminősítést szerezzenek. Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfeleltetettek egymással. Azaz 
valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, 
illetve valamennyi témához és tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A tanterv 
teljesítménykövetelményeit – a bábozás foglalkozásokon való aktív részvétellel – bármely tanuló teljesíteni 
tudja. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei  

11–12. évfolyam 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Bemutatás 
 Mimetizálás (megjelenítés, 

kifejezés) 
 Szerepjáték 
 Szituációs játék 
 Improvizáció 
 Egyéni és csoportos produkciók 

bemutatása közönség előtt 
 Dramatizált mesék, történetek 

elemzése, megbeszélése 
 A helyes kiejtés és beszédlégzés 

gyakorlása 
 Projekt módszer (színi előadás, 

műsor, megemlékezés, 
népszokások, rítusok 
megtervezése, kivitelezése, 
bemutatása) 
 Vita 
 Szövegfeldolgozás néma 

olvasással (színháztörténeti, 
rendezői és dramaturgiai 
szakszövegek) 
 Színházi plakát tervezése 
 Utánzás 
 Mintaadás 
 Magyarázat 
 Vitavezetés 

 Szerepek szövegének (pl. 
versek, párbeszédek) 
reprodukciója 
 Az együttműködő képesség 

megfigyelése csoportos 
produkciók esetén 
 Egyéni produkció megfigyelése 
 Versenyekre való benevezés, 

azokon való részvétel 
 A feldolgozásra ajánlott 

szövegek, szerepek ismeretének 
ellenőrzése kikérdezéssel; a 
kikérdezést a pedagógus és a 
diáktársak is végezhetik 
 Produkciók, előadások képi és 

hangrögzítése 
 Színházi előadásokról szóló 

értékelő vélemény ismertetése 
 Színházi előadásokról szóló 

kritika írása 
 Műsorfüzet szerkesztése 
 Vizsga 
 Teszt 
 Feladatlap 

 A pedagógus írásbeli szöveges 
formatív értékelése 
 A pedagógus szóbeli szöveges 

formatív értékelése megerősítő, 
szabályozó, korrigáló 
funkcióval 
 Önelemzés, önértékelés 
 Tanulótárs mint diáktárs 

értékelése a partner 
produktumáról, teljesítményéről
 Tanulótárs mint néző, befogadó 

értékelése társai produktumáról, 
teljesítményéről 
 Produkciók, előadások 

zsűrizése 
 A bemutathatósági szintet elért 

produkciók színpadi (közönség 
előtti) előadása 
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Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 

11-12.  Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Szó- hang- gesztus. Móra, Budapest, 1985. 

  Mezei Éva: Játsszunk színházat! Móra, Budapest. 

  Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Magyar Drámapedagógiai 
Társaság. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola. 

  Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 
363 p. 

  Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon, Bp., 1999. 333 p. 

  Budai Éva: „Színház az egész világ…” Korona Bp., 1993. 

  Kaposi László: Játékkönyv M.D. T. Bp. 1993- 2000 
 

  Kaposi László: Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Magyar Művelődési Intézet Bp. 1999 
 

  Kaposi László: Színház és dráma a tanításban MDT Bp., 1995. 

  Alkalmazott drámajáték 1 –10. Osztályig Szerkesztő: Előd Nóra CANDY Veszprém 1999 
 

  Püspöki Péter: Drámaóra- gyűjtemény BAZ Drámapedagógiai Műhely Miskolc, 2000. 

 
 
Feldolgozásra ajánlott művek 
 
lírai művek a magyar és a világirodalomból 
novellák 
 
 
Előadásra ajánlott művek 
 
minden olyan eposz vagy izgalmas történet, melyben a hős döntési helyzeteket él meg; 
vidám történetek; 
komédia-részletek, melyekben a humor és a komikum minden formájával találkozhatnak a tanulók 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
11–12. évfolyam 

 
A Színjátszás és drámajáték-vezetés tanulásának céljai 

a 11–12. évfolyamon 
 
Ismerkedjenek meg a tanulók azokkal a készségfejlesztő gyakorlatokkal, melyek különböző fajtáit majd 
játékvezetőként alkalmazni fogják. A tanulás célja, hogy saját élményeiken keresztül tapasztalják meg e 
gyakorlatok hatását, a gyakorlatban ismerkedjenek meg a későbbi tanítandó játékokkal. A gyakorlatok 
alkalmazása a személyiség nyitását, s egy alkotó állapot létrejöttét teszi lehetővé. A játékok értékelése során 
ismerjék meg a különféle eljárások didaktikai hasznát, s a módszer alkalmazásának sokirányú lehetőségeit. 
Edződjék memóriájuk, gazdagodjék általános műveltségük. A korábban Drámajátékok, játékok és gyakorlatok 
címmel tanult gyakorlatokat saját maguk által vezetve ismételjék át a tanulók. A játékvezetési gyakorlat során 
tudatosuljanak bennük az adott játékfajták alkalmazásának nevelői vonatkozásai. Váljanak részeseivé annak az 
élménynek, amely egy adott probléma vagy motívum köré szervezett, rögtönzött színjáték létrehozása során éri 
őket. Ismerkedjenek meg azokkal a legfontosabb rendezői és dramaturgiai ismeretekkel, melyek minden magyar 
nevelőnek alapszintű segítséget jelenthetnek iskolai feladataik ellátáshoz. Szerezzenek tapasztalatot a 
szerkesztett műsorok összeállításában. Ismerjék meg a szerkezet kiépítését, a motívumokkal való gazdálkodást, 
az anyaggyűjtéstől az előadásig terjedő különféle munkafázisokat. Ismerjék meg a rossz ünnep pedagógiai, 
lélektani, erkölcsi kárát és a szép ünnep sokoldalú örömét. Szerezzenek tapasztalatokat a színjátékosi 
megnyilvánulások lélektani hátteréről, a nyilvánosság elé lépés veszélyeiről és hasznáról. Váljanak képessé arra, 
hogy el tudják dönteni, az adott képességű csoporttal, adott idő alatt milyen típusú produkció megszervezésének 
van realitása, továbbá azt is, hogy milyen célt szolgál a tervezett bemutató nevelési szempontból, és hogy milyen 
értékeket közvetít. Ismerkedjenek meg a különböző színházi instrukciókkal és az instrukcióadás módjaival. 
Alakuljon ki bennük háttértudás a társművészetekről, azok művek színpadra állítása során beépíthető, 
felhasználható elemeiről. A közös dramatizálás módszerére építve tanuljanak meg kötött szövegű (klasszikus) 
színművet megközelíteni, vagy abból részletet színpadra vinni társaikkal vagy gyermekcsoporttal. Ismerkedjenek 
meg a színház- és drámatörténet nagy korszakaival, az egyes korszakok kiemelkedő alkotóival, dramaturgiáik 
jellegzetességeivel. Váljanak képessé arra, hogy a tanult dramaturgiai ismereteket aktualizálni tudják egy-egy ma 
is élő dramaturgiai alapfogalom színpadi felhasználása során. 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

I. DRÁMAJÁTÉK-VEZETÉS  A DRÁMAJÁTÉK-VEZETÉS 
TANULÁSA 

    

        
1. Drámajátékok, játékok és 

gyakorlatok 
 Drámajátékok, játékok és 

gyakorlatok tanulása 
    

        
1.1. érzékelő gyakorlatok (látás, 

hallás, ízlelés, szaglás, 
tapintás) 

 érzékelő gyakorlatok végzése  Részt vesz az érzékelő 
gyakorlatok végzésében. 

 Részt vesz az érzékelő 
gyakorlatok végzésében. 
Önállóan képes érzékelő 
gyakorlatokat 
összeállítani. 

        
1.2. memóriajátékok  memóriajátékok gyakorlása; 

a vizuális, a motorikus és a 
verbális emlékezet edzése 

 Részt vesz a 
memóriajátékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
memóriajátékok 
gyakorlásában. Önállóan 
képes memóriafejlesztő 
gyakorlatokat 
összeállítani. 
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1.3. fantáziajátékok  fantáziajátékok gyakorlása  Részt vesz a 

fantáziajátékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
fantáziajátékok 
gyakorlásában. Önállóan 
képes fantáziafejlesztő 
gyakorlatokat 
összeállítani. 

 
1.4. ritmusjátékok, ügyességi 

játékok 
 ritmusjátékok, ügyességi játékok 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

ritmusjátékok, ügyességi 
játékok gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
ritmusjátékok, ügyességi 
játékok gyakorlásában. 
Önállóan képes 
ritmusjátékokat, 
ügyességi játékokat 
összeállítani. 

        
1.5. térhasználat, tájékozódás  térhasználat, tájékozódás 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

térhasználat, tájékozódás 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
térhasználat, tájékozódás 
gyakorlásában. Önállóan 
képes tájékozódást 
fejlesztő gyakorlatokat 
összeállítani. 

        
1.6. utánzó játékok alapfokon 

Megfigyelőkészséget 
fejlesztő játékok. 

 utánzó játékok gyakorlása 
Megfigyelőkészséget fejlesztő 
játékok gyakorlása. 

 Részt vesz az utánzó és 
megfigyelőkészséget 
fejlesztő játékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz az utánzó 
megfigyelőkészséget 
fejlesztő játékok 
gyakorlásában. Egy-két 
közismert személyt 
hitelesen képes utánozni.

        
1.7. mozgásos bemelegítő 

játékok 
 mozgásos bemelegítő játékok 

gyakorlása 
 Részt vesz a mozgásos 

bemelegítő játékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a mozgásos 
bemelegítő játékok 
gyakorlásában. Önállóan 
képes mozgásos 
bemelegítő játékokat 
összeállítani. 

        
1.8. erőgyakorlatok  erőgyakorlatok végzése  Részt vesz az 

erőgyakorlatok 
végzésében. 

 Részt vesz az 
erőgyakorlatok 
végzésében. Önállóan 
képes erőgyakorlatokat 
összeállítani. 

        
1.9. egyensúlygyakorlatok  egyensúlygyakorlatok végzése 

egybekötve a légzés, a hangadás 
és a kiejtés gyakorlásával 

 Részt vesz az 
egyensúlygyakorlatok 
végzésében. 

 Részt vesz az 
egyensúlygyakorlatok 
végzésében. Önállóan 
képes 
egyensúlygyakorlatokat 
összeállítani. 

        
1.10. összetett koncentrációs 

játékok 
 összetett koncentrációs játékok 

gyakorlása 
 Részt vesz a 

koncentrációs játékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
koncentrációs játékok 
gyakorlásában. Önállóan 
képes koncentrációs 
játékokat összeállítani. 

        
1.11. kapcsolatteremtő játékok és 

bizalomgyakorlatok 
 kapcsolatteremtő játékok 

gyakorlása egybekötve a 
bizalomgyakorlatokkal 

 Részt vesz a 
kapcsolatteremtő játékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a 
kapcsolatteremtő játékok 
gyakorlásában. Önállóan 
kapcsolatteremtő 
játékokat összeállítani. 

        
1.12. népdalok, népitánc-elemek  népdalok, népitánc-elemek 

összekapcsolt gyakorlása 
 Részt vesz a népdalok, 

népitánc-elemek 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a népdalok, 
népitánc-elemek 
gyakorlásában. 

        
1.13. dramatikus népszokások 

szertartásai 
 dramatikus népszokások 

szertartásainak eljátszása 
 Részt vesz a dramatikus 

népszokások 
szertartásainak 
eljátszásában. 

 Részt vesz a dramatikus 
népszokások 
szertartásainak 
eljátszásában. 
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1.14. népi sportjátékok kicsiknek 

és nagyoknak 
 népi sportjátékok gyakorlása  Részt vesz a népi 

sportjátékok 
gyakorlásában. 

 Részt vesz a népi 
sportjátékok 
gyakorlásában. 

        
1.15. önismereti játékok  önismereti játékok gyakorlása  Részt vesz az önismereti 

játékok gyakorlásában. 
 Részt vesz az önismereti 

játékok gyakorlásában. 
Önállóan képes 
önismereti játékokat 
összeállítani. 

        
1.16. Képességet fejlesztő 

játékok. 
 Képességet fejlesztő játékok 

gyakorlása. 
 Részvétel a játékban.  Részvétel a játékban. 

        
1.17. Beszédkészséget fejlesztő 

játékok. 
 Beszédkészséget fejlesztő játékok 

gyakorlása. 
 Részvétel a játékban.  Önállóan 

beszédkészséget 
fejlesztő játékokat állít 
össze. 

        
1.18. Metakommunikációs 

játékok. (mimika, gesztus) 
 Metakommunikációs játékok 

gyakorlása. 
 Részvétel a játékban.  Részvétel a játékban. 

        
2. Memoriterek  Memoriterek tanulása  Legalább 10 magyar 

irodalmi és 5 
világirodalmi művet 
vagy műrészletet 
megtanul kívülről a 
tanév végéig. 

 Legalább 20 magyar 
irodalmi és 20 világ-
irodalmi művet vagy 
műrészletet megtanul 
kívülről a tanév végéig. 

        
3. Játékvezetés 

A játék és a munka 
megkülönböztető vonásai 
(fantázia-, mimetikus, 
szerep- és szabályjátékok) 

 Játékvezetés tanulása: 
előkészítés, szervezés, kivitelezés 
és elemzés; 
instrukcióadás 
Játék és a munka 
összehasonlítása. 

    ÉLET 

        
3.1. érzékelő gyakorlatok 

irányítása 
 az érzékelő gyakorlatokhoz 

szükséges kelléktár összeállítása; 
a különböző korosztályoknál 
szükséges eltérő 
gyakorlatvezetési módszerek 
gyakorlása; 
a gyakorlatok optimális 
sorrendjének összeállítása 
(különös tekintettel az érzékelő 
gyakorlatok szervezési 
nehézségeire, térbeli és időbeli 
problémáira, a csoport 
létszámától való 
meghatározottságára); 
az érzékelő gyakorlatokhoz 
kapcsolódó verbális játékok 
alkalmazásának gyakorlása: 
a tapintásérzékelés gyakorlása; 
az érzékelés mint kommunikáció 
elemzése; 
a pontos instrukcióadás és a 
gyakorlatokat követő 
megbeszélés irányításának 
gyakorlása; 
a játékvezető hangnemének 
elemzése; 
a megbeszélések szempontjainak 
számbavétele; 
adott nevelési problémákra új 
gyakorlatok kitalálása 

 Ismeri az élményre való 
rákérdezés, a szóra bírás 
egy-két fortélyát. 
Segítséggel fel tudja 
ismerni az 
összpontosítás és az 
élményszerzés 
akadályait és az élmény 
szóbeli kifejezésének 
akadályait. 
Általában pontosan tud 
instrukciót adni. Kis 
segítséggel tudja a 
gyakorlatokat követő 
megbeszélést irányítani. 

 Ismeri az élményre való 
rákérdezés, a szóra bírás 
fortélyait. Meg tudja 
állapítani a megkívánt 
figyelem intenzitását. 
Képes növelni  az 
intenzitás és az idő 
mértékét a koncentrációs 
gyakorlatok irányítása 
során. Felismeri az 
összpontosítás és az 
élményszerzés 
akadályait, valamint az 
élmény szóbeli 
kifejezésének akadályait, 
és képes legyőzni 
azokat. Igyekszik a 
lehető legpontosabb 
leírást kérni az érzékelt 
dolgokról, s magáról az 
érzékelés élményéről. 
Ismeri az érzetek 
emlékképeire való 
rákérdezés fortélyait. 
Pontosan tud instrukciót 
adni. Hibátlanul képes a 
gyakorlatokat követő 
megbeszéléseket 
irányítani. Meg tudja 
indokolni, hogy egy-egy 
gyakorlatot miért lehet 
és miért érdemes 
csinálni. 



 
 
 
 
4240 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
3.2. memória gyakorlatok 

irányítása 
 memória gyakorlatok 

irányításának tanulása; 
a motorikus memória edzésének 
gyakoroltatása; 
emlékképek felidéztetésével a 
belső látás erősítése 
fontosságának tudatosítása; 
fantázia-játékok révén 
konstrukció érzékelésének és 
érzékeltetésnek gyakorlása: 
a létrehozott térbeli vagy időbeli 
építmény kezdetének, 
kiteljesedésének és 
befejeződésének megfigyelése, 
elemzése, illetve megfigyeltetése 
és elemeztetése 

 Kis segítséggel képes a 
begyakorolt memória 
gyakorlatok irányítására. 

 Önállóan képes memória 
gyakorlatok 
összeállítására és 
irányítására. Tudja, hogy 
a memória gyakorlatok 
(melyek az alapozó 
koncentrációs 
játékokhoz tartoznak) 
végzése során, nem az 
élmény fogadása, hanem 
az élmény megtartása a 
lényeg. Képes 
tudatosítani a fölvillanó 
belső képeket, s az 
élményt képekben 
előhívni társaiból.  
Tudja, hogy a 
koncentrációt igénylő 
érzékelő gyakorlatok és 
memória-játékok után a 
fantázia-játékokkal 
jelentkezik a konstrukció 
érzékelésének és 
érzékeltetésnek igénye. 

        
3.3. ritmusjátékok és ügyességi 

játékok irányítása 
 ritmusjátékok és ügyességi 

játékok irányításának tanulása 
 Kis segítséggel képes a 

begyakorolt 
ritmusjátékok és 
ügyességi játékok 
irányítására. 

 Önállóan képes 
ritmusjátékok és 
ügyességi játékok 
összeállítására és 
irányítására. 

        
3.4.    
 

utánzó játékok irányítása 
 

utánzó játékok irányításának 
tanulása; 
a koncentráció és a konstrukció-
élmény után az együttműködni 
tudás, a kooperáció 
lehetőségének megteremtése a 
kiscsoporton belül 

 
Kis segítséggel képes a 
begyakorolt utánzó 
játékok irányítására. 

 
Önállóan képes utánzó 
játékok összeállítására és 
irányítására. Tudja, hogy 
az utánzó játékokkal 
megjelenik a mimetikus 
kifejezés igénye, s az 
ezzel kapcsolatos 
problémák sora. Képes 
észrevenni, hol a hiba az 
üzenetközvetítésben. 
Tudja, hogy hogyan 
javítható az a 
megfigyelés vagy a 
kifejezés pontosítása 
révén. 

        
3.5. mozgásos bemelegítő 

játékok, erőgyakorlatok, 
egyensúlygyakorlatok 
irányításának tanulása 

 mozgásos bemelegítő játékok, 
erőgyakorlatok, 
egyensúlygyakorlatok 
irányításának tanulása 

 Önállóan tudja vezetni a 
begyakorolt mozgásos 
bemelegítő játékokat, 
erőgyakorlatokat és 
egyensúlygyakorlatokat. 
tudják irányítani és 
javítani a lazítás és 
feszítés gyakorlatait. 

 Önállóan képes 
mozgásos bemelegítő 
játékok, erőgyakorlatok 
és egyensúlygyakorlatok 
összeállítására és 
irányítására. Tudja 
irányítani és javítani a 
lazítás és feszítés 
gyakorlatait. 

        
3.6. pihentető gyakorlatok 

irányítása 
 pihentető gyakorlatok 

irányításának tanulása, ügyelve a 
sugalmazás technikájára, a 
logikus sorrendű, élményszerű 
belső képek előhívására 

 Kis segítséggel képes a 
begyakorolt pihentető 
gyakorlatok irányítására. 

 Önállóan képes 
pihentető gyakorlatok 
összeállítására és 
irányítására. 
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3.7. beszédgyakorlatok 

irányítása 
 a beszédgyakorlatok elméleti és 

gyakorlati hátterének tisztázása; 
a légzés, a hangadás, a kiejtés 
főbb ismérveinek áttekintése, 
azok helyes formáinak 
gyakoroltatása; 
egymás esetleges beszédhibáinak 
felismerése, a hiba kijavítási 
lehetőségeinek megkeresése 

 Kis segítséggel képes 
beszédgyakorlatok 
irányítására. 

 Önállóan képes 
beszédgyakorlatok 
összeállítására és 
irányítására. 

        
3.8. összetett koncentrációs 

játékok irányítása 
 annak tisztázása, hogy mikor 

érdemes kapcsolatteremtő és 
bizalomjátékokat játszani; 
a játékélmény elemzése; 
e gyakorlatok optimális 
időtartamának megállapítása, 
fölvezetésük és lecsengetésük 
gyakorlása; 
a különféle gyakorlatok 
fölvezetéséhez szükséges eltérő 
hangnemű és ritmusú instrukciók 
használatának gyakorlása; 
egymás munkáinak elemzése 

 Kis segítséggel képes 
összetett koncentrációs 
játékok irányítására. 

 Önállóan képes összetett 
koncentrációs játékok 
összeállítására és 
irányítására. 

        
3.9. kommunikációs játékok 

irányítása 
 a nem verbális kommunikáció 

csatornáinak elemzése: 
a szándékolt üzenet 
helyességének ellenőrzése az 
arcjáték, a tekintet, a gesztusok 
révén; 
a testtartás, a távolságtartás, a 
használt emblémák 
kommunikációs jelentőségének 
számbavétele különböző 
fölidézett emberi helyzetekben; 
gyakorlati példák keresése a 
metakommunikáció 
jelentőségének bizonyítására; 
fotókkal, szoborjátékokkal, 
nyelvi fordulatokkal kapcsolatos 
gyakorlatok alkalmazása; 
az iskolai élettel kapcsolatos 
mondatértékű gesztusok gyűjtése; 
annak megvitatása, hogy a 
különböző korosztályú 
gyermekeknél miképpen 
alkalmazhatók ezek a gyakorlatok

 Kis segítséggel képes 
kommunikációs játékok 
irányításár. 

 Önállóan képes 
kommunikációs játékok 
összeállítására és 
irányítására. 

        
3.10. különböző tantárgyakhoz 

kapcsolódó alkalmazott 
drámajátékok irányítása 

 a különböző tantárgyakhoz 
kapcsolódó alkalmazott 
drámajátékok irányításának 
tanulása; 
konfliktust tartalmazó helyzetek 
teremtése elemzés végett 
történelemórára, művekhez 
kapcsolódva irodalomórára; 
életjátékok alkalmazása: 
morális problémák feltárásához 
szükséges fölvezető és kísérő 
eljárások gyakorlása 

 Kis segítséggel képes 
különböző 
tantárgyakhoz 
kapcsolódó alkalmazott 
drámajátékok 
irányítására. 

 Önállóan képes 
különböző 
tantárgyakhoz 
kapcsolódó alkalmazott 
drámajátékok 
összeállítására és 
irányítására. 

        
3.11. szociodramatikus 

rögtönzések 
 szociodramatikus rögtönzések 

eljátszása élmények alapján; 
a játékirányítás, -tagolás 
technikájának megismerése, 
gyakorlása; 
a korábban megismert önismereti 
játékok felelevenítése, 
beszélgetés ezek alkalmazási 
lehetőségeiről 

 Részt vesz a 
szociodramatikus 
rögtönzésekben. 

 Önállóan képes 
szociodramatikus 
rögtönzéseket irányítani. 
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II. A TANÍTÁSI DRÁMA  A TANÍTÁSI DRÁMA 

MEGISMERÉSE 
    

        
1.    
 

A tanítási dráma műfaja 
 

Információk tanulása a tanítási 
drámáról; 
tanítási drámák, drámarészletek 
megfigyelése, elemzése 

 
Részt vesz a tanítási 
dráma elemzésében.  

Tudja, hogy a tanítási 
dráma nem más, mint a 
megértetni vagy inkább 
megéreztetni kívánt 
tárgy 
(ember, esemény, 
helyzet, jelenség vagy 
bármilyen élmény) 
együttesen megalkotott 
történetbe ágyazott vagy 
a cselekménysorból 
kiszakított, külön 
történetté alakított, 
olykor pedig szinte 
darabbá írt bemutatása. 
Önállóan képes a 
megfigyelt tanítási 
drámák, drámarészletek 
elemzésére. 

        
2. A tanítási dráma tervezése, 

megjelenítése és értékelése 
 Egy adott probléma vagy motívum 

köré szervezett, rögtönzött színjáték 
létrehozása, tanulási, feldolgozási és 
alkotó (struktúrateremtő) szakaszok 
váltogatásával (több esetben a vezető 
tanár szerepbe-állásával egybekötve; 
tanítási dráma  tervezése, 
megjelenítése, értékelése1 

 Részt vesz egy tanítási 
dráma megjelenítésében. 

 Részt vesz a tanítási 
dráma tervezésében, 
megjelenítésében és 
értékelésében. 

        
I. SZÍNJÁTÉKOS 

ALAPISMERETEK 
      

        
1. Közös dramatizálás  Mese vagy novella színi 

megjelenítése azon a 
módszerének megtanulása, 
amelytől leginkább remélhető, 
hogy a játékosok vezetőjükkel 
együtt nem a szóból, hanem a 
mozgásból indítanak a munka 
során (ezt az eljárást a viszonylag 
egyszerű szerkezetű meséktől 
kezdve az összetett történetek 
feldolgozásáig eljutva sajátítják 
el a tanulók); 
a kollektív drámaépítést indító 
némajátékos alapozás gyakorlása 
avégett, hogy ne szakadjon majd 
szét a játék végszavakra, s ne 
tűnjön el a kapcsolat a játékosok 
között 

    

        
1.1. improvizációs 

előgyakorlatok 
 a kiválasztott mű ismerése, a 

szereplő személyek és helyszínek 
rajzos jelölése;  
az improvizációs 
előgyakorlatokat igénylő 
mozzanatok tanári kiemelése 

 Részt vesz az 
improvizációs 
előgyakorlatok 
végzésében. 

 Ismeri a dramatikus 
improvizáció 
irányításának 
technikáját. Ki tudja 
alakítani a rögtönzést 
indító helyzetet. 
Képes felkelteni a 
játékbátorságot. 

        
1.2. a némajátékos 

cselekményvázlat és a néma 
kisjelenetek 

 a némajátékos cselekményvázlat 
alapján a néma kisjelenetek 
eljátszása, eljátszatása 

 Részt vesz a néma 
kisjelenetek 
eljátszásában. 

 Részt vesz a néma 
kisjelenetek 
eljátszásában. Önállóan 
tudja irányítani a néma 
kisjeleneteket. 
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1.3. a megszólalás fajtái  a tömegjelenetek és a kisjelenetek 

eljátszása közben a játékok 
indításának, a javító játékok 
alkalmazásának, a 
sugalmazásnak, a beleszólásnak, 
a kérdezésnek,  
a szerepvállalásnak – a játék 
előrelendítése technikáinak 
gyakorlása, szabályok betartatása 
(Abba ne hagyd!; Légy jelen!; 
Tartsd a szabályokat!; Szólalj 
meg!; Folytasd!; Ne nézz ki!; 
Ügyelj a térre (I–II)!; Építsd e 
cselekményt!; Ne hazudj!; 
Sűríts!) 

 Részt vesz a 
tömegjelenetek és a 
kisjelenetek együttes 
gyakorlásában. 

 Tud szimultán játékok 
irányítani. 
Rögzíteni képes a 
rögtönzés során 
felbukkanó „szerencsés 
variánst”. 
Ismeri a rögtönzés 
lépcsőfokait, azok 
elméleti és gyakorlati 
tudnivalóit. 
Képes a különböző 
szabályok betartatására. 

        
1.4. jelenet-összefűzés  a kidolgozott jelentek összefűzése 

a némajátékos cselekményvázlat 
segítségével;  
hiányzó jelenetek pótlása; 
a cselekmény arányainak 
ellenőrzése 

 Részt vesz a kidolgozott 
jelentek összefűzésében. 

 Önállóan képes a 
kidolgozott jelenetek 
összefűzését irányítani, a 
hiányzó jeleneteket 
pótoltatni. 

        
1.5. a „színjáték” akusztikus és 

vizuális síkja 
 a „színjáték” akusztikus és 

vizuális síkjának kidolgozása 
(színek, formák, díszlet, jelmez, 
jelzések, zörejek, zenék stb.) 

 Részt vesz a „színjáték” 
akusztikus és vizuális 
síkjának kidolgozásában.

 Önállóan képes a 
„színjáték” akusztikus és 
vizuális síkjának 
kidolgozását irányítani. 

        
1.6. az „előadás”  az „előadás”; 

rögzítés és javítás 
 Részt vesz az „előadás”-

ban. 
 Önállóan képes az 

„előadás”; 
rögzítését és javítását 
irányítani. 

        
2. Szerkesztett játék  Szerkesztett műsorok 

összeállítása és színpadra állítása
    

        
2.1. műsorkészítés  tanulónként egy-egy teljes műsor, 

vagy egy-egy „blokk” készítése 
 Kis segítséggel képes 

elkészíteni egy 
szerkesztett 
műsorblokkot. 

 Önállóan képes 
megszerkeszteni egy 
műsort. 

        
2.2. műsorvédés  az elkészült műsor (vagy 

„blokk”) megvédése szerkesztési 
és színpadra állítási szempontból 

 Megadott szempontok 
alapján és kérdések 
segítségével képes 
megvédeni az általa 
szerkesztett 
műsorblokkot. 

 Önállóan képes 
megvédeni az általa 
szerkesztett műsort a 
szerkesztés és a 
színpadra állítás 
szempontjából. 
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2.3. közös szerkesztési 

gyakorlatok 
 hiányosságok pótlása közös 

szerkesztési gyakorlat során: 
ismeretek pontosítása a 
felhasznált irodalmi és zenei 
anyag homogenitására 
vonatkozóan; 
a szerkezet kiépítéséről, a 
motívumokkal való 
gazdálkodásról, az 
anyaggyűjtéstől az előadásig 
terjedő különféle 
munkafázisokról, a kiemelések és 
rövidítések (húzások) 
szabályairól, a forgatókönyvek 
készítésének esztétikai, jogi és 
nyomdai követelményeiről szóló 
ismeretek áttekintése; 
a versválasztás, versrendezés, az 
instrukcióadás problémáinak 
közös megvitatása a szép és 
kifejező beszéd és mozgás 
elérésének lehetőségeit és 
akadályait elemezve 

 Részt vesz a közös 
szerkesztési 
gyakorlatokon. 

 Ismeri az 
anyaggyűjtéstől az 
előadásig terjedő 
különféle 
munkafázisokat, a 
kiemelések és 
rövidítések (húzások) 
szabályait. 
Tisztában van a 
forgatókönyvek 
készítésének esztétikai, 
jogi és nyomdai 
követelményeivel. 

        
3. Iskolai ünnepségek és 

szertartások 
 Iskolai ünnepségek és 

szertartások tervezése, szervezése 
különböző alkalmakra 

    

        
3.1.   az ünnep funkciójának tisztázása; 

különféle ünnepségtípusok 
megismerése, bírálata; 
a rossz ünnep pedagógiai, 
lélektani, erkölcsi kárának és a 
szép ünnep sokoldalú örömének 
számbavétele; 
a színjátékosi megnyilvánulások 
lélektani hátterének, a 
nyilvánosság elé lépés 
veszélyeinek és hasznának 
tisztázása 

 Ismeri az ünnep 
funkcióját. Példát tud 
mondani két-három 
ünnepségtípusra. 

 Ismeri az ünnep 
funkcióját. Meg tudja 
nevezni a különféle 
ünnepségtípusokat. 
Véleményt tud alkotni az 
egyes ünnepségtípusok 
előnyeiről, hátrányairól. 
Tudja, milyen károkat 
okozhat egy rossz 
ünnepi műsor 
pedagógiai, lélektani és 
erkölcsi szempontból és 
azt is, hogy milyen 
előnyei vannak a jól 
megszervezett, szép 
ünnepi műsornak. 
Ismeri a színjátékosi 
megnyilvánulások 
lélektani hátterét, a 
nyilvánosság elé lépés 
veszélyeit és hasznát. 

        
3.2.   új típusú ünnepi szertartások 

megalkotása 
 Részt vesz új típusú 

ünnepi szertartások 
létrehozásában. 

 Kis segítséggel meg 
tudja szerkeszteni egy új 
típusú ünnepi szertartás 
forgatókönyvét. Részt 
vesz az ünnepi szertartás 
kivitelezésében. 

        
II. RENDEZŐI 

ALAPISMERETEK 
 RENDEZŐI ALAPISMERETEK 

TANULÁSA 
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1. Anyagválasztás  Az anyagválasztás 

problémakörének megismerése: 
annak meghatározása, hogy az 
adott képességű tanulókkal, a 
rendelkezésre álló idő alatt 
milyen típusú színházi jellegű 
esemény szervezhető meg; 
annak eldöntése, hogy milyen célt 
szolgál a tervezett bemutató 
nevelési szempontból, milyen 
értékeket közvetít, mi az előadás 
üzenete, miről szól, miért fontos 
ez az üzenet az előadásban 
közreműködőknek; 
a rendelkezésre álló műfajok 
számbavétele, a műfaji határokat 
áttörő kísérleti 
kezdeményezésekkel együtt; 
az irodalmi alapanyagon 
végzendő dramaturgiai munkák 
(rövidítések, összevonások, 
applikációk) megismerése; 
a szövegértelmezés különböző 
mélységeinek áttekintése (a 
korosztályok kívánalmai szerint) 

 Segítséggel képes 
korosztályának 
megfelelő produkció 
kivitelezéséhez anyagot 
választani. Választását 
indokolni tudja. 

 Önállóan képes 
korosztályának 
megfelelő produkció 
kivitelezéséhez anyagot 
választani és választását 
megindokolni. 
Választását indokolni 
tudja. Fel tudja mérni, 
hogy milyen célokat 
szolgál a tervezett 
bemutató. 

        
2.    
 

Instrukcióadás 
 

Az instrukcióadás módjainak 
áttekintése különös tekintettel 
- a térrel való gazdálkodásra, a 
tér hangsúlyos és hangsúlytalan 
pontjaira, a különböző típusú 
színpadi terek jellemzőire, 
- a játékidőre, a szünetekre, a 
naturális időre, a színpadi idő 
jelentőségére, 
- a hanghatások jelentőségére 
(emberi hang, zörej, zene), 
- a szükséges és felesleges 
csendekre az előadásban,  
- a színdramaturgiát, a színpadi 
mozgás alaptörvényeire 

 
Fel tudja idézni a 
legfőbb színházi 
instrukciókat és azokat 
feladathelyzetben 
használni is képes. 

 
Ismeri a legfőbb színházi 
instrukciókat és az 
instrukcióadás módjait. 

        
3. Társművészetek: 

bábszínpad, bábos 
technikák; képzőművészeti 
alapismeretek (díszlet, 
jelmez, smink); zenei 
alapismeretek 
(a legfontosabb zenei 
stílusok ismerete); 
néptáncok, történelmi és 
társastáncok; 
pantomim; 
akrobatikus mozgáselemek 
(esések, ütések, stb.); 
fényhatások, világítás 
Film- Színház. A 
filmburleszk. 

 A társművészetekkel kapcsolatos 
alapismeretek áttekintése 
szövegolvasás, álló- és 
mozgóképek elemzése révén 
Chaplin – Buster Kaeton 
munkássága. 

 A tanultak alapján fel 
tudja idézni a 
színházművészet 
társművészeteit, s azok 
főbb – a színjátszás 
szempontjából jelentős – 
ismérveit. 

 Képes kiselőadás 
keretében álló- és 
mozgóképekkel, 
hangfelvételekkel 
illusztráltan bemutatni a 
színházművészet 
társművészeteit. 
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4. Dramaturgiai ismeretek: 

a tér, az idő, a cselekmény 
fogalma,  
a szerep,  
a kapcsolat,  
a feszültség keletkezése és 
kioldása,  
a konfliktus, az érdekellentét 
fokozatai,   
az összeütközés, a kollízió 
pillanata,  
a kontraszt,  
a szimbolikus pillanatok 
létrejötte színjátékos 
események során,  
a külső és belső tagoltság 

 Dramaturgiai ismeretek tanulása 
szociális és játékbeli szerepek, 
szituációk elemzésével 
egybekötve 

 Kis segítséggel képes 
felidézni a tanult 
dramaturgiai 
ismereteket. 

 Ismeri és érti a 
dramaturgia 
alapfogalmait, azokat fel 
tudja használni 
aszociális és játékbeli 
szerepek, szituációk 
elemzése során. 

        
5. Színháztörténeti ismeretek  Színháztörténeti ismeretek 

tanulása 
    

        
5.1. a színjáték kezdetei; 

szertartások az ősi 
kultúrákban. 
Őskor és törzsi művészete. 
a görög színház;  
az ókor nagy drámaírói;  
az ókori dramaturgia 

 információk tanulása a színjáték 
kezdeteiről, áldozati és 
szertartásos motívumok, a mágia 
és fajtáinak szerepe, a görög 
színházról, az ókor nagy 
drámaíróiról, valamint az ókori 
dramaturgiáról szövegolvasás, -
feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a színjáték 
kezdeteinek főbb 
ismérveit, a görög 
színház jellemzőit, az 
ókor nagy drámaíróit, 
valamint az ókori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 
Felismeri a szertartások 
és a mágia szerepét az 
ősi kultúrákban. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni szóban és 
írásban a színjáték 
kezdeteit, a görög 
színház jellemzőit, az 
ókor nagy drámaíróit, 
valamint az ókori 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 
Be tudja mutatni a 
kultúra sajátos területét, 
a művészetet. 

        
5.2. a középkori színjáték 

típusai, dramaturgiai 
jellemzői 
Közösségi színházi 
műformák. A megidéző 
(digitális) jelleg a középkor 
színházában. 

 információk tanulása a középkori 
színjáték típusairól, dramaturgiai 
jellemzőiről szövegolvasás, -
feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a középkori 
színjáték típusait, 
dramaturgiai 
jellegzetességeit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a középkori 
színjáték típusait, 
dramaturgiai jellemzőit. 

        
5.3. a commedia dell’arte 

jellemzői, dramaturgiája 
 információk tanulása a commedia 

dell’arte jellemzőiről, 
dramaturgiájáról szövegolvasás, -
feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a commedia 
dell’arte főbb ismérveit, 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a commedia 
dell’arte főbb ismérveit, 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
5.4. a reneszánsz dráma és 

színház 
 információk tanulása a 

reneszánsz drámáról és színházról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a reneszánsz 
dráma és színház főbb 
ismérveit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a reneszánsz 
dráma és színház főbb 
ismérveit. 

        
5.5. a shakespeare-i dramaturgia  a shakespeare-i dramaturgia 

megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni a shakespeare-i 
dramaturgia 
jellegzetességeit. 

 Ismeri Shakespeare 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 
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5.6. a francia klasszicizmus nagy 

drámaírói és dramaturgiája; 
Moliěre munkássága 
 

 információk tanulása a francia 
klasszicizmus nagy drámaíróiról 
és dramaturgiájáról, valamint 
Moliěre munkásságáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a francia 
klasszicizmus nagy 
drámaíróit, Moliěre 
munkásságának főbb 
ismérveit és e korszak 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a francia 
klasszicizmus 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. Meg 
tudja nevezni e korszak 
jelentősebb drámaíróit és 
műveiket. Ismertetni 
tudja Moliěre 
munkásságát, főbb 
műveit. 

        
5.7. a felvilágosodás és a 

romantika színháza; 
a polgári dráma 
meglapozása 

 információk tanulása a 
felvilágosodás és a romantika 
színházáról, valamint a polgári 
drámameglapozásáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a 
felvilágosodás és a 
romantika színházának, 
valamint a polgári 
drámának főbb 
ismérveit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a felvilágosodás 
és a romantika 
színházának, valamint a 
polgári drámának a 
jellegzetességeit. 

        
5.8. a naturalista színház francia 

és német úttörői 
 információk tanulása a naturalista 

színház francia és német 
úttörőiről szövegolvasás, -
feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
megnevezni a naturalista 
színház francia és német 
legjelesebb képviselőit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a naturalista 
francia és német színház 
jellegzetességeit, fel 
tudja sorolni főbb 
képviselőit. 

        
5.9. Sztanyiszlavszkij színháza  információk tanulása 

Sztanyiszlavszkij színházáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni 
Sztanyiszlavszkij 
színházának főbb 
ismérveit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban Sztanyiszlavszkij 
színházának 
jellegzetességeit. 

        
5.10. Bertold Brecht színháza; 

a brechti dramaturgia 
 információk tanulása Bertold 

Brecht színházáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén; 
Brecht dramaturgiájának 
megismerése és alkalmazása egy-
egy ma is élő dramaturgiai 
alapfogalom színpadi 
felhasználása során 

 Segítséggel képes 
felidézni a brechti 
színház főbb ismérveit 
és Brecht 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban Bertold Brecht 
színházát. Ismeri Brecht 
dramaturgiájának 
jellegzetességeit. 

        
5.11. napjaink színházi irányzatai  információk tanulása napjaink 

színházi irányzatairól 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni napjaink főbb 
színházi irányzatait. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni napjaink 
főbb színházi irányzatait.

        
5.12. a magyar színjáték kezdetei, 

főbb korszakai; 
Kelemen László 

 információk tanulása a magyar 
színjáték kezdeteiről, főbb 
korszakairól, valamint Kelemen 
László munkásságáról 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
műrészletek elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felidézni a magyar 
színjáték főbb 
korszakait. Tudja, ki volt 
Kelemen László. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni a magyar 
színjáték kezdeteit, főbb 
korszakait és Kelemen 
László munkásságát. 

        
5.13. klasszikus magyar drámák 

és drámaírók 
 információk tanulása a klasszikus 

magyar drámákról és 
drámaírókról szövegolvasás, -
feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felsorolni klasszikus 
magyar drámákat és 
szerzőik nevét. Képes 
felidézni az egyes 
drámák főbb témáit. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni a 
klasszikus magyar 
drámákat és szerzőiket. 

        
5.14. a mai magyar dráma  információk tanulása a mai 

magyar drámáról szövegolvasás, 
-feldolgozás, műrészletek 
elemzése révén 

 Segítséggel képes 
felsorolni a tanult mai 
magyar drámákat és 
szerzőik nevét. Képes 
felidézni az egyes 
drámák főbb témáit. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni a mai 
magyar dráma 
jellegzetességeit. 
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5.15. A színpadi kompozíció és 

hatásai. A színház tér- és 
időkezelése. 

 Információk benyomások 
megbeszélése a látott irodalmi 
művek alapján. Tér és idő a 
színpadon. 

 Részvétel az elemző 
beszélgetésekben. 

 A tanultak alapján 
bemutatja a színházi 
kompozíciók hatásait. 

        
5.16. a magyar amatőr színjátszás 

története, rétegződése, 
intézményei, rendezvényei 

 információk tanulása a magyar 
amatőr színjátszás történetéről, 
rétegződéséről, intézményeiről és 
rendezvényeiről szövegolvasás, -
feldolgozás révén 

 Segítséggel fel tudja 
idézni a magyar amatőr 
színjátszás történetének 
legfontosabb 
csomópontjait. Meg tud 
nevezni legalább egy 
amatőr színjátszással 
kapcsolatos intézményt 
és rendezvényt. 

 A tanultak alapján le 
tudja írni szóban és 
írásban a magyar amatőr 
színjátszás történetének 
legfontosabb 
csomópontjait, amatőr 
színjátszásunk 
rétegződését, 
intézményeit, főbb 
rendezvényeit. 

        
5.17. a drámapedagógia 

intézményrendszere itthon 
és külföldön 

 információk tanulása a hazai és a  
külföldi drámapedagógia 
intézményrendszeréről 
szövegolvasás, -feldolgozás révén

 Meg tud nevezni egy-
egy hazai és külföldi 
drámapedagógiával 
foglalkozó intézményt. 

 A tanultak alapján be 
tudja mutatni a hazai és 
a külföldi 
drámapedagógia 
intézményrendszerét. 

 
 
 
 

Év végi követelmények 
 

11–12. évfolyam 
 
 
a) A dramatikus tevékenységformák, képességfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával fejlessze a tanulók érzelmi, 

értelmi, szociális és fizikai képességeit. 
b) Gazdagítsa az önkifejezési formákat különböző gyakorlatok létrehozásában. 
c) Irányítsa, vezesse a megismert játékokat, gyakorlatokat. 
d) Törekedjen a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben. 
e) Tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvű megnyilatkozásokat adjon. 
f) Állítson össze alkalmazott drámajátékokat, gyakorlatokat különböző tantárgyakhoz. 
g) Ismerje a tanítási dráma fogalmát. 
h) Közös dramatizálás során alkalmazza a némajátékos, improvizációs előgyakorlatokat. 
i) Készítsen szerkesztett játékot az iskolai ünnepélyek megünnepléséhez. 
j) A társművészetek bevonásával korosztályának megfelelően válasszon előadandó darabot. 
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☺
 
 
 
 

INFORMATIKA 
 

11–12. évfolyam 
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A Számítástechnika tanterv az Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között az 7–12. évfolyam 
számára kimunkált, a NAT-hoz igazított és a Kerettantervvel összevetett részletes tanterv. A tantervet és 
taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik az Képességfejlesztő és értékőrző 
program és pedagógiája szerint dolgoznak. (Az itt közölt Számítástechnika tanterv szerves folytatása a 9–10. 
évfolyam számára kidolgozott tanterv, illetve a szabadon választható 11–12. évfolyam számára kidolgozott 
Informatika tanterv.) 
 
 
Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Heti 
óraszám 

 
1 

(b) 

 
1 

(b) 

 
2 

(b) 

 
2 

(b) 

☺ 
3 

(b) 

☺ 
3 

(b) 

(b) Lehetőség szerint csoportbontásban. 
 
 
Az KÉK tanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
Az KÉK Informatika tanterve az Informatika műveltségi területre terjed ki.  A tanterv a műveltségi 
részterületen teljes mértékben lefedi a NAT2 követelményeit. A tanterv a NAT2 műveltségi területek 
oktatásának közös követelményei közül a Kommunikációs kultúra fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen 
kívül segíti a Tanulás közös követelményeinek teljesítését is. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A tantervet kivitelezéséhez számítógépes szaktanteremre van szükség (lehetőleg hálózatba szervezve), valamint 
legális szoftverekre és a legalapvetőbb tanári és tanulói szakirodalomra (folyóiratokra és szakkönyvekre 
egyaránt). A tanulócsoport bontására csak akkor van szükség, amennyiben legalább két tanulóra nem jut egy 
számítógép. 
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Az Informatika tanulásának céljai a 11. és 12. évfolyamon 

 
Az ÉKP informatika tantárgya a 11–12. évfolyamok vonatkozásában célul tűzi a tevékenységek széles körének 
alkalmazásával az érettségi vizsga követelményeinek való megfelelés elérését minden tanuló esetében. Erősíti a 
pozitív értékek és viszonyulások továbbfejlődését. Következetesen segíti helyes énképük és önértékelésük 
fejlődését. Az informatika komplex tevékenységi rendszere biztosítja a hátrányok enyhítését és a tehetségesek 
fejlesztését. Tevékenységi rendszerünk a minőség jegyében érvényesíti a kommunikációs, a teljesítményre 
törekvés, az alkotásra való felkészülést, a tolerancia, a humanizáció, az empátia, az innovációra való felkészülés, 
reális világkép és széles körű általános műveltség eszményeit. Tantárgy-specifikus célok: 

a) Az információ szerzése, tárolása, földolgozása és továbbítása korszerű átviteli és feldolgozó 
eszközök (telex, videó, számítógép, számítógépes hálózat, világháló stb.) alkalmazása tanulásának 
rendszerezését. 

b) Az információs rendszerek összefüggéseinek rendszerezését és továbbfejlesztését. 
c) Az informatikai eszközbázis kezelése és alkalmazása során kiemelt fontosságot kap a képi (rajzos, 

grafikonos), a szöveges és a digitalizált információ átvitelének, feldolgozásának és felhasználásának 
rendszerezése. 

d) Számítástechnika az informatikában blokk keretében a grafikus lehetőségek, a szövegszerkesztés, az 
adatbázisok kezelése, a kommunikáció képessége, a szakértői rendszerek, a számítógépes irányítástechnika, a 
robotika, a táblázatkezelő és  egy magas szintű programnyelv alapjainak rendszerezése. 
A tevékenységi rendszer tanulása során a folyamatban résztvevő tanulók képességfejlesztése a logikus 
gondolkodásra nevelés, az algoritmus-összeállító képesség, a feladatok  kódolása, az információs nyitottság és 
érzékenység valamint a problémamegoldó képesség rendszerezése. 
Az informatika tantárgy keretében tanult információ tároló, továbbító és feldolgozó rendszerek kezelésének 
rendszerezésével, a szakmai kommunikáció és a tanulói alkotási tevékenység erősítésével a fejlesztési szakasz 
végére legyenek képesek érettségi vizsga  követelményeinek megfelelni. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

11. és 12. évfolyam 
 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A multimédia szoftverek alapjai 
működési elveinek és 
gyakorlatának elemzése, 
jellemzőinek és jelentőségeinek 
tanulmányozása, alkalmazási 
területeinek, lehetőségeinek 
feltárása 
 A multimédia-számítástechnikai 

eszközök jelentőségének 
értelmezése, jellemzőinek 
összehasonlítása 
 CAD rendszer hardver és 

szoftver környezetének leírása 
 A számítógép és tervezés CAD 

alapfogalmainak tanulása, 
bemutatása minták alapján 
 Kézikönyv felhasználásával 

számítógéppel segített tervezés 
menetének elsajátítása 
 Számítógépes kommunikáció 

alapjainak elsajátítása, 
elmélyítése informatikai 
sztrádán való gyakorlással 
 E-mail levelezőrendszer, www. 

segédprogram felhasználói 
fogalmainak gyakorlása 
 Levelek küldése és fogadása 
 Kapcsolattartás és 

információkeresés az Internetről 
 Tanulás intranet segítségével 
 Számítógépes szimulációs 

feladatok elemzése és 
szerkesztése: modellezés, 
szimuláció, szimulációs 
“esettanulmányok” elemzése 
 Szövegdokumentumok 

létrehozása és minta szerinti 
megszerkesztése: műveletek 
végzése dokumentumokkal, 
stilizálás 
 Érettségi útmutató 

mintafeladatainak megoldása 
 Számítógépes táblázatkezelés: 

táblázatok létrehozása és minta 
szerinti megszerkesztése 

 Számítógépes multimédia 
rendszer felépítésének 
ismertetése, feladatfüggő 
összeállítása 
 A leggyakoribb multimédia 

alkalmazások önálló 
alkalmazása 
 Különböző programok, 

segédprogramok 
önálló/segítséggel történő 
kezelése 
 Adott szempont alapján 

információkeresés, 
információolvasás az Internetről
 Adatbázisok létrehozása és 

lekérdezése a megadott 
szempontok szerint 
 Algoritmusok értelmezése 
 Algoritmusok készítése 
 Számítástechnikai eszközök 

működtetése 
 Szoftverek csoportosítása 
 A tanulók munkájának 

megfigyelése 
 A kész produktum (szöveg, 

rajz, táblázat, adatbázis, 
bemutató, program) ellenőrzése 
 Hasonló és új feladatok 

megoldása tankönyvminta 
alapján 
 Megadott minta alapján a 

dokumentum pontos és 
szöveghű elkészítése 

 Tanulói önértékelés 
 Diáktárs értékelése 
 Tanári értékelés: formatív: a 

teljesítményt megerősítő, 
korrigáló, szabályozó 
 Tanári értékelés: szummatív: 

témazáró, félévzáró és 
tanévzáró dolgozat 
 Diagnosztikus mérés (tesztek) 
 Versenyeken való indítás: 

iskolai, városi, regionális, 
országos 

 
 

Taneszköz és tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
7–12.  Nógrádi László: PC-Suli I.II. 
7–12.  ECDL Vizsgapéldatár 
9–12. 81482 Reményi Zoltán – Siegler Gábor – Szalayné Tahy Zsuzsanna: Érettségire 

felkészítő feladatgyűjtemény 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

11. évfolyam 
 

Az Informatika tanulásának céljai a 11. évfolyamon 
 
A tanuló ismerkedje meg és szerezzen tapasztalatokat a multimédia rendszerében. Győződjön meg arról, hogy a 
számítógép sokoldalúan felhasználható univerzális eszköz. A tanuló ismerkedjen meg a multimédia informatikai és 
technikai alapjaival. Legyen lehetősége egy számítógépes multimédia rendszer felépítésének megismerésére és 
feladatfüggő összeállítására. Ismerkedjen meg a leggyakoribb multimédia-alkalmazásokkal, és mindeközben ismerjék 
meg az alapvető felhasználói magatartásokat. Alakítsuk ki az igényét és képességét a szabályos és szakszerű  
számítógép és perifériái használatára. Számítógépes kezelési gyakorlatok fejlesszék a tanuló számítástechnikai 
attitűdjét, monotonitás tűrőképességüket, probléma-megoldási képességüket. Tanulja meg a számítógép praktikus és 
pragmatikus felhasználását munkájuk minden lehetséges területén. Legyen fogékony a mindennapi életben és a 
különféle médiában előforduló és lekérhető információkra, informatikai rendszerekre mind hazai, mind nemzetközi 
vonatkozásban. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS   OPTIMÁLIS 

        
I. INFORMATIKAI ALKAL-

MAZÓ ISMERETEK 
 INFORMATIKAI ALKALMAZÓ 

ISMERETEK ELMÉLYÍTÉSE 
    

        
1. A multimédia szoftverek 

alapjai használatának tanítása 
 A multimédia szoftverek alapjai 

használatának tanulása 
    

        
1.1. A multimédia 

számítástechnikai eszközei 
és kezelésük 

 a számítógépes multimédia 
jelentőségének értelmezése; 
a számítógépes multimédia alapjainak 
tanulása; 
a processzorok szerepének megértése 
a multimédiában; 
a koprocesszorok szerepének vizsgálata; 
a buszrendszerek szerepének tisztázása 
a multimédiában; 
a merevlemezes háttértárolók 
fontosságának vizsgálata; 
az illesztőkártyák jellemzőinek 
összehasonlítása; 
a winchester illesztők tulajdonságainak 
összehasonlítása; 
az IDE illesztők jellemzőinek 
összegyűjtése; 
az EDIE illesztők jellemzőinek 
tanulása; 
a monitorok jelentőségének elemzése; 
a CD-ROM és DVD szabványok 
áttekintése; 
a hangkártyák jelentőségének 
megértése; 
a képmegjelenítés technikai 
újdonságainak kigyűjtése; 
a képtömörítési eljárások jellemzőinek 
összehasonlítása; 
a multimédia alkalmazási területeinek 
tanulmányozása; 
a multimédia lehetőségeinek feltárása 
az oktatásban; a multimédia 
lehetőségeinek feltárása a 
távoktatásban; a multimédia 
szerepének elemzése a tudományos 
kutatásokban; multimédia az 

 Felkészüléssel ismerteti 
egy számítógépes 
multimédia rendszer 
felépítését és 
feladatfüggő 
összeállítását. 

 Ismerteti egy 
számítógépes 
multimédia rendszer 
felépítését és 
feladatfüggő 
összeállítását. 
Gyakorlatban is ismeri a 
leggyakoribb multimédia 
alkalmazásokat és 
önállóan alkalmazza az 
alapvető felhasználói 
tevékenységeket. 
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Interneten. 

 
II. INFOTEHNOLÓGIA  INFOTEHNOLÓGIAI 

ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 
    

        
1. Algoritmizálás, 

adatmodellezés 
 Algoritmizálás, adatmodellezés 

alkalmazása a gyakorlatban 
    

        
1.1. Algoritmusok készítése, 

leírása 
 

 Típusalgoritmusok megismerése. 
Algoritmus tervezésének tanulása 
 

 Segítséggel alkalmazza a 
típusalgoritmusokat és 
tud algoritmust tervezni 

 Önállóan alkalmazza a 
típusalgoritmusokat és 
tud algoritmust tervezni 

        
1.2. Adatok és eredmények 

tervezése, értelmezése 
 Adatok és eredmények 

tervezésének és értelmezése 
tanulása.  

 Segítséggel tud adatokat 
és eredményeket 
tervezni és értelmezni 

 Önállóan tud adatokat és 
eredményeket tervezni 
és értelmezni 

        
1.3. Elemi és összetett adatok 

használata. Adatmodellezés. 
 Elemi és összetett adatok 

használata. Adatmodellezés. 
 Érti az elemi és összetett 

adatok használatának 
menetét. Segítséggel 
képes adatmodellezési 
feladatok végzésére. 

 Alkalmazza az elemi és 
összetett adatokat. 
Önállóan képes 
adatmodellezési 
feladatok végzésére. 

        
1.4. A programkészítés lépései  A programkészítés lépéseinek 

megértése. 
 Ismeri a programkészítés 

lépéseit 
 Tudja a programkészítés 

lépéseit 
        
2. Mérések és szimulációk  Mérések és szimulációk 

gyakorlati alkalmazása 
 Ismer mérő és szimulátor 

szoftvereket, segítséggel 
használja őket. 

 használja a mérő és 
szimulátor szoftvereket. 

        
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   INFOKOMMUNIKÁCIÓS 

ISMERETEK (ISMÉTLŐ 
ELMÉLYÍTŐ MODUL) 

    

        
1. A számítógépes 

kommunikáció alapjainak 
elmélyítése 

 A számítógépes kommunikáció 
alapjainak elmélyítése 

    

        
1.1. Gyakorlás az informatikai 

sztrádán (internet), az  e-
mail levelezőrendszerrel  
(OFF-LINE) és élő 
kapcsolattartás (ON-LINE) 
és információ keresés, 
kapcsolattartás 

 az e-mail levelezőrendszer fel-
használói fogalmainak és 
logikájának gyakorlása; levelek 
küldése és fogadása; 
kapcsolattartás és információ 
kérés az internetről e-mail 
segítségével; tanulás intranet 
segítségével; élő kapcsolattartás 
(ON-LINE) és információkérés az 
internetről ; a böngésző program 
kezelésének gyakorlása; az FTP 
segédprogram kezelésének 
gyakorlása; web- oldalak 
tervezése 

 A levelező rendszer 
segédprogramját 
önállóan kezeli. 
Tud levelet küldeni és 
fogadni az E-mail 
rendszeren. 
A böngésző programmal 
információkat tud 
keresni és elolvasni az 
internetről. 
Az FTP 
segédprogrammal 
szoftvereket tud keresni 
és letölteni az 
internetről. 

 Leveleit rendezni és 
másolni tudja az E-mail 
rendszerben, ill. jogosult 
könyvtáraiba. 
A böngésző programmal 
információkat tud 
keresni és elolvasni az 
Internetről. 
Az FTP 
segédprogrammal 
szoftvereket tud keresni 
és letölteni az 
internetről. 
 

 
 

Év végi követelmények 
 

11. évfolyam 
 
a) Ismerje fel a multimédia jelentőségét, felhasználhatósági területeit. 
b) Tudja, milyen hardver és szoftver eszközök használata szükséges a számítógépben a multimédia 

megvalósítására. 
c) Legyen képes multimédiás programok használatára (nyelvoktatás, stb.). 
d) Tudjon algoritmusokat megtervezni, algoritmusokat a tanult programnyelven megvalósítani. 
e) Ismerje az internet jelentőségét a távtanulás, távmunka társadalmi-gazdasági vonatkozásában. 
f) Legyen képes egyszerű web- oldalt megtervezni, létrehozni, publikálni. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
12. évfolyam 

 

Az Informatika tanulásának céljai a 12. évfolyamon 
 
A számítógépes kezelési gyakorlatok során fejlődjön a tanuló számítástechnikai attitűdje, monotonitás 
tűrőképessége, problémamegoldási képessége. Tanulja meg a számítógép praktikus és pragmatikus felhasználást 
munkájuk minden lehetséges területén. Legyen fogékony a mindennapi életben és a különféle médiákban 
előforduló és lekérhető információkra, informatikai rendszerekre mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban. 
Sikeresen készüljön fel az érettségi vizsga témaköreiből. A tanulók az adat-feldolgozási ismereteket ismételjék 
át, a kezelési tevékenységeket gyakorolják be úgy, hogy tudjanak a mindennapi életben előforduló egyszerűbb 
adatbázisokból adatokat kikeresni és feldolgozni. 
A táblázatkezelés során tanult eljárások begyakorlása és életszerű helyzetekben való alkalmazása.  
A tanult szövegszerkesztési képességek és ismeretek rögzítése és begyakorlása. A tanulók alkalmazzák a 
programozási ismereteiket mindennapi életünk problémáinak szimulálására. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. INFORMATIKA-

ALKALMAZÓI 
ISMERETEK 

 INFORMATIKA-
ALKALMAZÓI ISMERETEK 
ELMÉLYÍTÉSE 

    

        
1. A számítógépes 

szövegszerkesztés 
elmélyítése 

 A számítógépes szövegszerkesztés 
gyakorlatainak elmélyítése 

    

        
1.1. Szövegdokumentumok 

létrehozása és minta szerinti 
megszerkesztése 

 szövegdokumentumok 
létrehozása (pl. levél, kérvény, 
önéletrajz, pályázat, tanulmány, 
kiselőadás stb.); műveletek 
végzése a dokumentummal (pl. 
áthelyezés, másolás, kivágás, 
összefűzés, kép vagy grafikai 
objektum beillesztése stb.);a 
dokumentum stilizálása; 
környezeti paraméterék beállítása 
(pl. margók, tabulátorok, 
bekezdések, igazítások, 
laptördelés, oldalszámozás); 
helyesírás ellenőrzése; 
körlevelek készítése; 
dokumentumok, ill. részletek 
átvétele és beillesztése más 
rendszerektől (pl. táblázat, 
adatbázis, kép, objektum, grafika, 
rajz stb.); az érettségi útmutató 
minta feladatainak megoldása 

 Megadott minta alapján 
a dokumentum pontos és 
szöveghű elkészítését 
kisebb hiányosságokkal 
megvalósítja.  

 Megadott minta alapján 
a dokumentum pontos és 
szöveghű elkészítését 
megvalósítja.  

        
2. A számítógépes 

táblázatkezelési funkciók 
elmélyítése 

 A számítógépes táblázatkezelési 
funkciók tevékenység centrikus 
elmélyítése 
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2.1. Táblázatok létrehozása és 

minta szerinti 
megszerkesztése 

 a feladatnak megfelelő 
számolótábla létrehozása; 
adatok (szöveg, számok, 
formulák) bevitele a cellákba; 
a táblázat stilizálása (betűtípus, 
cellák, számok, dátumok, 
írásvédelem, adat elrejtés stb.); 
sorba rendezések a táblázatban; 
kapcsolatok szervezése (pl. 
táblázat összekapcsolása 
adatbázissal, táblázat adataiból 
grafikon szerkesztés, adatok és 
grafikon exportja 
szövegszerkesztőbe, táblázatok 
közötti kapcsolat szervezése stb.) 
; a kész táblázat nyomtatása; 
speciális nyomtatási 
szolgáltatások gyakorlása (pl. 
címkék, grafikák és szövegek 
együtt, hálózati és lokális 
nyomtatók stb.); az érettségi 
útmutató mintafeladatainak 
megoldása 

 Megadott minta, vagy 
szöveges feladat kitűzés 
alapján, a tartalmi és 
formai 
követelményeknek 
egyaránt megfelelő 
táblázatokat, 
diagramokat létrehoz. 

 A megadott mintában 
szereplő formulák és 
függvények önálló 
alkalmazása, a feladat 
kiírásának mind a 
tartalmi és formai 
követelményeknek 
egyaránt megfelelő 
táblázatokat, 
grafikonokat hoz létre. 

        
3. A számítógépes adat-

feldolgozási funkciók 
elmélyítése 

 A számítógépes adat-feldolgozási 
funkciók tevékenység centrikus 
elmélyítése 

    

        
3.1. Adatbázisok létrehozása és 

lekérdezése a megadott 
szempontok szerint 

 mintával vagy szöveggel 
megadott adatbázis készítése; 
adatbeviteli formátumok 
kiválasztása; 
adatok beírása; az adatok 
keresése adott szempontok szerint 
(soros és gyors keresés); adatok 
csoportjával végzett 
tevékenységek (pl. szűrők 
alkalmazása, adatok ellenőrzése, 
adatbázis adott szempontú 
rendezése stb.); adatbázisok 
összekapcsolása más felhasználói 
rendszerekkel (pl. adatok 
export/importja 
szövegszerkesztőből, adatok 
export/importja táblázatból, 
adatok export/importja 
adatbázisból); adatbázisok kívánt 
formában történő nyomtatása; az 
érettségi útmutató 
mintafeladatainak megoldása 

 A tanuló önállóan 
egyszerű adatbázisokat 
létrehoz, adatokkal 
feltölt, megadott 
szempontok szerint 
lekérdezi és karbantartja.

 Megadott minta vagy 
szöveges feladat kitűzés 
alapján, a tartalmi és 
formai 
követelményeknek 
egyaránt megfelelő 
adatbázisokat, 
táblázatokat és 
grafikonokat létrehoz. 
A tanuló önállóan tud a 
feladat logikájából 
következő 
lekérdezéseket, 
szétválogatásokat, 
összefűzéseket stb. 
végrehajtani. 

        
II. INFOTECHNOLÓGIA  INFOTECHNOLÓGIA 

TANULÁSA 
    

        
1. A számítógépes szimuláció 

pragmatikus mélyítése 
 A számítógépes szimuláció 

pragmatikus tanulása 
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1.1. Számítógépes szimulációs 

feladatok elemzése és 
szerkesztései 

 modellezés és szimuláció: 
szimulációs keret-algoritmusok 
keresése és készítése; 
szimulációs “esettanulmányok” 
elemzése (pl. radioaktív bomlás, 
gázmolekulák, magaslati levegő, 
szél, nyomás, hőmérséklet stb.); 
gazdálkodási modellek (pl. 
partnerek, ügyfelek, gyártás, 
raktározás, kereskedelem stb.) 
demográfiai elemzések (pl. 
élőlények /ember, állat, növény/; 
az élőlények harcának elemzése a 
fennmaradásért (pl. 
kiválasztódás, túlélés, környezet, 
növekedési modellek, stratégiák 
stb.); 
a játszma elemzése (pl. absztrakt, 
közömbös, stabil, instabil 
játszma); az automaták elemzése 
(pl. sejtautomaták, klasszikus 
automaták, fizikai és kémiai 
automaták); 

 A tankönyvben tárgyalt 
szimulációs programokat 
segítséggel megérti. 
Hasonló és új 
feladatokat old meg a 
tankönyvi minták 
alapján.  

 A tankönyvben tárgyalt 
szimulációs programok 
megértése. Hasonló és új 
feladatok megoldása a 
tankönyvi minta alapján. 

        
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

(ISMÉTLŐ ELMÉLYÍTŐ 
MODUL)  

 INFOKOMMUNIKÁCIÓ 
GYAKORLÁSA (ISMÉTLŐ 
ELMÉLYÍTŐ MODUL) 

    

        
1. A számítógépes 

kommunikáció elmélyítése 
 A számítógépes kommunikáció 

elmélyítése 
    

        
1.1. Gyakorlás az informatikai 

sztrádán (internet), az  e-
mail levelezőrendszerrel  
(OFF-LINE) és élő 
kapcsolattartás (ON-LINE) 
és információ keresés 
kapcsolattartás 

 az e-mail levelezőrendszer 
felhasználói fogalmainak és 
logikájának gyakorlása 
levelek küldése és fogadása; 
kapcsolattartás és információ 
kérés az internetről az e-mail 
segítségével; 
tanulás intranet segítségével; 
élő kapcsolattartás (ON-LINE) és 
információkérés az Internetről ; 
a böngésző program kezelésének 
gyakorlása; 
a FTP segédprogram kezelésének 
gyakorlása; 
web- oldalak tervezése. 

 A levelező rendszer 
segédprogramját 
önállóan kezeli. 
Tud levelet küldeni és 
fogadni az e-mail 
rendszeren. 
A böngésző programmal 
információkat tud 
keresni és elolvasni az 
internetről. 
Az FTP 
segédprogrammal 
szoftvereket tud keresni 
és elhozni az Intranetről. 

 Leveleit rendezni és 
másolni tudja az E-mail 
rendszerben, ill. jogosult 
könyvtáraiba. 
A böngésző programmal 
információkat tud 
keresni és elolvasni az 
internetről. 
Az FTP 
segédprogrammal 
szoftvereket tud keresni 
és elhozni az Internetről. 
 

 
 

Év végi követelmények 
 

12. évfolyam 
 
a) Legyen képes megadott minta alapján dokumentumot pontos és szöveghű formában elkészíteni (szöveg, 

táblázat, diagram). 
b) Tudjon önállóan egyszerű adatbázisokat létrehozni, adatokkal feltölteni, a megadott szempontok szerint 

lekérdezni és karbantartani. 
c) A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatot megoldani. 
d) A levelező rendszert képes önállóan kezelni. 
e) Legyen képes összetett keresési feladatot megoldani könyvtári és internetes környezetben egyaránt. 
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4. KIEMELT FEJLESZTÉSI 
FELADATOK 

 
(KERESZTTANTERVEK) 
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KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK A NAT 2003-BAN – 
KERESZTTANTERVEK A KÉK-BEN  

 
A NAT 2003 szám szerint hét kiemelt fejlesztési feladatot fogalmaz meg, s leszögezi, hogy ezen „kiemelt 
fejlesztési feladatok az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok 
erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését”. Az Értékközvetítő és 
képességfejlesztő program e kiemelt fejlesztési feladatok többségét több mint egy évtizede tematizálta, s 
taxonomizált tantervek alapján tantárgyként alkalmazta az oktatásban. Azt is szorgalmazta, hogy azok 
tevékenységeit minden tantárgyat tanító pedagógus építse be tervezésébe. Például: Kommunikáció, Önismeret, 
Honismeret, Népismeret stb. Taníthatóságuk tehát a gyakorlatban igazolt. E tapasztalatok alapján a kiemelt 
fejlesztési feladatokat ugyancsak taxonomizált, kellően strukturált tantervekben látszott célszerűnek leírni a 
könnyebb követhetőség, az elképzelhetőség érdekében. Mivel e tantervek azt segítik, hogy az egyes tantárgyi 
tantervek tartalmait valamely más nézőpontból közelíthessük meg, azaz mintegy keresztezik a tantárgyi 
tanterveket, kereszttanterveknek nevezzük őket. A NAT 2003 hét kiemelt fejlesztési feladatát tizenhárom 
kereszttantervbe elrendezve közöljük. 
 

KÉK kereszttantervei  Amely kiemelt fejlesztési feladatnak megfelelnek 
Egészség és betegség Testi és lelki egészség 
Énkép, önismeret Énkép, önismeret 
Értékvédelem és fogyasztóvédelem  
EU és kultúra Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
Helyünk a világegyetemben  
Hon- és népismeret Hon- és népismeret 
Információs és kommunikációs kultúra Információs és kommunikációs kultúra 
Környezettudatos magatartás Környezeti nevelés 
Másság az iskolában és az életben   
Tanulásmódszertan Tanulás 
Tudomány- és kutatásmódszertan  

 
 
 

A KERESZTTANTERVEK CÍMZETTJEI 
 
Nyomatékkal hangsúlyozzuk, hogy a kereszttantervek címzettjei a helyi tantervek készítői, akik az egyes 
kereszttantervek tartalmait az egyes tantárgyi tantervek kidolgozása során építhetik be saját tanterveikbe, 
figyelembe véve a helyi lehetőségeket. A kereszttantervek második címzett csoportja a taneszközfejlesztők, akik 
akár tankönyvet, akár feladathordozót, akár feladatgyűjteményt, akár digitális információhordozót fejlesztenek 
ki, a kereszttantervben lévő tartalmakat sorra-rendre beépíthetik az egyes taneszközökbe. 
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A KERESZTTANTERVEK TIPIZÁLÁSA 

 
 

A NAT által kiemelt fejlesztési feladatokat e benyújtott kerettantervi ajánlat kereszttanterv formában adja meg az 
érdeklődő iskoláknak és a programcsomag-fejlesztőknek. Minden kereszttanterv tartalmazza annak nevét, 
célkitűzéseit, a tematikus tananyagot és a hozzá kapcsolódó tanulási programot. A – tantervírás és – értelmezés 
szempontjából – kifejtettség, részletezettség tekintetében kétféle kereszttanterv szerepel e fejezetben: 

a) kereszttanterv, amely iskolafokok szerint csoportosítva közöl tartalmakat, azokat nem bontja 
tovább évfolyamokra; 

b) kereszttanterv, amely iskolafokokra, s azon belül is évfolyamokra bontva tartalmazza a tanulási 
tematikát és a tanulási programot. 

A kereszttantervek nem tartalmaznak sem a formatív értékelést orientáló teljesítménykövetelményeket, sem a 
szummatív értékelést segítő év végi követelményeket. Ezzel is azt erősítik, hogy a kereszttantervek célja nem 
újabb ismeretek, képességek tanítása, hanem vagy ugyanazon tanulási tárgy (tevékenység, ismeret) több 
szempontú megközelítése, s ez gyakran együtt jár azzal a lehetőséggel, hogy az adott tanulási tárgy – a 
kereszttantervi nézőpont alkalmazásának köszönhetően – gyakran kerüljön a figyelem előterébe.  
 
 

HOGYAN HASZNÁLHATÓK A KERESZTTANTERVEK? 
 
A kerettanterv tantárgyi tanterveinek mindegyike mellett figyelemfelhívó rövidítések jelzik, ha az adott tanterv 
adott tevékenységosztálya valamely kereszttanterv tartalmához kapcsolódik, azaz a kereszttanterv nézőpontjából 
is érdemes a tananyagrészlet interpretálásával próbálkozni. E rövidítések az alábbi formában jelennek meg a 
tantárgyi tantervek jobboldali lapszélein: 
 
 
1. Mindennapi élethelyzetek 

elemzése 
Barátság és az új 
kapcsolatok. 

 Mindennapi élethelyzetek 
elemzésének gyakorlása 
Szimpátia – barátság – 
tárgyilagosság megismerése. 

 Segítséggel képes leírni 
megfigyelt mindennapi 
élethelyzetek szituációit. 

 Önállóan képes leírni 
megfigyelt mindennapi 
élethelyzetek szituációit. 

ORVO 
ÖNI 

 
 
Kereszttantervek rövidítéseinek feloldása: 
 
ÉLET: Felkészülés a  felnőtt lét szerepeire 
EU: EU és kultúra 
FOGY: Értékvédelem és fogyasztóvédelem 
HON: Hon- és népismeret 
INKO: Információs és kommunikációs kultúra 
KUTA: Tudomány- és kutatásmódszertan 
MÁS: Másság az iskolában és az életben 
ORVO: Egészség és orvoslás 
ÖNI: Énkép, önismeret 
TANU: Tanulásmódszertan 
UNIV: Helyünk a világegyetemben 
VÉD: Környezettudatos magatartás 
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EGÉSZSÉG ÉS BETEGSÉG 
 

KERESZTTANTERV 
 

 
7–12. évfolyam 
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A kereszttanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A tantárgyban megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
Fejlesztési feladatok közül itt a következők szerepelnek:  
1. A tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány-technika-társadalom, benne a természet; a 
természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, technika, 
technológia. 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
a természet megismerése: benne: megfigyelés, az ismerethordozók használata, az ismeretszerzés eredményeinek 
feldolgozása. 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül:  
– anyag, benne: anyagok a technikában és a hétköznapi életben, vegyületek, keverékek, oldatok, elegyek;  
– az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: környezetünk anyagai, az anyagok osztályozása;  
– az energia, benne: az energia terjedése, az energiaátalakulásokkal kapcsolatos társadalmi, technikai 
problémákhoz való viszony;  
– az információ;  
– a tér;  
– idő és mozgás;  
– a lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum.  
– a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás;  
– az élet, benne: evolúciós szemlélet, az élővilág szerveződési szintjei, az élővilág rendszerezése, 
életműködések,  
az ember egészsége, fenntarthatóság, a környezet védelme 
 
 
A kereszttanterv jellemzői 
 
Olyan műveltségterületi kiegészítéseket tartalmaz, mely évfolyamhoz illesztve szolgálja a spirálisan visszatérő 
tananyagegységek mélyebb feldolgozását. A tanterv kifejezetten utal arra a tényre, hogy a diákok 
személyiségének megfelelő beavatkozás, hatások biztosítása érdekében igazi kölcsönös kapcsolatban valósuljon 
meg mindaz, ami a diákok egészségének érdekeit szolgálja. Ezért a foglalkozások mindenhol a személyes 
bevonás mozzanatait is tartalmazzák. Módszertanilag sokat építünk ebben a kereszttantervben a személyes 
megnyilatkozásokra, az egyéni érdekeltség megjelenítésének közösségi lehetőségeire, a közös foglalkozások 
csoportszintű megszervezésére. 
 
 
A tanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Elsősorban a tanuló közreműködése szükséges tranzaktív kapcsolatban. A tanulói hatások érzékelése, arra adott 
tanári válasz képezi az diák-tanár üzenetváltásának alapját. A tényleges feltételek ezen megelőzési alapszempont 
szerint csupán a tantárgyi feltételekkel kapcsolódnak. 
 
 



 
 
 
 
4264 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
Cél, tematikus tananyag, tanulási program

 
7–12. évfolyam

 
Cél, hogy a tanuló legyen képes az egészségfogalmat helyesen értelmezni. Legyen kedve a higiénikus 
követelményeknek megfelelő életforma megvalósítására. Legyen támogatója ilyen kezdeményezéseknek. A 
biológiai, pszichológiai, szociális vonatkozások minden egyes szerveződési formációban előkerülnek. A tárgyi, 
személyes, közösségi, társadalmi, kulturális vonatkozásokat esetenként fejtsük ki. Adjunk nagy teret annak, 
hogy a tanulók a maguk tapasztalatát elmondják, minden tevékenységbe aktívan bekapcsolódjanak, és szükség 
esetén segítséget nyújtsanak vagy kérjenek. Az életkornak megfelelő ismeretek és a helyes életmód gyakorlása 
legyen irányadó a helyi tantervkészítésben. A visszaélések és az önvédelmi, biztonságra törekvő életmód, illetve 
a mentális egészség és a megelőzés szempontjaira térjünk ki a lehetőségek szerint. 
 
Célunk elérése érdekében a 9. évfolyamhoz az I-II., 10.évfolyamhoz a III.-XIII., 11.évfolyamhoz a XIV-XXIV., 
a 12. évfolyamhoz a XXV-XXVII. tematikus egységeket javasoljuk hozzárendelni. A helyi tanterv készítői és a 
tantervalkalmazó pedagógusok azonban egyéni alkalmazás érdekében a tanulóhoz igazított képzés szerint, 
pedagógiai céljaiknak megfelelően kell hogy eltérjenek a javasolt sorrendtől. 
 
Jelmagyarázat:  A tiszta fehér mezőben szereplő jelzetekkel jelölt sorok olyan tantervi részleteket jelölnek, 

amelyek az adott tevékenységosztály lényegét tartalmazzák. Ezeket a tevékenységeket semmiként 
nem javasolt kihagyni a helyi tantervek készítőinek. 

 
 Az egyes tantervi sorok alatt látható szürke mezők olyan tevékenységeket jelölnek, amelyek 

közül az adaptálók, a helyi tantervkészítők szelektálhatnak, elhagyhatnak, vagy helyettesíthetik 
azokat a kontextusnak megfelelő más elemekkel. 

 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4265 

 
 

Tematikus tananyag, tanulási program, 
 

7–8. évfolyam
 
 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG KAPCSOLATA A 

TERMÉSZETI ESEMÉNYEKKEL 
 ISMERETEK SZERZÉSE A TERMÉSZET ÉS AZ EMBERI 

EGÉSZSÉG KAPCSOLATÁRÓL  
    
1.  Terek, az ember külső és belső környezete  Ismeretek tanulása az egymással kapcsolatot tartó rendszerekről  
    
1.1. Ökológiai modell  Bronfenbrenner ökológiai modelljének megtanulása 
    
 II. AZ EGÉSZSÉG – BETEGSÉG  AZ EGÉSZSÉG FOGALMA  
    
1. Az egészségfogalom biológiai, szociológiai, pszichológiai 

értelmezése. Az ember természeti és társadalmi környezete 
 Ismeretek az egészség korszerű fogalmáról  

    
1.1. Egyetértés a fogalom fizika- és kémia-tudományi tartalmában  Ismeretek tanulása az 1986-os Ottawai konferenciával kezdve 

a vonatkozó fizikai és kémiai események figyelembe vételével 
    
2. Az egészséges életmódot fenyegető néhány esemény elkerülése  Információk tanulása az egészséges életmód feltételeiről, a 

megelőzésről 
    
2.1. az egészség, megtartása, a betegségek megelőzése  az egészségről, az egészség kritériumairól informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása; 
az egészséges és a nem egészséges ember közti különbségek 
tisztázása 

    
3. Az egészséges életmódot fenyegető néhány esemény  Információk tanulása az egészséges életmód feltételeiről, a 

megelőzésről 
    
3.1. Betegségek és balesetek   A betegségek és balesetek megelőzésének módjaival való 

megismerkedés szövegek olvasása és élmények felidézése 
révén 

    
4. Jellegzetes gyermekbetegségek, sérülések, tüneteik és 

gyógyításuk 
 Ismeretek tanulása, élmények felidézése jellegzetes 

gyermekbetegségekről, sérülésekről, tartáshibákról, azok 
tüneteiről, valamint gyógyításukról. 

    
 gyakori gyermekbetegségek tünetei, okai, gyógyításuk  Ismeretek tanulása a gyakori gyermekbetegségek tüneteiről, 

okairól és gyógyításukról szövegolvasás és élményfelidézés 
révén 

    
III. AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS TUDOMÁNYOS 

VIZSGÁLAT IGÉNYE  
 ISMERETEK AZ EMBERI EGÉSZSÉG TUDOMÁNYOS 

VIZSGÁLATÁNAK IGÉNYÉRŐL 
    
1. A biológiai – pszicho – szocio-összetevők vizsgálata  Ismeretek tanulása az egészség bio-pszicho-szocio 

összetevőiről 
    
1.1. A vizsgálati területek kémiai és fizikai sajátosságai   Annak megtanulása, hogy valamely kémiai vagy fizikai 

összetevő milyen hatás kiindulópontja 
    
IV. A KÖRNYEZET ANYAGFORGALMA ÉS AZ EMBER 

EGÉSZSÉGE 
 ISMERETEK SZERZÉSE A KÖRNYEZET 

ANYAGFORGALMÁNAK ÉS AZ EMBERI 
EGÉSZSÉGNEK A KAPCSOLATÁRÓL  
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1. Az egészséggel kapcsolatos fizikai-kémiai-biológiai 

objektumokban megvalósuló forgalmak 
 Ismeretek szerzése az egészségfejlesztést, az állapotváltozást 

előmozdító fizikai, kémiai hatásokról 
    
1.1. Anyagforgalom, energiaforgalom, információforgalom a 

fizikai-kémiai- biológiai rendszerekben 
 Ismeretek tanulása az egészséges szervezet anyag, energia és 

információforgalmáról a fizikai és a kémiai ismeretek szerint 
    
V. A TECHNIKA ÉS AZ EGÉSZSÉG   ISMERETEK A TECHNIKAI TÁRGYAKKAL, 

JELENSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ELKÉPZELÉSEKRŐL 
ÉS AZ EGÉSZSÉGRŐL 

    
1. A technika kapcsolata az egészséggel   Ismeretek a technika alkalmazásának lehetőségeiről és 

veszélyeiről  
    
1.1. a gyógyításhoz szükséges néhány  eszköz (kémiai 

laboratórium, injekciók, oldatok, gyógyszerek) 
 a gyógyításhoz szükséges néhány kémiai-fizikai-biológiai 

eszköz  megismerése 
    
VI. EGÉSZSÉGES ÉLETKÖRÜLMÉNYEK IGÉNYE   ISMERETEK AZ EGÉSZSÉGES ÉLETKÖRÜLMÉNYEK 

IGÉNYLÉSÉRŐL  
    
1. Egészséges életkörülmények igénye  Ismeretek az egészséges életkörülményekről  
    
1.1. Otthoni és munkahelyi környezetünk  Ismeretek bio-pszicho-szocio higiénés vonatkozásairól 
    
1.2. A korlátozott képességűek korlátozottságból fakadó igényei  Ismeretek a korlátozott képességűek egészséget szolgáló 

életkörülményeinek igényéről 
    
1.3. A testi fogyatékkal élők elfogadása  Ismeretek a testi fogyatékkal élők igényeiről 
    
VII. BETEGSÉGOKOZÓ APRÓ SZERVEZETEK AZ ÉLŐ 

TERMÉSZETBEN 
 ISMERETEK TANULÁSA BETEGSÉGET OKOZÓ  

NÉHÁNYAPRÓ SZERVEZETRŐL 
    
1. Betegségokozó néhány vírusok és más sejtek, szervezetek  Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése néhány 

betegségokozó lényről 
    
1.1. Betegségokozó vírus, baktérium,  növényi egysejtű  ismeretek tanulása a betegséget okozó vírusról, baktériumról és 

tapasztalatok szerzése pl. a növényi egysejtűekről 
    
1.1.1. néhány egysejtű élőlény (zöldmoszat, élesztőgomba)  néhány egysejtű élőlény megfigyelése rajzon, képen és a 

valóságban;  
a megfigyelt egysejtűek jellemzőinek leírása 

    
1.1.2. élesztőgomba szaporítása  élesztőgomba szaporítása langyos cukros tejben; 

az élesztőgombák megfigyelése mikroszkóp alatt; 
a megfigyeltek lerajzolása 

    
1.2. betegséget okozó gomba  ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése a gombákról 
    
1.2.1. a gombák csoportjai  a gombák csoportjairól informáló szöveg elolvasása, -

feldolgozása, gombákat ábrázoló rajzok, képek és valóságos 
gombák megfigyelése, jellemzőik leírása; 
kenyérpenészgomba-tenyészet előállítása, megfigyelése 
mikroszkóppal 

    
VIII FERTŐZŐ BETEGSÉGEK   ISMERETEK TANULÁSA A FERTŐZŐ 

BETEGSÉGEKRŐL  
    
1. A fertőzés és a beteggé válás  Ismeretek tanulása a fertőzés tényéről és a beteggé válás 

folyamatáról 
    
1.1. Néhány fertőző betegség megnevezése  A tüdőbetegség, a kanyaró, a pestis 
    
1.1.1. a fertőző betegségek megelőzése  a fertőző betegségek megelőzéséről informáló szöveg 

elolvasása, feldolgozása 
    
1.1.3. a védőoltások szükségessége  a védőoltások szükségességéről informáló szöveg elolvasása, 

feldolgozása; 
a védőoltások szükségességének belátása 
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IX. STD-AIDS  ISMERETEK TANULÁSA AZ STD ÉS AZ AIDS 

BETEGSÉGEKRŐL 
    
1. Az STD és az AIDS   Ismeretek tanulása az szexuális úton terjedő (=STD) és az 

AIDS immunhiányos betegségről 
    
1.1. Az STD és az AIDS fogalma és előfordulása  Ismeretek tanulása az STD és az AIDS fogalmáról és 

előfordulásáról 
    
X. NEMFERTŐZŐ BETEGSÉGEK   ISMERETEK TANULÁSA A NEMFERTŐZŐ 

BETEGSÉGEKRŐL  
    
1. Nem fertőzés következtében bekövetkező beteggé válás  Ismeretek tanulása a nem fertőzés következtében létrejövő a 

beteggé válás folyamatáról 
    
1.1. Néhány nemfertőző betegség megnevezése  Néhány nem fertőzéssel kialakuló betegség megnevezése és 

néhány mondatos jellemzése, pl. cukorbetegség és a máj 
alkoholkárosodása 

    
XI. JOGTALANSÁG MEGELŐZÉSEB   ISMERETEK TANULÁSA A JOGTALANSÁ 

MEGELŐZÉSÉRŐL  
    
1. A jogtalanság, az áldozattá válás, az erőszakos események 

megelőzése  
 Ismeretek tanulása a jogtalanság, az áldozattá válás, az 

erőszakos események megelőzéséről 
    
1.1. A jogtalanság, az áldozattá válás, az erőszak  Ismeretek tanulása a megelőző magatartásról jogtalansággal, 

erőszakkal szemben 
    
XII. HELYÜNK A KÖZÖSSÉGBEN   A KÖZÖSSÉGI INTEGRÁCIÓ 
    
I. HELYÜNK AZ EMBERI KÖZÖSSÉGBEN  TÁJÉKOZÓDÁS A VALAHOVATARTOZÁSRÓL, A 

NORMÁKRÓL, A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL  
    
1. A hovatartozás  Ismeretek elsajátítása a hovatartozásról 
    
1.1. A valahova tartozás  Ismeretek elsajátítása a valahova tartozásról, az otthonról 
    
1.2. Elidegenedés  Ismeretek elsajátítása az elidegenedésről 
    
2. A norma  Ismeretek elsajátítása a normákról 
    
2.1. A norma  Ismeretek szerzése a mértékről, a normákról 
    
2.2. Az anomia  Ismeretek szerzése az anomiáról 
    
3. A kötelezettségek  Ismeretek szerzése a kötelezettségekről 
    
3.1. A kötelezettségek  Ismeretek szerzése a közösségben létrejövő kötelezettségekről 
    
3.1. Az elbizonytalanodás  Ismeretek szerzése a közösségi integrációban fellépő 

elbizonytalanodásról 
    
4. A személyiség a közösségben integrálódik  A közösségi integrációs folyamatokról tanult  ismeretek  

összegezése  
    
4.1. A közösségi integráció egész folyamata   Ismeretek szerzése a szolidaritásról. A közösségi integráció 

egész folyamatának összegezése. 
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Tematikus tananyag, tanulási program

 
9–12. évfolyam

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

 
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. SZEMÉLYISÉG ÉS AZ 

ÖNÉRTÉKELÉS AZ 
ÉLETVEZETÉS 
SZEMPONTJÁBÓL 

 ISME!RETEK SZERZÉSE A 
SZEMÉLYISÉG HELYES 
ÖNÉRTÉKELÉSÉRŐL AZ 
ÉLETVEZETÉS 
SZEMPONTJÁBÓÉ 

    
1. Az életvezetés és az egészség 

laikus illetve szakmai 
értelmezése 

 Ismeretek az életvezetésről és az 
egészségről laikus és szakmai 
szempontoból 

    
1.1. Önismeret, saját helyünk 

felismerése, a biztonságos 
életvezetés, a veszélyek 
elkerülés, az önvédelem, a 
tervszerű tevékenység bio-
pszicho-szocio szempontból 

 Ismeretek tanulása az 
önismeretről, saját helyünk 
felismeréséről, a biztonságos 
életvezetésről, a veszélyek 
elkerüléséről, az önvédelemről, a 
tervszerű tevékenységről 

    
1.2.  Életvezetési hibák és azok 

korrekciója 
 Ismeretek tanulása az  

életvezetésről, a hibákról, 
valamint azok korrekciójáról  

    
1.3. Szakembere segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
1.4. A visszaélés fogalma, bio-

pszicho-szocio területen való 
illusztrálása. Az abúzus fogalma, 
a korrekciók addiktológiai 
megközelítése 

 Ismeretek nyújtása a korábbi 
tapasztalatok összegezése 
megbeszélés formájában a 
visszaélésekről és azok korábban 
megtapasztalt, előfordult 
eseteiről. 

    
1.5. A pozitív életszemlélet 

mibenléte 
 Ismeretek és minták a pozitív 

életszemlélettel kapcsolatban, 
vonzó példák, minták a helyes 
életvezetésre. 
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II. ÉTEL, TÁPLÁLKOZÁS   ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ÉTELRŐL ÉS A 
TÁPLÁLKOZÁSRÓL  

    
1. Az étel és a táplálkozás   Ismeretek tanulása az ételekről 

és a táplálkozásról  
    

1.1. Az ételek és a táplálkozás  Az egészséges ételek és az 
egészséges táplálkozás 

    
1.2. Az ételek és a táplálkozás 

hiányosságai, hibái, torzulásai 
 A nem egészséget szolgáló 

ételek és a helytelen táplálkozás, 
valamint a táplálkozás torzulásai 

    
1.3. a helytelen táplálkozás 

következményei (elhízás, 
étvágytalanság, gyomorrontás, 
vitaminhiány, alultápláltság) 

 a helytelen táplálkozás 
következményeiről informáló 
szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
egészséges étrendek 
összeállítása 

    
2.  Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz 

kapcsolható élettani 
folyamatokhoz 

    
2.1. A keringés és a légzés élettani 

folyamatainak életkori 
sajátosságai 

 Ismeretek a keringés és a légzés 
folyamatinak életkor szerint 
megnevezhető sajátosságairól. 

    
III. ÉTELEK EGYÉNI 

MEGVÁLASZTÁSA, 
TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK 

 TÁJÉKOZÓDÁS AZ ÉTELEK 
VILÁGÁBAN, A TUDATOS 
VÁLASZTÁS 

    
1. Az ételek megválasztása   Ismeretek tanulása a személyes, 

tudatos ételválasztásról 
    

1.1. Táplálkozási szokások, tudatosság  Ismeretek tanulása a táplálkozási 
szokásokról és a tudatosság 
szerepéről 

    
1.2. Hibás ételválasztás, rossz szokások 

az ételválasztásban 
 Ismeretek tanulása a hibás 

ételválasztásról és a 
kifogásolható ételválasztási 
szokásokról 

    
1.3. Helyes és kifogásolható 

táplálkozási rend, rossz szokások 
 Ismeretek tanulása a táplálkozási 

szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

    
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
IV. EMÉSZTÉS, KIVÁLASZTÁS   ISMERETEK TANULÁSA AZ 

EMÉSZTÉSRŐL ÉS A 
KIVÁLASZTÁSRÓL 
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1. Az emésztés és a kiválasztás  Ismeretek tanulása az emésztésről 
és a kiválasztásról 

    
1.1. Az  emésztés folyamata  Ismeretek tanulása az emésztés 

folyamatáról 
    
1.2. az emésztőrendszer és 

betegségei 
 ismeretek tanulása az 

emésztőrendszerről és betegségeiről 
    
1.2.1. az emésztőrendszer 

szakaszai (felső szakasz, 
középső szakasz, alsó 
szakasz), az egyes 
szakaszok szervei; 
az emésztés folyamata 

 az emésztőrendszer szakaszairól  
(a felső szakaszról, a középső 
szakaszról, az alsó szakaszról), az 
egyes szakaszok szerveiről, 
valamint az emésztés folyamatáról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
az emésztőrendszer és szerveinek 
megfigyelése emberi torzón; 
az emésztőszervrendszer szerveinek 
ábrázolása ágrajzon 

    
1.2.2 az emésztőrendszer 

betegségei: gyomorhurut 
(gyomorrontás), 
vakbélgyulladás, 
székrekedés, járványos 
májgyulladás 

 az emésztőrendszer betegségeiről: a 
gyomorhurutról (gyomorrontásról), 
vakbélgyulladásról, székrekedésről, 
járványos májgyulladásról 
informáló szövegek elolvasása, 
feldolgozása 

    
1.3. Helyes és kifogásolható 

rend-rendszeresség, 
beosztás, rossz szokások 

 Ismeretek tanulása az emésztésről, 
életmód-szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

    
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más 
szakember segítő tevékenységének 
igénybe vételéről 

    
2. A kiválasztás folyamata  Ismeretek tanulása a kiválasztás 

folyamatáról 
    
2.1. a vese és a vízháztartás; 

a gyakoribb  vesebetegségek 
 ismeretek tanulása a veséről, a 

vízháztartásról és a gyakoribb 
vesebetegségekről 

    
2.1.1. a vese funkciója;  

az emberi szervezet 
vízháztartása 

 a veséről és a vízháztartásról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

    
2.1.2. gyakoribb vesebetegségek: 

vesemedence-gyulladás, 
hólyaghurut 

 a gyakoribb vesebetegségekről: a 
vesemedence-gyulladásról és a 
hólyaghurutról informáló szövegek 
elolvasása, feldolgozása 

    
2.2. Helyes és kifogásolható 

rend-rendszeresség, 
beosztás, rossz  életmód 
szokások a kiválasztással 
kapcsolatban 

 Ismeretek tanulása az kiválasztásról, 
életmód-szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

    
2.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más 
szakember segítő tevékenységének 
igénybe vételéről 

    
3.  Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz kapcsolható 

élettani folyamatokhoz 
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3.1.  Az emésztés és a kiválasztás 

élettani folyamatinak 
életkori sajátosságai 

 Ismeretek az életkor szerint 
megnevezhető sajátosságokról 

    
V. MOZGÁS KOORDINÁCIÓ  ISMERETEK TANULÁSA A 

MOZGÁSKOORDINÁCIÓRÓL  
    

1. A mozgás összehangolt 
kivitelezése 

 Ismeretek tanulása az 
összehangolt mozgásról 

    
1. az emberi mozgásszervek és 

betegségei 
 ismeretek tanulása az emberi 

mozgásszervekről és 
betegségeikről 

    
1.1. a csontvázrendszer: 

lapos csontok, csöves 
csontok, rövid csontok; 
koponyacsontok; 
a gerincoszlop csigolyái;  
a bordák; 
az ízületek 

 a korábban tanult csontok 
nevének, helyének felidézése; 
csontok csoportosítása (lapos, 
csöves és rövid csontok); 
a koponyacsontok nevének 
megfeleltetése a koponya 
oldalnézeti rajzával; 
az ízület részei felismerésének és 
megnevezésének gyakorlása 

    
1.2. a mozgásrendszer betegségei  a csontsérülésekről, az ízületi 

sérülésekről, valamint a 
gerincoszlop elváltozásairól 
tanultak felidézése; 
a zöldgallytörésről és a 
lúdtalpról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
zöldgallytörést és lúdtalpat 
szemléltető ábra megfigyelése, 
elemzése; 
saját talpnyom megfigyelése, 
összehasonlítása normál és 
lesüllyedt lábboltozat 
talplenyomatával 

    
1.2.1. Mozgásformák  Ismeretek tanulása a test fizikai 

mozgásáról 
    
1.2.2. Mozgáskultúránk  Ismeretek tanulása a helyes 

testgyakorlásról, 
mozgáskultúránk  

    
1.2.3. Hibás gyakorlatunk, 

mozgáskultúránk 
hiányosságai, torzulások az 
életmódunkban 

 Ismeretek tanulása a 
mozgáskultúra erőltetett és hibás 
gyakorlásáról, a testkultúra és a 
mozgáskultúrával kapcsolatos 
téves elképzelésekről 

    
1.2.4. Helyes és kifogásolható 

gyakorlatok, a rendszer és 
rendszertelenség  
megítélése, sportszerű 
gyakorlat és bevezetés-
levezetés nélküli 
gyakorlatok, fizikai próbák 
kényszeres vállalása 

 Ismeretek tanulása a mozgás, 
sportgyakorlatokkal kapcsolatos 
szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból.  

    
3. A testméret változása  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
testrészek változásairól 

    
    
3.1. Testméretváltozások: 

növekedés, izomzatfejlődés, 
testsúlygyarapodás,  
csökkenés 

 Testméretváltozások nyomon 
követése, regisztrálása a tanév 
során 
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4. A mozgás fejlődése  Ismeretek tanulása a mozgás 

fejlődéséről 
    
4.1. a mozgás fejlődése az 

újszülöttkortól a 
kölyökkorig 

 a mozgás gyermekkori 
fejlődéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

    
4.2. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más 
szakember segítő tevékenységének 
igénybe vételéről 

    
VI. KERINGÉS, LÉGZÉS   ISMERETEK TANULÁSA A 

KERINGÉSRŐKL ÉS A 
LÉGZÉSRŐL  

    
1. A keringés és a légzés  Ismeretek tanulása a keringésről és 

a légzésről 
    
1.1. A keringés és a légzés   Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzés a keringésről és a légzésről 
    
1.2. Torzulások, hibák a 

keringés és a légzés 
szervrendszerének 
működésében 

 Ismeretek tanulás a keringés és a 
légzés szervrendszerének 
rendellenes működéséről és 
károsításáról 

    
1.3. Helyes és kifogásolható 

igénybevétel és edzés, 
annak rendje, hiányosságai, 
rossz szokások 

 Ismeretek tanulása a keringésről és 
a légzésről, a szokásokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

    
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más 
szakember segítő tevékenységének 
igénybe vételéről 

    
2. A légzés fejlődése  Ismeretek tanulása a légzés 

fejlődéséről 
    
2.1. a légzőszerv és a 

levegőszükséglet fejlődése 
az újszülöttkortól a 
kölyökkorig 

 a légzőszervek és a 
levegőszükséglet gyermekkori 
fejlődéséről, változásairól 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

    
3. A vérkeringés fejlődése  Ismeretek tanulása a vérkeringés 

fejlődéséről 
    
3.1. a vérkeringés fejlődése az 

újszülöttkortól a 
kölyökkorig 

 a vérkeringés gyermekkori 
fejlődéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

    
3.2. a vérszegénység  a vérszegénységről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
    
3.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
4. Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz 

kapcsolható élettani 
folyamatokhoz 

    
4.1. A keringés és a légzés 

élettani folyamatinak 
életkori sajátosságai 

 Ismeretek a keringés és a légzés 
folyamatinak életkori szerint 
megnevezhető sajátosságairól 
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VII. ÉRZÉKSZERVEINK   ISMERETEK TANULÁSA 

ÉRZÉKSZERVEKRŐL  
    

1. Az érszékszervek   Ismeretek tanulása az 
érzékszervekről  

    
1.1. Az érzékszervek   Ismeretek tanulása az 

érzékszervekről 
    
1.1.1. a szem  a szemről és a szem működéséről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a szem részeit bemutató ábra 
megfigyelése; 
a szem részei nevének 
összekapcsolása a szem 
metszetrajzának megfelelő 
részével 

    
1.1.2. a fül  a fülről és a hallószerv 

funkciójáról, részeiről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a fül részeit szemléltető ábra 
megfigyelése, a külső, közép- és 
belső fül részeinek felsorolása 

    
1.1.3. a bőr rétegei (hám, irha, 

bőralja), az egyes rétegek 
alapvető funkciói 

 a bőr rétegeiről (a hámrétegről, 
irháról, a bőraljáról), az egyes 
rétegek alapvető funkcióiról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
bőrmetszetrajz  megfigyelése, 
elemzése 

    
2. Az érzékszervek betegsége  Ismeretek tanulása az 

érzékszervek betegségeiről  
    
2.1. az érzékszervek és 

gyakoribb betegségeik 
 ismeretek tanulása az 

érzékszervekről és az érzékszervek 
gyakoribb betegségeiről 

    
2.1.1. a látószerv betegségei: a 

szem fénytörési 
rendellenességei, a 
kancsalság és a 
kötőhártyagyulladás 

 a látószerv betegségeiről: a szem 
fénytörési rendellenességekről, a 
kancsalságról és a 
kötőhártyagyulladásról informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a szem fénytörési rendellenességeit 
magyarázó ábrák megfigyelése, 
elemzése 

    
2.1.2. a hallószerv betegségei: a 

középfülgyulladás, a 
nagyothallás és a süketség 

 a hallószerv betegségeiről: a 
középfülgyulladásról, a 
nagyothallásról és a süketségről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 
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2.1.3. a bőr betegségei: ekcémás 

bőrgyulladás, 
bőrgombásodás 

 a bőr betegségeiről: az ekcémás 
bőrgyulladásról és a  
bőrgombásodásról informáló 
szövegek elolvasása, feldolgozása 

    
2.1.4. az ízérzés és a szaglás és 

néhány betegsége 
 az ízérzésről és szaglásról, 

megbetegésükről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
ízleléssel, szaglással kapcsolatos 
kísérletek végzése  

    
3. Korrekció  Ismeretek a korrekció érdekében 
    

3.1. Szakember segítségének 
igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más 
szakember segítő tevékenységének 
igénybe vételéről 

    
VIII.  GYERMEKKOR ÉS 

SERDÜLÉS 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

GYERMEKKORRÓL ÉS A 
SERDÜLÉSRŐL  

    
1. A gyermekkor  Ismeretek tanulása a 

gyermekkorról 
    

1.1. A gyermekkor jellemzői  Általános és speciális vonások 
tanulása a gyermekkorról. A 
fejlődéslélektan és a klinikai 
pszichológia  vonatkozó 
tapasztalatainak megismerése, 
megtanulása. Ismeretek tanulása 
és elmélyítése a bio-pszicho-
szocio jellegzetességekről 

    
1.2.     A gyermekkori fejlődés 

zavarai, rendellenes 
változásai 

 Általános és speciális vonások 
tanulása a gyermekkorról. A 
fejlődéslélektan és a klinikai 
pszichológia  vonatkozó 
tapasztalatainak megismerése, 
megtanulása. Ismeretek tanulása 
és elmélyítése a bio-pszicho-
szocio jellegzetességekről 

    
1.3.     Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 
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2. A serdülés  Ismeretek tanulása a serdülésről 
    

2.1. A serdülés jellemzői  Általános és speciális vonások 
tanulása a serdüésről. A 
fejlődéslélektan és a klinikai 
pszichológia  vonatkozó 
tapasztalatainak megismerése, 
megtanulása. Ismeretek tanulása 
és elmélyítése a bio-pszicho-
szocio jellegzetességekről 

    
2.2. A serdülés zavarai és rendellenes 

változásai 
 Általános és speciális vonások 

tanulása a serdülésről. A 
fejlődéslélektan és a klinikai 
pszichológia  vonatkozó 
tapasztalatainak megismerése, 
megtanulása. Ismeretek tanulása 
és elmélyítése a bio-pszicho-
szocio jellegzetességekről 

    
2.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
IX. KAPCSOLAT, INTIM 

KAPCSOLAT  
 ISMERETEK SZERZÉSE ÉS A 

TAPASZTALATOK 
ÉRTÉKELÉSE, VÉLEMÉNY 
KÖZLÉSE  

    
1. A kapcsolatok sokfélesége  Ismeretek  a kapcsolatok 

sokféleségéről, egyéni 
állásfoglalás formálása, 
kinyilvánítása 

    
1.1. A kapcsolat elmélyülése  Ismeretek tanulása a kapcsolatok 

bio-pszicho-szocio tartalmáról és 
a kapcsolattartásról, a felelősség 
vállalásról 

    
2. A szexuálkultúra  Ismeretek tanulása a 

szexuálkultúra biológikumáról, 
higiéniájáról, a 
partnerkapcsolatról 

    
2.1. A szexuálkultúra fogalma, 

összetevői 
 A szexuálkultúra néhány 

összetevőjének megismerése, 
különös tekintettel annak bio-
pszicho-szocio vonatkozására 

    
3. a nemi szervek  ismeretek tanulása a nemi 

szervekről 
    
3.1. a férfi nemi szervei  a férfi nemi szerveiről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása;  
a férfi nemi szerveit ábrázoló rajz 
megfigyelése, a külső és belső 
nemi szervek nevének 
megtanulása 

    
3.2. a nő nemi szervei  a nő nemi szerveiről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása;  
a nő nemi szerveit ábrázoló rajz 
megfigyelése, a külső és belső 
nemi szervek nevének 
megtanulása 
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4. Hiányok, torzulások a 

szexuálkultúra vonatkozásában 
 Ismeretek tanulása a 

szexuálkultúra hiányosságairól 
    
4.1. Hiányosságok, torzulások a 

szexuálkultúra vonatkozásában 
 A nemek rendellenes fejlődése 

biológiai-pszichikai, szocio 
vonatkozásban, a nemek közötti 
kapcsolat torzulásai. 

    
4.2. Helyes és kifogásolható 

szokások a szexuálkultúra 
egyéni megvalósításában 

 Ismeretek tanulása a 
szexuálkultúra 
megvalósításához, 
véleményalkotás szokásokról,  
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

    
4.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
5. Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz 

kapcsolható élettani 
folyamatokhoz 

    
5.1. A szexuálkultúra és a nemi élet 

folyamataink életkori 
sajátosságai 

 Ismeretek a szexcuálkultúra és a 
nemi élet folyamatainak életkor 
szerint megnevezhető 
sajátosságairól. 

    
X. UTÓDOK, ÖRÖKLÉS  ISMERETEK AZ UTÓDRÓL 

ÉS AZ ÖRÖKLÉSRŐL 
    
1. Utódok, öröklés  Ismeretek tanulása az utódokról 

és az öröklésről  
    
1.1. Utódok, öröklés  Ismeretek tanulása az utódokról 

és az öröklésről  
    
1.2. Hibák, torzulások az öröklés 

folyamatában 
 Ismeretek tanulása az öröklési 

folyamat hiányosságairól és 
torzulásairól 

    
1.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
XI. TERHESSÉG ÉS SZÜLÉS   ISMERETEK TANULÁSA A 

TERHESSÉGRŐL ÉS A 
SZÜLÉSRŐL  
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1. A terhesség és a szülés   Ismeretek a terhességről és a 

szülésről 
    
1.1. A terhesség és a szülés  Ismeretek az egészséges 

terhességről és az egészséges 
szülésről 

    
1.2. Rendellenességek a terhesség és a 

szülés eseményeiben 
 Ismeretek a terhesség és a 

szülés rendellenes lefolyásáról 
    
1.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
XII. SZEMÉLYES GONDOZÁS   ISMERETK ÖNMAGUNK 

ÁPOLTSÁGÁRÓL  
    

1. A személyes gondozás, ápoltság,  Ismeretek tanulása önmagunk 
ápolásáról 

    
1.1. Az ápoltság  Ismeretek tanulása önmagunk 

ápolásáról, az ápoltságról 
    

1.1. Hibák az ápoltsággal 
kapcsolatban 

 Ismeretek tanulása az ápoltság 
túlzásairól és hiányairól 

    
1.2. Torzulások, hibák a személyes 

gondozásban 
 Ismeretek tanulása a személyes 

gondozáshoz 
    

1.3. Helyes és kifogásolható a 
gondozás gyakorlatában 

 Ismeretek tanulása a 
gondozásról, a szokásokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

    
14. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
XIII. KÖZEGÉSZSÉGÜGY   ISMERETEK TANULÁSA A 

KÖZEGÉSZSÉGÜGYRŐL  
    

1. Közegészségügy  Ismeretek a közegészségügyről 
    

1.1. A közegészségügy feladatai  Ismeretek tanulása a 
közegészségügyi feladatokról 

    
1.2. A védőnők feladatai  Ismeretek tanulása a védőnők 

feladatairól 
    

1.3. Orvosi ellátás, családorvosi 
illetékesség 

 Ismeretek az orvosi ellátás 
illetékességi követelményeiről 

    
1.4. Betegellátás, betegbiztosítás, 

beteggondozás 
 Ismeretek tanulása a beteg 

ellátásáról, biztosításáról, 
gondozásáról 

    
1.5. Helyes vagy kifogásolható orvosi, 

védőnői, betegtől tapasztalható 
magatartás az egymásrautaltság 
helyzeteiben, a szokások 

 Ismeretek tanulása a helyes 
vagy kifogásolható orvosi, 
védőnői, betegtől tapasztalható 
magatartásról az 
egymásrautaltság helyzeteiben, 
a szokások 
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1.6. Közegészségügyi szakember 

segítségének igénybevétele 
 Ismeretek tanulása a nevelő és a 

közegészségügyi szakember 
segítő tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
XIV. FELNŐTTKOR, IDŐSKOR, 

ÖREGKOR, HALÁL 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

FELNŐTTKORRÓL? AZ 
IDŐSKORRÓL, AZ ÖREG- 
KORRÓL ÉS A HALÁLRÓL  

    
1. A felnőttkor  Ismeretek  

    
1.1. A felnőttkor jellemzői, szakaszai  Ismeretek tanulása a felnőttkor 

jellemzőiről és szakaszairól 
    

1. Az időskor  Ismeretek  
    

1.1. Az idős emberek és az öregkor 
változásai, jellemzői 

 Ismeretek tanulása a az idős és 
öreg ember változásairól, 
jellemzőiről  

    
1.2. Az idős és öregkor betegségei a 

statisztikák alapján 
 Ismeretek tanulása a 

demográfiai adatok táblázatai 
alapján az idős és öregkor 
betegségeiről 

    
1. A halál  Ismeretek tanulása a halálról  

    
1.1. Az elhalálozás  Ismeretek tanulása az 

elhalálozás bio-pszicho-szocio 
eseményéről 

    
1.2. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
XV. MOZGÁS, PIHENÉS, 

KIKAPCSOLÓDÁS 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

MOZGÁSRÓL, A 
PIHENÉSRŐL, A 
KIKAPCSOLÓDÁSRÓL  

    
1. Az alvás  Ismeretek tanulása az alvásról  

    
1.1. Az alvás   Ismeretek tanulása az alvás 

fogalmáról, szükségességéről, 
élettani állapotáról 

    
1.2. Az alvással kapcsolatos túlzások, 

hiányok, zavarok 
 Ismeretek tanulása az alvással 

kapcsolatos túlzásokról, 
hiányokról, zavarokról 

    
1.3. az alvás jelentősége  az alvásról, az álomról, illetve 

az alvás jelentőségéről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
életkoronkénti 
alvásszükségletet ábrázoló 
grafikon megfigyelése, 
elemzése; 
alvási időtartamok 
összehasonlítása 

    
1.4. A szervezet igénybevétele és 

pihenése, a ritmus és a 
tevékenység váltakozó rendje 

 Ismeretek a rekreáció és a 
munkavégzés ritmusáról, 
rendjéről, az aktív és passzív 
pihenésről, alvásról, a 
kikapcsolódásról és a 
szórakozásról 
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1.5. Helyes és kifogásolható 
szabadidő eltöltési rend, rossz 
szokások 

 Ismeretek tanulása a szabadidő 
eltöltési szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

    
1.6. a mozgáshiány káros 

következményei és a szabadidő 
 a mozgáshiány káros 

következményeiről, a 
szabadidőben végezhető 
egsyszerű korrekciókról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

    
2. A pihenés szerepe a gyermek testi 

fejlődésében 
 Ismeretek tanulása a 

pihenésnek a gyermek testi 
fejlődésében betöltött 
szerepéről 

    
2.1. az alvási szükséglet  az alvási szükségletről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
családtagok alvási 
időtartamának feltérképezése 

    
2.2. az aktív pihenés  az aktív pihenésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
    

2.3. Szakember segítségének 
igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
3.  Életkorhoz kapcsolt folyamatok  Ismeretek az életkorhoz 

kapcsolható élettani 
folyamatokhoz 

    
3.1.  Az alvás, a pihenés és a mozgás 

élettani folyamatainak életkori 
sajátosságai 

 Ismeretek az alvás, a pihenés és 
a mozgás folyamatainak életkor 
szerint megnevezhető 
sajátosságairól 

    
XVI. ALKOHOL  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ALKOHOLRÓL ÉS 
HATÁSAIRÓL  

    
1. Az alkohol mibenléte, élettani 

hatásai  
 Ismeretek tanulása az 

alkoholról és élettani szerepéről 
    

1.1. Az alkohol mibenléte, élettani 
hatásai 

 Ismeretek tanulása az 
alkoholról, annak élettani 
szerepe, az alkohol 
kultúrtörténetben való 
megjelenéséről 

    
1.2. Az alkoholfogyasztás  Ismeretek tanulása az 

alkoholfogyasztásról és káros 
következményeiről 

    
1.3. Helyes és kifogásolható 

táplálkozási rend, rossz szokások 
 Ismeretek tanulása az 

alkoholfogyasztási szokásokról, 
azokkal kapcsolatos 
állásfoglalás, szokásváltoztatás 
megelőzési szempontból 

    
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 
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2. Életkori sajátosságok  Ismeretek az életkorhoz 

kapcsolható élettani 
folyamatokhoz 

    
2.1. Az alkohol hatása a különböző 

életkorú személyek élettani 
folyamataira 

 Ismeretek az alkohol különböző 
életkorú és állapotú személyek 
élettani folyamataira gyakorolt 
hatásáról. 

    
XVII. DOHÁNYZÁS   ISMERETEK TANULÁSA  A 

DOHÁNYZÁSRÓL ÉS 
HATÁSAIRÓL  

    
1. A dohányzás mibenléte, és a 

nikotin élettani hatásai  
 Ismeretek tanulása a 

dohányzásról és a nikotin 
élettani szerepéről 

    
1.1. A dohányzás  mibenléte, a nikotin 

élettani hatásai 
 Ismeretek tanulása a 

dohányzásról és a nikotin 
élettani hatásairól, a dohányzás 
kultúrtörténetben való 
megjelenésérő 

    
1.2. A dohányzás és nikotinártalom  Ismeretek tanulása a dohányzás 

káros következményeiről és a 
nikotinártalomról 

    
1.3. Szokások a dohányzás területén  Ismeretek tanulása a 

dohányzási szokásokról 
    

1.4. Szakember segítségének 
igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
2. Életkori sajátosságok  Ismeretek az életkorhoz 

kapcsolható élettani 
folyamatokhoz 

    
2.1. A dohányzás hatása a különböző 

életkorú személyek élettani 
folyamataira 

 Ismeretek a dohányzás  
különböző életkorú és 
állapotú személyek élettani 
folyamataira gyakorolt 
hatásáról. 

    
XVIII. DROGABÚZUS  TÁJÉKOZÓDÁS  

    
1. A drogfogyasztás mibenléte, és a 

drogok élettani hatásai  
 Ismeretek tanulása a 

drogokról, a drogok élettani 
szerepéről 

    
1.1. A drogok mibenléte, a drogok 

élettani hatásai 
 Ismeretek tanulása a drogokról 

és a drogok élettani hatásairól, 
a drogok kultúrtörténetben 
való megjelenésérő, szerepéről 

    
1.2. A drogok és a drogártalmak  Ismeretek tanulása a drogok 

káros következményeiről és a 
drogártalomról 

    
1.3. Szokások a drogfogyasztás területén  Ismeretek tanulása a 

drogfogyasztás jelenségéről 
    

1.4. Szakember segítségének 
igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 
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2. Életkori sajátosságok  Ismeretek az életkorhoz 

kapcsolható élettani 
folyamatokhoz 

    
2.1. A drogok hatása a különböző 

életkorú személyek élettani 
folyamataira 

 Ismeretek a droghatásról 
különböző életkorú és 
állapotú személyek élettani 
folyamataira  

    
XIX GYÓGYSZEREK   ISMERETEK A 

GYÓGYSZEREKRŐL  
    

1. A gyógyszerek fogalma, helyes 
használata 

 Ismeretek a gyógyszerek 
fogalmáról és helyes 
használatáról 

    
1.1. A gyógyszerek fogalma és helyes 

használata 
 Ismeretek tanulása a 

gyógyszerek fogalmáról, 
helyes használatáról 

    
1.2. a gyógyszerek funkciói, formái; 

külsőleg ható, szájon át 
fogyasztható, vékonybélen keresztül 
felszívódó, bőrön, éren keresztül 
ható gyógykészítmények, a korszerű 
házi patika 

 a gyógyszerek funkcióiról, 
formáiról, típusairól, illetve a 
korszerű házi patikáról 
informáló szövegek 
elolvasása, feldolgozása 

    
1.3. Helyes és kifogásolható 

gyógyszerhasználat 
 Ismeretek tanulása a helyes 

gyógyszerhasználatról, a 
visszaélésről, szokásokról, 
azokkal kapcsolatos 
állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

    
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

    
XXI. FERTŐZŐ BETEGSÉGEK   ISMERETEK TANULÁSA A 

FERTŐZŐ 
BETEGSÉGEKRŐL  

    
1. A fertőzés és a beteggé válás  Ismeretek tanulása a fertőzés 

tényéről és a beteggé válás 
folyamatáról 

    
1.1. A korábbiak folyatásaként további 

fertőző betegségek megismerése 
 További fertőző betegségek 

megismerése 
    
1.2. a tanult fertőző betegségek 

megelőzése 
 a tanult fertőző betegségek 

megelőzéséről informáló 
szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

    
1.3. a tanult fertőző betegségek 

védőoltással való kivédésének 
lehetősége és szükségessége 

 a védőoltások lehetőségéről és 
szükségességéről informáló 
szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

    
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 
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XXII. STD-AIDS-ről további 

információk 
 TOVÁBBI ISMERETEK 

TANULÁSA AZ STD ÉS AZ 
AIDS BETEGSÉGEKRŐL 

    
1. További információk az STD és 

az AIDS betegségről 
 Ismeretek bővítése a szexuális úton 

terjedő és az AIDS immunhiányos 
betegségről 

    
1.1. Az STD (szexuális úton terjedő 

betegségek) és az AIDS 
elterjedése, következményei, 
törekvéseink 

 Ismeretek tanulása az STD 
(szexuális úton terjedő betegségek) 
és az AIDS elterjedtségéről, 
kiküszöbölhetőségéről, 
törekvéseinkről 

    
1.2. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más 
szakember segítő tevékenységének 
igénybe vételéről 

    
XXII. NEMFERTŐZŐ BETEGSÉGEK  ISMERETEK TANULÁSA A 

NEMFERTŐZŐ 
BETEGSÉGEKRŐL  

    
1. Nem fertőzés következtében 

bekövetkező beteggé válás 
 Ismeretek tanulása a nem fertőzés 

következtében létrejövő a beteggé 
válás folyamatáról 

    
1.1. A korábbiak folyatásaként 

további nem fertőző betegségek 
megismerése 

 További nemfertőző betegségek 
megismerése 

    
1.2. a tanult nem fertőző betegségek 

megelőzése 
 a tanult nemfertőző betegségek 

megelőzéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

    
1.3. a tanult nemfertőző betegségek 

gyógyításának lehetősége és 
szükségessége, a betegség 
megelőzése 

 a gyógyítás lehetőségéről és 
szükségességéről, valamint a 
betegség megelőzéséről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

    
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más 
szakember segítő tevékenységének 
igénybe vételéről 

    
XXIII. MENTÁLIS ZAVAR, 

ÖNGYILKOSSÁG 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

MENTÁLIS ZAVARRÓL ÉS AZ 
ÖNGYILKOSSÁGRÓL 

    
1. A mentális zavar és az 

öngyilkosság 
 Ismeretek tanulása a mentális 

zavarról és az öngyilkosságról 
    
1.1. A mentális zavar és az  

öngyilkosság fogalma, 
előfordulása 

 Ismeretek szerzése a mentális zavar 
mibenlétéről, néhány típusáról, 
valamint az öngyilkosság 
mibenlétéről és megelőzéséről 

    
1.2. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más 
szakember segítő tevékenységének 
igénybe vételéről 

    
XXIV. AZ EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE 
 TÁJÉKOZÓDÁS  

    
1. Az egészségügyi ellátás rendszer  Ismeretek tanulása az egészségügyi 

ellátás rendszeréről 
    
1.1. Az orvosok és az ápolók feladata  Ismeretek tanulása az orvosok és az 

ápolók feladatairól 
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1.2. Az orvosi beavatkozás határai  Ismeretek tanulása a 

kivédhetetlenül károsító, ártó 
betegségekről 

    
1.3. Betegellátás minőségi feladatai, 

az ellátással kapcsolatos 
kockázatok 

 Ismeretek megszerzése az 
ellátásban tapasztalható 
kapcsolatos kockázatokról 

    
1.4. További szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és más 
szakember segítő tevékenységének 
igénybe vételéről, az illetékességek 
megjelölése 

    
XXV. EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET   TÁJÉKOZÓDÁS  
    
1. Az egészséges környezet  Ismeretek tanulás az egészséges 

környezetről  
    
1.1. Az egészséges környezet  Ismeretek tanulása az egészséges 

környezet jellemzéséről, méréséről, 
védelméről, fenntartásáról, 
helyreállításáról 

    
1.2. Az egészsége környezet mérhető 

és minőségi jellemzői 
 Ismeretek tanulása a mennyiségi és 

a minőségi változásokról 
    
1.3. Helyes és kifogásolható 

táplálkozási rend, rossz szokások 
 Ismeretek tanulása a táplálkozási 

szokásokról, azokkal kapcsolatos 
állásfoglalás, szokásváltoztatás 
megelőzési szempontból 

    
XXVI. KÖZLEKEDÉS, BALESET, 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS  
 TÁJÉKOZÓDÁS  

    
1. Közlekedés, baleset, 

elsősegélynyújtás 
 Ismeretek tanulása a közlekedés és 

az emberi környezet kapcsolatáról, 
a balesetről, az 
elsősegélynyújtásról 

    
1.1. A közlekedésbiztonság, a baleset, 

az elsősegélynyújtás 
 Ismeretek tanulás a biztonságról, 

annak hiányáról és a beavatkozás 
helyzeteiről 

    
1.2. a helyes közlekedési magatartás 

és a gyalogos közlekedési 
szabályok 

 a helyes közlekedési magatartás és 
a gyalogos közlekedési szabályok 
betartásának gyakorlása 

    
1.3. A segítő magatartás érvei, a 

segítségadás módja, a 
segítségadás ideje 

 Érvek mérlegelése a segítő 
magatartással kapcsolatban, 
dilemmák és érvek 
megfogalmazása a segítéssel 
kapcsolatban  

    
1.4. Elsősegélynyújtás  Ismeretek tanulása és tapasztalatok 

szerzése az elsősegélynyújtásban. 
    
1.5. Szakember segítségének 

igénybevétele szükség esetén 
 Ismeretek tanulása a megfelelő 

szakember segítő tevékenységének 
igénybe vételéről 

    
XXVII HELYÜNK A KULTÚRÁBAN  KULTÚRA ÁTVÉTELÉRŐL  
    
1. A kultúra átvétele  Ismeretek a kultúra átvételéről 
    
1.1. A minta és a cél  Ismeretek elsajátítása a 

mintakövetésről és a célok 
megválasztásáról 
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1.2. Az orientációs krízis  Ismeretek elsajátítása a minták és 

célok elvesztéséről és az 
elbizonytalanodásról. 

    
2. A törvényessé tétel  Ismeretek szerzése a 

legitimációról 
    

2.1. A törvényessé válás  Ismeretek szerzése a 
legitimálásról  

    
2.2. A törvényesség megvonása  Ismeretek szerzése a 

törvényesség megvonásáról 
    

3. Egyetértés a kultúra 
keretein belül 

 Ismeretek a kultúrán belüli 
egyetértésről  

    
3.1. Az egyetértés  Ismeretek szerzése az egyetértés 

kultúrán belüli szerepéről 
    
3.2. Értelemvesztés  Ismeretek szerzése az ésszerűség 

hiányáról, az értelemvesztésről 
    
4. A kultúra átvétele  Ismeretek összegezése a kultúra 

átvételének egész folyamatáról  
    
4.1. A kulturális reprodukció   Ismeretek összegezése a 

racionalitásról, mint a kulturális 
reprodukció eredményéről 
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Az EU és kultúra kereszttanterv szerkezete 
 
A Kereszttanterv két nagy fejezetből áll: 1. politika, 2. kultúra. Az EU-ra vonatkozó politikai, jogi és gazdasági 
kérdéseken túlmenően a kereszttanterv a vendéglátás, illetve turizmus nézőpontjából tekinti át az Európában 
kialakult és az EU-ra hagyományozódott kulturális és szellemi örökséget. Az EU politika címen szereplő rész a 
politizáló leendő állampolgárnak ad segítséget és támpontot. Az EU kultúra című kereszttantervi fejezetek pedig 
a szabadság jogait élvező EU-s és magyar állampolgárnak ad fogódzót azáltal, hogy a turizmus, illetve a 
vendéglátás és vendégvárás szemszögéből tekinti át az európai tárgyi és szellemi kultúrát, illetve annak az 
intézményesült formáit az építészeten át a földrajzi és politikai ismeretek mozgósításával a mindennapi 
értelemben vett “EU-s országjárás” lehetőségei szempontjából. 
 
 
A Kereszttanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
Az EU és kultúra kereszttanterv elősegíti a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak megvalósulását. Így 
kitüntetetten, a magyarságtudatot megőrizve, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra fejlesztésére 
teszi a hangsúlyt. Jó lehetőséget kínál nemzeti múltunk értékeinek (történelem, művészet, ipar, ásványkincs, 
tudomány stb.) ápolására (Hon- és népismeret), a környezettudatos magatartás kialakítására, a Környezeti 
nevelésre. Mindezek igénylik az Információs és kommunikációs kultúrát; a tanterv segít eligazodni a 
megismerésben, az értékek közvetítésében, ösztönöz a folyamatos tanulásra, az iskolán kívüli aktuális 
informálódásra. Bepillantást enged a munka világába: az EU-integráció kapcsán hangsúlyos foglalkozások 
megismerésével, alkalmat nyújt a Felnőtt lét szerepeire történő felkészítésre. 
 
 
Az EU és kultúra kereszttanterv és a KÉK viszonyának jellemzői 
 
A Kereszttantervben megvalósítandó tanulási célok, a jelzett két nagy ismeretkör interdiszciplináris szemléletet 
követelő megközelítése következtében, egybeesnek az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia által 
felvállalt célokkal, vagyis a kultúra és az értékvilág teljességének közvetítésével. Az EU és kultúra az azt 
jellemző interszektoralitás által a KÉK értékválasztásakor figyelembevett objektivációs rendszerek 
mindegyikével szoros kapcsolatban van. 
 
 
A Kereszttanterv jellemzői 
 
Az EU és kultúra Kereszttanterv, illeszkedve az értékközvetítő és képességfejlesztő program tanterveinek 
struktúrájához, az alábbi részekre tagolódik: célkitűzések, tematikus tananyag, tanulási program. A célkitűzések a 
személyiségdimenziók mentén veszik számba a fejlesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, az 
alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, 
a kultúra, az érték világából kiválasztott tanulási, tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. A tanulási 
program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfeleltettek 
egymással. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) 
kapcsolódnak. A tanterv tanulási programja módot kínál a differenciált tanulásszervezésre a pedagógusok számára. 
A kereszttantervnek integrációs és koordinációs szerepe van: jelzi azokat a tematikus és tanítási hangsúlyokat, 
amelyeket más KÉK – tantervek tanítása során, egy-egy tananyag-elem kapcsán figyelembe kell venni. A 
kereszttanterv azonban önálló tantervként is alkalmazható: az iskola, képzési koncepciójának megfelelően 
beépítheti saját pedagógia programjába. Ezt rugalmasan teheti, mivel a kereszttanterv fejezetekből, illetve 
modulokból épül fel, amelyek a céloknak megfelelően elhelyezhetők az iskola helyi tantervébe. 
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A Kereszttanterv alkalmazására vonatkozó javaslatok 
 
Kereszttantervi funkciók ellátása: 1. témaintegráció a megjelölt ÉKP tantárgyak keretein belül, a 9–12. 
évfolyamon, 2. a helyi tanterv részeként önálló tantervként használva a 9–12. évfolyamon. A tanórák mellett 
felhasználható a tanórán kívüli szervezett iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokon. Mivel az EU-s 
gondolkodásmód áthatja a VE Pedagógiai Kutatóintézete által benyújtott kerettantervi ajánlások minden egyes 
tantárgyát, arra is próbál ajánlást tenni a kereszttanterv, hogy az osztályfőnöki órák keretében miként lehetséges 
az EU és kultúrát rendszerszerűen feldolgozni.  
 
 
A Kereszttanterv alkalmazásához szükséges feltételek  
 
Az EU és kultúra kereszttantervet bármely tanári diplomával rendelkező pedagógus, célzatos és tudatos 
felkészültséggel, eredményesen taníthatja. A tanulási cél sikeresebb elérése érdekében ajánlott a tanterv 
tanítására történelem, földrajz, illetve idegen nyelvszakos, vagy idegenforgalmi képesítéssel rendelkező tanárt 
felkérni. A tanterv összetettsége okán érdemes és szükséges több tanárt bevonni a tanításba. Mivel a tantervben a 
kommunikációs kultúra fejlesztésének kiemelt szerepe van, ezért célszerű 15 főnél nem nagyobb csoportokban 
alkalmas teremben tanítani. A tanterv tanítását audiovizuális és informatikai eszközpark, térképek, 
sajtótermékek, videofelvételek segítik. 
 
 
A Kereszttanterv céljai 
 
Az EU és kultúra kereszttanterv célja, hogy az EU-ra vonatkozó politikai, jogi, gazdasági vonatkozású 
kérdéseket az általános iskolás és középiskolás tanulók számára szakszerűen közvetítse avégett, hogy az iskolás 
fiatalok a mindennapi életben és a sajtóban, illetve médiában tetten érhető EU-s információkat rendszerszerűen 
tudják megismerni, illetve képesek legyenek a saját boldogulásuk érdekében információkat keresni, feldolgozni 
és értelmezni. A Kereszttanterv tanítása különösen alkalmas a tanuló énazonnoság – tudatának, nemzettudatának, 
európa – tudatának formálására, attitűdjének és gondolkodásának alakítására, képességeinek fejlesztésre 
személyes, társas, térségi, regionális, nemzeti, európai és globális viszonyokban. Az EU kultúra fejezet 
különösen alkalmas arra, hogy: 1. bevezesse a tanulót a vendégforgalom gazdag és összetett világába, 2. a 
közismereti tantárgyakon kívül megismertessen különböző foglalkozásokkal, a hozzájuk tartozó feladatok 
elvégzésével, 3. előkészítsen pályaválasztásra, 4. felkészítsen a kulturált vendégszerepre és a minőségi 
szolgáltatás ellátására. 
 
 
A tantervvel kapcsolatos alapkövetelmények: 
 

1. A tanuló szerezzen sok és sokféle ismeretet (fogalmakat, definíciókat, szabályokat, elméleteket, 
elveket). Használja fel a más tantárgyakban szerzett ismereteit. Legyen képes azokat csoportosítani, 
rendezni, összefüggéseikben elemezni.  

2. Legyen képes: 
– az önálló ismeretszerzésre, az ismeretek feldolgozására, alkalmazására 
– véleményalkotásra 
– mérlegelő döntéshozatalra 
– problémaállításra, problémamegoldásra 
– analógiák, különbözőségek feltárására 
– ítéletalkotásra, következtetésre 
– nézetek megfogalmazására 
– verbális kommunikációban: vitára, érvelésre, kérdezésre 
– írásbeli kommunikáció több műfajban, hír, riport, jellemzés, tanulmány készítésére, nyomtatvány 

kitöltésére 
– szociális szerepészlelésre, szociális viszonyok észlelésére, toleráns, empátiás viselkedésre, 
– konfliktusok kezelésére 
– a hasznos idegennyelvi kommunikációra 
– az informatikai eszközök alkalmazására 
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Tematikus tananyag és tanulási program 

 
 TEMATIKUS TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM 

    
I. EU POLITIKA   

    

1. Kis Európa történelem  Tájékozódás, a tanult történelmi ismeretek felidézése, 
pontosítása, értelmezése 

    

1.1. Európa a II. világháború után  A tanult ismeretek rendszerezése új szempontok szerint, a 
globalizáció összefüggéseiben 

    

1.1.1. Ideológiai, katonai, gazdasági érdekek, 
katonai tömbök 

 Az ismeretek csoportosítása. ideológiai, katonai, gazdasági 
szempontból. A hidegháború, a kétpólusú Európa 
jellemzése, Amerika szerepének értelmezése.  

    

1.1.2. Az európai eszme (Robert Schuman, 
Jean Monnet, De Gaulle, Adenauer, 
Churchill) 

 Nagy egyéniségek szerepének, gondolatainak, terveinek 
megismerése. A közreműködő országok érdekeinek 
jellemzése. Az Európa  kép és  az alapeszme és 
történetiségének rövid  áttekintése., eszmetörténeti, 
társadalomtörténeti nézőpontból is.  

    

1.2. A nyugat-európai fejlesztés menete, az 
integráció főbb állomásai 

 A fejlesztés szakaszainak megismerése, az adatok, a nevek, 
az események időrendbe állítása.  

    

1.2.1. Indítás gazdasági téren (szén- és 
acéltermelés, a Párizsi Szerződés és 
Montánunió / ESZAK/, OEEC) 

 A kezdetek (1946–1957) főbb tényezőinek (időpontok, 
országok) megismerése. A szervezetek céljainak átlátása.  

    

1.2.2. Bővítés, fejlődés: új szervezeti formák, 
szerződések. (1. l957-1973. Római 
Szerződés, Közös Piac (EKG), Közös 
Agrárpolitika. 2. 1974-1985. ERDF, új 
tagországok, 3. 1986-1995. EEA, 
EFTA, a Maastrichti Szerződés, a 
tizenötök. A Nizzai Szerződés) 
 

 A belépő országok elhelyezése az időszakaszokban.  A 
szervezeti formák funkciójának, a szerződések tárgyának 
megismerése. Az Európai Gazdasági Térség értelmezése. 

    

1.2.3. Az Unió tagállamai  A tagállamok jogainak és kötelezettségeinek áttekintése. A 
jelenlegi tagállamok statisztikai adatainak összevetése, 
értelmezése. 

    

1.2.4. Tagjelölt országok  A jelenleg tagjelölt országok megismerése, földrajzi, 
gazdasági, kulturális, történelmi szempontú megközelítése. 
A tagjelölti státus, illetve a tagjelölti feltételek áttekintése. 

    
2.  AZ EU intézményes irányítása  Az EU szervezeti felépítésének és működésének 

megközelítése 
    

2.1. A legfontosabb irányító szervek (Az 
Európai Unió Tanácsa, az Európai 
Tanács, az Európai Parlament, az 
Európai Bizottság, Európa Tanács(!)) 

 A fő döntéshozó szervek nevének és székhelyének 
megtanulása. 
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2.2. Feladatuk, hatáskörük – döntéshozás  A döntéshozó szervek főbb feladatainak megismerése, az 

intézmények hierarchikus felépítésének megrajzolása. 
    

3.  Az integrációs folyamat és a jog  A jogi eszközök integrációs folyamatban játszott 
szerepének feltárása az EU-s országok közötti konfliktusok 
nézőpontjából. Az alkalmazás módjainak, eredményeinek 
megközelítése. 

    
3.1. Jogi szabályozás, uniós állampolgárság

A “négy szabadság” 

 A jogi tartópillérek tartalmának, területeinek megismerése, 
értelmezésük az uniós polgár és a nemzeti érdekek 
összefüggéseiben. 

    

3.1.1. A tőke szabad mozgása    A szabályozás alapelvének megismerése, működésének, 
hatásainak elemzése. 

    
3.1.2. A szolgáltatások szabadsága  A szabályozás alapelvének megismerése, működésének, 

hatásainak elemzése. 
    
3.1.3. A személyek szabad mozgása,  szabad 

munkavállalás 

 A szabályozás alapelvének megismerése, működésének, 
hatásainak elemzése. 

    
3.1.4. Az áruk szabad mozgása, növekvő 

kölcsönös kereskedelem 

 A szabályozás alapelvének megismerése, működésének, 
hatásainak elemzése. 

    

3.2. A jog integrációs szervei. Az “EU-
jog”: jogszabályok, szabályozó 
szerződések (EK Bírósága, 
Strassbourgi Bíróság. – alapító, 
továbbfejlesztő, csatlakozási 
szerződés) 

  A főbb jogi szervek megismerése tevékenységi területeik 
szerint. Nevük, székhelyük megtanulása. Az “EU-jog”  
tartalmi összetevőinek csoportosítása.  A szerződések 
csoportosítása a fejlesztés időbeniségében és szerepük 
szerint. Néhány jogi eset megbeszélése. 

    
4.  Az UNIÓ mint integratív egység  

 
 Az integratív egység fogalmának értelmezése, szabályozó 

szerepének megértése, tartópilléreinek megismerése. Az 
Alkotmány megalkotása és életbe léptetése körüli 
nehézségek elemzése. Az EU-s szimbólumok, közös zászló 
megismerése. 

    
4.1. Bel- és igazságügyi együttműködés  A szabályozás létrejöttének, szükségességének indoklása, a 

nemzetközi bűnözés, a terrorizmus és a személyek szabad 
mozgásának jogai összefüggésében. 

    
4.2. Vízumpolitika és külső határellenőrzés  A szabályozás érvényességi körének megismerése, emberi 

jogi, adminisztrációs, gazdasági összefüggéseinek 
feltárása.  

    
4.3. Menekültügyi és bevándorlás-politika  Nemzetközi konfliktushelyzetek elemzése a nemzeti 

szabályok és az egységesítés szempontjából. A 
menekültstátus, a menekültek ellátására vonatkozó 
rendelkezések megismerése. A bevándorlók kulturális, 
vallási, szociális asszimilációjának elemzése az integráció 
összefüggéseiben. 

    
 4.4. A schengeni együttműködés 

(Schengeni Információs Rendszer, 
EUROPOL) 

 Az egyezmény tartalmának megismerése, helyének, 
idejének megjelölésével. A működtetési feltételek 
elemzése az előnyök, a hátrányok szempontjából.  
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4.5. Piac, gazdaság, pénzügyek és irányító 

szervei (nemzeti valuták, közös pénz, 
árfolyam, Európai Központi Bank, 
Európai Központi Bank, Európai 
Közösségek Számvevőszéke) 

 A vámunió tartalmának és szerepének megismerése. A 
gazdasági és monetáris unió létrehívásának szükségessége, 
a nemzeti valutákra gyakorolt hatásának elemzése. Az 
árfolyampolitika, az árfolyamrendszer, az 
árfolyamstabilitás fogalmainak értelmezése. Az Európai 
Monetáris Rendszer, az ECU, az európai pénzügyi unió 
(EMU) feladatainak, az euro-zóna kritériumainak 
megismerése. Árfolyamok és az árfolyamokat befolyásoló 
tényezők elemzése, összehasonlítása. Árátváltások végzése 
a különböző nemzetek áruinak figyelembevételével. A 
nagyobb bankok nevének, székhelyének megismerése. 

    
4.6. Integrációs politika, stratégiák, 

átalakuló rendszerek 

 Az integrációs politika főbb irányainak, stratégiáinak 
megközelítése 

    

 
4.6.1. 

Külpolitika, biztonságpolitika, 
belpolitika, egészségügy 
fogyasztóvédelem, energia-, ipar-, 
közlekedés-, oktatás-, verseny-, 
pénzügy-, szociálpolitika, 
környezetvédelem, vám- és adóügyek, 
önkormányzatok és regionális politika, 
kutatás és fejlesztés, kultúra, kis- és 
középvállalkozások, mezőgazdaság, 
emberi jogok, kisebbségek, civil 
szféra, munkaügy, hírközlés 
(információs társadalom), 
kereskedelem 

 Az integrációs politika és stratégia rendszerének 
összeállítása. Ezek működési területeinek megjelölése. A 
szabályozások, illetve a tárgykörök megismerése, 
termékek, technológiák, EU- szabványok, 
minőségbiztosítás stb. meghatározása és összefüggéseinek 
értelmezése. A közös politizálás és a nemzeti érdekek, a 
nemzeti sajátosságok, mint integrációs értékek elemzése. 
 

    
5.  Regionális politika  A régió meghatározása, a regionális politika szerepének 

megközelítése 
    

5.1. Az EU régiói  Az európai régiók kialakulásának, szerveződésének és 
jelentőségének megismerése. A föderalista és a “felülről 
lefelé”, a szervezési módok, a regionalizmus 
sajátosságainak összehasonlítása. Az országok 
csoportosítása a szerveződés típusai  szerint. A 
szupranacionális politika értelmezése. 

    
5.2. Magyarország és régiók  Magyarország regionális szempontú megközelítése a 

történelmi hagyományok oldaláról. A regionális 
szerveződés jellegének, a területfejlesztés céljainak és 
feltételeinek megismerése. 

    
5.3. Magyarország tervezési és statisztikai 

régiói 
 Az uniós szempontok felsorolása. A tervezési-statisztikai 

régiók adatainak elemzése. 
    
6. Hazánk és Európa  Magyarország történelmi, kulturális európaiságának és az 

EU-s Magyarország fogalomkör értelmezése 
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6.1. Közös értékek: történelmi, kulturális, 

ipari, eszmei, kapcsolatok 
 Hazánk “európaiság” sajátosságainak, jelképeinek 

rendezése, időrendben, események, személyek, helyszínek 
megjelölésével a civilizáció különböző területeiről. Az 
értékek összehasonlítása, hatásaik elemzése, mai 
érvényességük megállapítása. (Szent-Istvántól Márai 
Sándoron át a mai kapcsolatokig) 

    
 6.2. Magyarország és az európai 

szervezetek kapcsolata 
 Magyarország helyzetének és szerepének elhelyezése a II. 

világháború EU-s integráció összefüggéseiben. A 
magyarországi integrációs út főbb állomásainak 
megismerése: Varsói Szerződés, KGST, Helsinki 
Nyilatkozat, NATO, EBEÉ. 

    
7. Hazánk mint EU tagállam és az EU, 

EU-diplomácia 
 A csatlakozási tárgyalások, a csatlakozás jogi feltételeinek, 

módjainak megismerése. A nemzeti politika helyének, 
szerepének, esélyeinek értelmezése az érdekérvényesítés és 
az integrációs politika összefüggéseiben. 

    
7.1. Az állam képviselete az EU-s 

szervezetekben 
 Magyar képviselők törvényes jelenlétének, feltételeinek, 

módjának megismerése. A képviselők csoportosítása a 
szervezetekben elfoglalt helyük szerint. 

    
 7.2. A politikai pártok képviselete a pártok 

EU-integrációs rendszerében 
 A magyar és az európai politikai pártok neveinek, eszme-

ideológiai kapcsolódásainak megismerése. A nemzeti és 
EU-s pártok szerepének értelmezése.  

    
7.3. A civil szervezetek képviselete az 

integrációban 
 A civil szervezetek fogalmának meghatározása. Helyük, 

szerepük megértése. Főbb hazai és európai civil 
szervezetek és tevékenységeik megismerése. 

    
8.  

A magyar polgár mint Európa polgár 
 A magyar polgár jogainak, kötelezettségeinek, uniós 

létbeni esélyeinek megközelítése. A várható változások és 
természetük megismerése. A nemzeti értékek és az európai 
értékek elemzése, értékátrendezés-integrálás. 
Magyarságtudat a Kárpát-medencében és Kárpát-medencei 
azonosságtudat értelmezése az értékek integrációjában a 
természetföldrajz, a kulturális örökségek nézőpontjából.  
Az európai identitástudat fogalomkör összefüggéseinek 
elemzése kultúr-, társadalom-, eszmetörténeti, 
szociálpszichológiai ismeretek alapján. 

    
 8.1. A négy alapvető jog: a „négy 

szabadság” 
 Az EU-ban érvényes „szabadságok” értelmezése a taggá 

válás nyomán. A magyar felkészültség és az EU 
fenntartásainak megismerése, elemzése egyes 
tématerületeken.  

    
8.2. A várható változások: jogok, 

kötelezettségek, lehetőségek  
  Az új dimenziók, szerepek, mozgásterek megismerése az  

új normarendszerben. A negatív és pozitív hatások 
elemzése írott interpretációk, dokumentumok, személyes 
tapasztalatok alapján. 

    
8.2.1. Jelenlét az egységes piacon  A magyar állampolgár mint fogyasztó és munkavállaló 

jogi, gazdasági lehetőségeinek megismerése. 
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8.2.2. Szabad mozgás (munkavállalás, 

letelepedés) 
 Az EU-n belüli szabad letelepedés, tanulás, a határok 

korlátozásmentes átjárhatóságának jogi, gazdasági 
összefüggéseinek megismerése, összehasonlítása az önálló 
nemzeti státus adta tényezőivel. 

    
8.2.3. Részesedés a támogatásokból Az 

integráció legfőbb hazai irányító 
szervei és azok szintje, programjaik 

 A pénzügyi források, támogatások típusainak, a pályázás 
formáinak, módjainak, szerveinek, a programok 
megismerése: a) Előcsatlakozási alapok (PHARE, ISPA, 
SAPARD), b) Uniós támogatások (kohéziós és strukturális 
alapok). Nemzeti Fejlesztési Terv és EU – Támogatások    
Hivatala, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Magyar Terület- és 
Regionális Fejlesztési Hivatal. Pályázatírás gyakorlása 

    
8.2.4. Kül – és belbiztonság, 

biztonságpolitika, védelmi szervek 
 A szervezett bűnözés főbb formáinak megismerése, 

hatásuk értelmezése. A védelmi szervek csoportosítása a 
bűnözés típusai szerint (rendőrség, határőrség, 
katasztrófavédelem, titkosszolgálatok, hadsereg) A 
bűnmegelőzés formáinak megismerése. 

    
8.2.5. Esélyegyenlőség-növelés  Az esélyegyenlőség fogalomkör értelmezése jogi, 

szociális, kulturális, egészségügyi szempontból. Működő 
tevékenységi formák leírása. Új elképzelések bemutatása. 
Az esély megközelítése az érdek és a képességek oldaláról, 
a kérdéskör pszichológiai, szociálpszichológiai, 
kommunikációelméleti, a mindennapi élet elméletének 
összefüggéseiben. 

    
8.2.6. Környezetvédelem  Az EU környezetvédelmi normáinak megismerése, 

munkaterületeinek csoportosítása. A hulladékkezelés, a 
szennyvízelvezetés tanulmányozása a lakóhelyen, a 
tapasztaltak leírása. Új módokra, tevékenységi formákra 
javaslattervek készítése.   

    
8.2.7. Bekapcsolódás az európai 

közlekedési hálózatba 
 Az EU- támogatás jelentőségének értelmezése a 

közúthálózat, a vasúthálózat, a légiközlekedés 
fejlesztésében. A jelenlegi hazai állapotok jellemzése, a 
fejlesztés elképzelt, várt és lehetséges eredményeinek 
feltárása. 

    
8.2.8. Az egységes pénz: az euró bevezetése  Az euro és a forint jelenlegi árfolyamszintjének 

összehasonlítása. Az euro hatásának elemzése az egyén, az 
utazás, a pénzügyi stabilitás szempontjából. 

    
8.3. A multikulturalizmus az Európai 

Unióban 
 A multikulturalizmus fogalmának megközelítése 

kultúratani, szociálpszichológiai, kommunikációelméleti 
szempontból. Európai jelenlétének jellemzése, hatásainak 
értelmezése. A sokszínűség és az egységesítés 
dilemmájának megvitatása. 

    
8.3.1. Képzési programok, uniós 

támogatások 
 Az EU -s oktatási programok, céljaik, tárgyuk, 

elérhetőségük megismerése (Socrates, Leonardo de Vinci, 
Comenius, Erasmus, Grundtvig). A pályázási módok, 
formák elsajátítása. Pályázatok készítése és beadása egyéni 
vagy iskolai szervezésben. 
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8.4. EU-s információs források 

Magyarországon: Európai 
Tájékoztatási Központ, Európai 
Információs Pontok 

 A magyar és a külföldi információs helyek, a 
kapcsolatfelvétel formáinak, módjainak megismerése. 
Kapcsolatfelvétel. 

    
9. EU-s információk, ismeretek - 

önképzés, tanulás, kutatás 
 Hírek, információk gyűjtése újságokból, (napi, heti, 

folyóiratok),  TV, rádió útján,  ismeretterjesztő, szakmai, 
művészeti,  irodalmi kiadványokból, a mindennapi életből. 
Témafigyelés bibliográfia, témalista összeállítása. Az 
anyag rendezése. Témaválasztás, témafeldolgozás, 
folyamatos tájékozódás és tájékoztatás, szóbeli és írott 
formában, különböző műfajokban, idegennyelvi 
kommunikációban is. 

    
II. EU KULTÚRA 

    
  

    
1. A Turizmus (Vendégforgalom) 

alapjai 
 A turizmus értelmezése, a gyakorlatban és a 

szakirodalomban használt többféle “turizmus-fogalom” 
történeti, nyelvi-etimológiai elemzése. A turizmus 
helyének és szerepének bejelölése a nemzetgazdaságban 

    
1.1. A turizmus alapfogalmai, 

tevékenységei    
 A turizmust jellemző legfontosabb mutatók és 

alapfogalmak megismerése. Szövegolvasás és – 
feldolgozás segítségével definícióalkotás. A statisztikai 
kategóriák megismerése, értelmezése, szükségességének 
indoklása 

    
1.2. A turizmus tevékenységi formái, 

fajtái 
 Az aktív és a passzív turizmus meghatározása, 

feltételrendszerük leírása, programtervek készítése 
    
1.3. A vendégforgalom 

lebonyolításához kapcsolódó 
személyi és tárgyi feltételek 

 A turizmus lebonyolításában részt vevő szervezetek 
megismerése, csoportosítása funkciók szerint, működésük 
leírása. A turizmus tárgyi és személyi feltételeinek 
felsorolása működési terület és funkciók szerint. 

    
1.4. A magyar  turizmus jellemzői  Szöveg-és táblázatelemzés segítségével ismeretek tanulása 

Magyarország idegenforgalmának fejlődéséről: a) a XIX. 
században (iparosodás, gazdasági fejlődés), b) A XX. 
században l945-ig, c) 1945-tól 1989-ig, d) 1990-tól 
napjainkig, e) a jelenlegi fejlesztési elképzelésekről, 
tervekről 

    
1.5. Európa turizmusa  Összefüggés keresése az európai országok 

vonzásadottságai és turizmusuk jelzőszámai között. 
Személyes tapasztalatok alapján rangsor készítése, 
indoklással. Prognózisok készítése a turizmust befolyásoló 
tényezők figyelembevételével. 

    
1.6. Nemzetközi turizmus  Statisztikai adatok, táblázatok elemzése, az adatokból 

grafikonok, diagrammok készítése. A nemzetközi turizmus 
főbb mozgásterének, csomópontjainak bejelölése térképen. 
Összefüggések keresése a vonzásadottságok és az aktuális 
forgalom között. A turizmus nemzetközi szervezeteinek és 
működésük megismerése. 
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2. A turizmus főbb sajátosságai  Ismeretek tanulása a környezetnek (földrajzi, gazdasági, 

kulturális stb.) a turizmusra gyakorolt hatásairól. 
    
2.1.  Szezonalítás  A kereslet és a kínálat közötti kapcsolatok idő és térbeli 

változásainak feltárása egy a vendégforgalom 
szempontjából frekventált térségben. Hazai és nemzetközi 
példák felsorolása. 

    
2.2. Krízisérzékenység  A környezetváltozások várhatói turisztikai 

következményeinek megismerése. Egy-egy környezeti 
tényező hatásának elemzése 

    
2.3. Versenyhelyzet és kedvezmények  Tájékozottság megszerzése a nemzetközi és a hazai 

vendégforgalmi piac működéséről és a működés 
befolyásolásának lehetőségeiről. Eszközök, módszerek 
megismerése. 

    
3. A vendégforgalmat befolyásoló 

tényezők 
 Az utazási cél kiválasztásában szerepet játszó tényezők 

megismerése. A tanuló saját, illetve környezete utazásának 
körültekintő előkészítése: az egyes fázisok besorolása. 
Feltáró módszerek elsajátítása (kérdőív, interjú) 

    
3.1. A turisztikai vonzerő  A turisztikai vonzerőt alkotó tényezők felismerése, 

csoportosítása 
    
3.2. Magyarország vonzereje  Hazánk turizmusának általános és helyi feltételeinek 

megismerése történelmi, földrajzi, kulturális, természeti 
adottságok elemzésével. „Vonzerő-térkép” készítése, 
ajánlással. 

    
3.3. Egy ország imázsa  A fogalom értelmezése. Egy országról kialakult 

vélemények összegyűjtése írott forrásokból és személyes 
élmények alapján. A véleményeket alakító tényezők 
feltárása és hatásuk elemzése. A tényezőket befolyásoló 
módszerek, formák megismerése. Útikönyvek címeinek 
listázása, tartalmi, formai elemzése: a) egy-egy ország 
bemutatása itthon, b) Magyarország megjelenítése ba) 
külföldieknek itthon, bb) külföldön. A gazdasági feltételek 
és hatásuk megvitatása. 

    
3.4. Utazási szokások  A népek utazási szokásainak megismerése, az azt alkotó 

tényezők feltárása. Az általános, főbb jellemzők mellett 
egy-egy sajátos jelenség részletesebb bemutatása. Az 
utazás értelmének megközelítése filozófiai, 
művelődéstörténeti, pszichológiai szempontból 

    
3.5. A környezet minősége  Az “egészséges életmód” szemléletű utazások 

elterjedésének elemzése, a környezeti hatások és az emberi 
szervezet viszonyának összefüggéseiben 

    
3.6. Az árak  Az ár és a turizmus sajátos viszonyának feltárása. (Áru, 

érték, kereslet, kínálat, szolgáltatás, gazdálkodás). Azonos 
termékek árainak összehasonlítása néhány európai ország 
között EU-(tagország, nem tagország). A különbségek 
összetevőinek elemzése (adó, vám stb.) 
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3.7. A biztonság  A vendég biztonságát szolgáló tényezők megismerése. 

(Rendvédelem bűnözés, zaklatás ellen, adminisztratív 
intézkedések, bizalomkeltés, pontos tájékoztatás, 
megbízható vendégkísérés) 

    
3.8.  Az infrastruktúra. A kommunikációs 

lehetőségek 
 Az infrastruktúra elemeinek és hatásainak megismerése 

(útviszonyok, hírközlési formák és módok, ügyintézés, 
komfort, kulturált környezet). A kommunikációs eszközök 
szerepének, formáinak és alkalmazási lehetőséginek 
megismerése. (Távközlés, hírközlés, nyomtatott és szóbeli 
formák). A kommunikációs fajták és módok elemzése. 

    
3.9. A szolgáltatások minősége  A szolgáltatás fogalomkörének és fajtáinak megismerése. 

(Adminisztratív, technikai-technológiai, művészi, 
gazdasági, emberi vonatkozások). Egy-egy kultúrkör 
sajátos elvárásainak, szokásainak ismerete, az igények 
kielégítése (pl. étkezés, egészség, vallás stb. 
vonatkozásában. 

    
3.10. Egyedi jellemzők  Statisztikai adatbázisok elemzésével ismeretek szerzése a 

leginkább utazó nemzetek utazási szokásairól. A hazai 
turizmusban jellemzően előforduló népek sajátosságainak 
összegyűjtése, személyes tapasztalatok felhasználásával is.  
Pontos, hiteles információk kialakítása, a vélekedések, az 
előítéletes nézetek tisztázása, visszaszorítása. 

    
4.  A turizmus és a gazdaság  A turizmus gazdasági életben betöltött sokoldalú 

szerepének és a környezettel való kapcsolatának 
megismerése. 

    
4.1. Jövedelemtermelő képesség  Egy ország turisztikai bevételi forrásainak megismerése. 

Hazánk költségvetése, a turizmusból származó bevételek 
és a turizmusra fordított állami támogatás 
viszonyszámainak elemzése. Ugyanennek elvégzése 
néhány turisztikailag kiemelkedő ország esetében (pl. 
Málta, Görögország, Franciaország. Annak érintőleges 
vizsgálata, illetve megállapítása, hogy a turizmusból 
származó bevételek milyen hatással vannak a 
nemzetgazdaságra, miként hatja át a turizmus a világ 
nemzetgazdaságait. (Adatok alapján számítások végzése) 

    
4.2. Népességmegtartás és foglalkoztatás  A turizmussal közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban álló 

foglalkozások valamint a turizmus és a munkaerőpiac 
kapcsolatának megismerése. 

    
4.3. A turizmus és a természeti környezet  A turista és a természeti környezet kapcsolatának feltárása.  

1. hogyan kerül kapcsolatba utazása során a természeti 
környezettel, 2. melyek a környezet vonzó hatásai, 3. azok 
mennyiben formálhatják az embert, 4. az ember milyen 
hatással lehet (van) a természeti környezetre 

    
4.4. A turizmus és az épített környezet  Az épített környezet jellemzőinek bemutatása, turisztikai 

vonzásának megismerése. 
    
4.5. A világ öröksége  A világörökség fogalmának és a cím odaítélését célzó 

feltételek megismerése, 
 néhány hazai és nemzetközi példa említésével. 
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4.6. A turizmus és a társadalmi környezet  A turista és a helyi lakosság kapcsolatának feltárása, az 

egymásra gyakorolt lehetséges társadalmi hatások 
vizsgálata (szakirodalmi elemzéssel és más, feltáró 
módszerekkel 

    
4.7. A szelíd turizmus  A tömeg-és a szelíd turizmus közötti különbségek feltárása 

definíciók alkotásával, a jellemzők csoportosításával 
    
5. Utazásszervezők  Az utazást szervező szervek megismerése. Gyakorlati 

tapasztalatok és ismeretek szerzése a magyarországi 
utazásszervezők és értékesítők körében. 

    
5.1. Utazási irodák  Az utazási irodák tevékenységének megismerése. Az 

átfogó kép bővítése intézménylátogatás révén is, egy 
utazási iroda árualapjának és az ott folyó legfontosabb 
szakmai tevékenységek tanulmányozása 

    
5.2. Helyfoglalási rendszerek  A helyfoglalási rendszerek működési mechanizmusainak 

megismerése 
    
5.3. Idegenforgalmi szakvásárok  Az szakvásárok szerepének, funkcióinak, helyszíneinek, 

idejének megismerése. Saját tapasztalat gyűjtése egy 
idegenforgalmi szakvásáron megadott szempontok alapján.

    
6. Adminisztráció, fizetőeszközök  A tanuló megtanulja az utazás adminisztrációs elemit. 

Környezetéből összegyűjti az alapvető nyomtatványokat, 
dokumentumokat. 

    
6.1. Útlevél, vízum, valuta  Az útlevél és a vízum utazás során betöltött szerepének 

megismerése, a valuta és a deviza megkülönböztetése. A 
fogadó ország valutájának és a pénzváltás törvényes 
formájának ismerete. 

    
6.2. Utazási szerződés  Az utazási szerződések szerepének és jelentőségének 

megismerése. A szerződésfajták előnyeinek, hátrányainak 
tanulmányozása 

    
6.3. Utasbiztosítás  Az utazási szerződések szerepének és jelentőségének 

megismerése. A szerződésfajták előnyeinek, hátrányainak 
tanulmányozása 

    
6.4. Készpénz   Az utazás során érintett országok pénznemének 

megismerése, a szükséges készpénz kikalkulálása. Az 
árfolyamok tanulmányozása, átszámolások végzése. 

    
6.5. Utazási csekkek  Tapasztalatszerzés az utazási csekkek és a hitelkártyák 

területén. A Magyarországon használatos utazási csekkek 
megismerése 

    
6.6. Hitelkártyák  A hitelkártyák kiváltásának és használatának megismerése 
    
7. A szervezett utak főbb típusai  A típusok megismerése és megkülönböztetése a tartalom, a 

szereplők, az időtartam, a hely, illetve iránya 
szempontjából. (hazai vendég belföldön, külföldi vendég 
itthon, magyar vendég külföldön) 
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7.1. Belföldi turizmus  A belföldi turizmus meghatározása. A versenyképes 

belföldi vendégforgalom szükségességének és feltételeinek 
tanulmányozása 

    
7.2. Külföld turizmus  A minőségi turizmus kritériumainak megfelelő 

vendégforgalmi termékek és kialakításuk feltételeinek 
megismerése 

    
7.3. Hivatásturizmus  A hivatásturizmus mint turisztikai termék jellemzőinek, 

piaci szegmensének, fontosabb hazai és nemzetközi 
helyszíneinek megismerése 

    
7.4. Kongresszusi és konferenciaturizmus  A kongresszusi és konferenciaturizmus mint turisztikai 

termék jellemzőinek, piaci szegmensének, fontosabb hazai 
és nemzetközi helyszíneinek megismerése. 

 
7.5. Incentive utazások  Az incentive utazás mint turisztikai termék jellemzőinek, 

piaci szegmensének, fontosabb hazai és nemzetközi 
helyszíneinek megismerése 

    
7.6. Vallási turizmus  A vallási turizmus mint turisztikai termék jellemzőinek, 

piaci szegmensének, fontosabb hazai és nemzetközi 
helyszíneinek megismerése 

    
7.7. Ifjúsági turizmus  Az ifjúsági turizmus mint turisztikai termék jellemzőinek, 

piaci helyszíneinek megismerése 
    
7.8. Gyógyturizmus  Az egészségügyi vendégforgalom mint turisztikai termék 

jellemzőinek, piaci szegmensének, fontosabb hazai és 
nemzetközi helyszíneinek megismerése. A gyógyvizek 
összetételének és egészségügyi hatásainak értelmezése 

    
7.9.  Sportturizmus  A sport vendégforgalmi vonatkozásainak feltárása, s mint 

turisztikai termék jellemzése. Piaci szegmensének, 
fontosabb hazai és nemzetközi helyszíneinek megismerése 

    
8.  A vendégforgalom 

kapcsolatrendszere 
 

 A turizmus mint tevékenységi rendszer szerkezetének 
fölvázolása, a kapcsolódó tevékenységek jelzése. A 
rendszer bemutatása ábrán. 

    
8.1. A vendégforgalomhoz kapcsolódó 

téma- és tevékenységterületek 
 A turizmus elhelyezése a kapcsolódó tevékenységek 

rendszerében. Bemutatása ábrán. A kapcsolódó 
objektivációk indoklása, a tényezők összegyűjtésével., 
történeti, személyi, földrajzi, szervezeti szempontból, 
alkotások, problémák említésével. Vendégforgalmi 
vonzások értékelése az egyén és a nemzetgazdaság 
oldaláról. A turizmus összetett világának felfedezése, hazai 
és külföldi példák megismerése 

    
8.1.1.       – és a kultúra  - pl. a népi tradíciók, szokások hatása és egyedisége 

(ételek, mesterségek 
    
8.1.2.     – és a művészetek  - pl. képzőművészet, iparművészet festészet, szobrászat 

múzeumban és mindennapi díszítőelemként, (terítők, 
textíliák 
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8.1.3.         – és a kereskedelem  - pl. foglalkoztatottság, megélhetés, szolgáltatás, 

értékesítés, kereslet kielégítés 
    
8.1.4.     – és az ipar (technika, technológia)  - pl. konyhatechnológia, hírközlés, üveg-, porcelán-, 

bútoripar, autóipa, hajóipar, (sífelvonók, pályák, 
felszerelések stb.) 

    
8.1.5.     – és a mezőgazdaság   - pl. állattenyésztés, növény-, gyümölcs-, virágtermesztés 

(ételek, italok, gyógyszerek 
    
8.1.6.     – és a gazdálkodás, a pénzügy  - pl. árucsere, adás-vétel, bevétel-kiadás, jövedelem, adók, 

hitelek 
    
8.1.7.     – és a környezetvédelem  - pl. szennyezés, hulladékfeldolgozás, környezetgondozás 
    
8.1.8.     – és az egészségügy  - pl. gyógyvizek, magaslati levegő, sportok hatása, 

táplálkozás (prevenció, korrekció, rehabilitáció, 
munkaképesség) 

    
8.1.9.     – és az oktatás  - pl. iskolák, általános és szakképzés 
    
8.1.10.     –  és a tudomány  - pl. kutatások, eredmények valamennyi objektiváció 

hátterében (biológia, oktatás, ipar, mezőgazdaság, 
élelmezés) 

    
 
8.1.11. 

    – és a játék  - pl. sport-, szórakoztató-, társasági-, szerencsejáték 
(kaszinó 

    
8.1.12.     – és a politika  - pl. érdekek, döntések, nemzetközi együttműködés, 

biztonság, a politikai rendszer mint motiváció a 
megismerése (az egykori NDK, Csehszlovákia vagy Kuba) 

    
8.1.13.     – és a jog  - pl. a tevékenységek jogi szabályozása, ellenőrzése, 

bírság, tiltás 
    
8.1.14.     – és a történelem  - pl. a múlt megismerése, értékőrzés, értékek összevetése 
    
8.1.15.    – és a szórakozás  - pl. tánc, vidámpark, főzés, horgászat 
    
8.1.16.    – és a zene  - pl. hallgatása, élvezete, zenélés, különböző műfajok, 

nemzeti specialitások (cigányzene, klezmerzene, jazz, 
dixilend, népzene stb.) 

    
8.1.17    – és az építészet      - pl. köz- és magánépületek, belsőterek, lakberendezés 
    
8.1.18 Kertészet, tájtervezés  - pl. tervezés, művelés, befogadás, esztétika (francia, olasz, 

angol kert stb.) 
    
9. Információk, Ismeretek – Önképzés, 

tanulás, kutatás 
 Informálódás, források gyűjtése: hírek, újságok, (napi, heti, 

folyóiratok, közlönyök, KSH jelentések), TV, rádió, 
könyvek, ismeretterjesztő, szakmai, művészi, irodalmi 
területen. Bibliográfia, témalista összeállítása. 
Témaválasztás, témakidolgozás, folyamatos tájékozódás és 
tájékoztatás, szóbeli és írott formában, különböző 
műfajokban. (Pl. festészet és vendéglátás, irodalom és 
vendéglátás, a bor és a filozófia, tájtervezés, művészetek és 
vendégfogadás) Idegennyelvi kommunikáció alkalmazása. 
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A) 
 

 A) MODUL 
 
SZÁLLÁSHELYEK 
 
 
 

 Ismeretek tanulása a kereskedelmi szálláshelyek típusairól, 
osztályba sorolásukról és szolgáltatásaikról 

    
1. Szállodák  Definícióalkotás útján megismerni a szálloda jelentését, 

működésének főbb tényezőit és kategorizálásukat. 
Nagyobb hazai és külföldi szállodák csoportosítása a 
kategóriák szerint. 

    
1.2. Szállodaláncok  Tájékozottságot szerezni a nemzetközi és a hazai 

szállodaláncok világában. A főbb láncok megnevezése, 
elhelyezésük földrajzi és nemzetközi térben 

    
1.3. Kastély- és kúriaszállók  A történelmi épületekben kialakított szállodák 

vonzerejének megismerése. Néhány hazai és külföldi példa 
jellemzése. 

    
1.4. Üdülőfalvak  Az üdülőfalvak szerepének, funkciójának megismerése. 

Néhány hazai üdülőfalu elhelyezése földrajzilag. 
    
1.5. Apartmanházak  A szálláshely jellemzése. Egy külföldi apartman bérléséről 

és igénybevételéről szóló tudnivalók megismerése 
    
1.6. Kempingek  A sátras, lakókocsis turizmus formáinak és 

szolgáltatásainak megismerése. Népszerűségének 
elemzése, az igénybevevők körének megjelölése. Néhány 
nagyobb hazai és külföldi kemping elhelyezése térképen. 

    
1.7.  Ifjúsági házak  Az ifjúsági szálláshelyek jellemzése. Kialakításuk 

szükségességének indoklása, létesítésük lehetőségeinek 
megismerése. Néhány hazai szálláshely földrajzi 
megjelölése. 

    
1.8. Fizetővendég-szolgálat  A fizetővendéglátás sajátosságainak megismerése, 

idegenforgalmi és társadalmi funkcióinak áttekintése 
    
1.9. Falusi turizmus  A falusi turizmus főbb jellemzőinek megismerése. 

Bepillantást nyerni a falusias települések turisztikai célú 
hasznosításának folyamatába. Néhány hazai példa földrajzi 
megjelölése. 

    
1.10. Panzió  A panzió főbb jellemzőinek megismerése, a többi 

szálláshelytől való különbségek megnevezése. 
    
1.11. Turistaszálló  A szálláshely jellemzése. Indokolni kialakításának 

szükségességét, a létesítés lehetőségeinek megismerése. 
Néhány hazai szálláshely földrajzi megjelölése 

    
1.12. Vendégház  A vendégház működésének és helyének megismerése, a 

többi szálláshelytől való különbségek megnevezése 
    
1.13. Udvarház  Az udvarház meghatározása, sajátosságainak megismerése, 

a többi szálláshelyhez viszonyított jellemzőinek 
csoportosítása 
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1.14. Mozgó szálláshelyek: vonat, hajó  A sajátos szálláshely jellemzőinek megismerése, 

működésének indoklása. A működtetés gazdasági és 
technológiai tényezőinek feltárása. 

    
2.  Szálláskeresés, helyfoglalás  A szálláskeresés eszközeinek, módjainak, lépéseinek 

elsajátítása. A visszaigazolás fogalom megismerése és 
formáinak gyakorlása 

    
3.  A szállás elfoglalása  A szállásfoglalás körülményeinek megismerése. 
    
3.1. Bejelentkezés  A bejelentkezés formai és kommunikációs lépéseinek 

elsajátítása, írott és beszélt nyelven történő gyakorlása 
    
3.2. A házirend   A házirend alapos tanulmányozása, kérdések feltevése a 

tartalmával kapcsolatosan, kiegészítések, javaslatok 
megtétele. A házirend jogi hátterének megismerése. 

    
4. Szállodai szolgáltatások  A szolgáltatások fajtáinak megismerése és kategorizálás 

szerinti csoportosítása. 
    
5. A szálláshely működése  A működés (gazdasági technológiai, pénzügyi, jogi) 

összetevőinek megismerése. Egy képzelt szállodai telepítés 
menetének megtervezése 

    
5.1. Tárgyi feltételek  A tárgyi feltételek (helyiségek, berendezések) 

megismerése, funkciók szerinti csoportosítása A lakosztály 
jellemzőinek megismerése. Tervrajz készítése a tárgyi 
feltételek bejelölésével. 

    
5.2.        Személyi feltételek  A szállodai munkakörök és az azokhoz kapcsolódó 

feladatok megismerése. A munkakörökhöz kapcsolódó 
kompetenciák számbavétele, az OKJ tanulmányozásával. 
A szálloda szervezeti felépítésének elkészítése. 

    
5.3. A szálláshely és a környezet  A szálláshely és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, a 

kategorizálás szerint. A szükséges feltételi és esztétikai 
elemek csoportosítása, az építészet, a technológia, a 
megközelíthetőség, a zajhatások, a zöldövezet, a biztonság 
stb. szempontjából. 
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B) B) MODUL 

 
A TURIZMUS ÉS A 
VENDÉGLÁTÁS 

 A turizmus és a vendéglátás fogalmainak, definícióinak, 
tevékenységeinek összevetése, kapcsolatok, hasonlóságok 
keresése és rendszerezése 

    
1. Vendéglátó ismeretek  A vendéglátás tárgyának, fogalmainak megközelítése. 
    
1.1. A vendéglátás mibenléte, helye, 

szerepe, feladatai 
 A vendéglátás tárgyának definiálása, helyének bejelölése a 

nemzetgazdaságban. A vendéglátás tényezőinek, 
területeinek és tevékenységeinek felsorolása 
(kereskedelem, ipar, szolgáltatás, termelés, vendéglátó és 
vendég) 

    
1.2. A vendéglátás történetének főbb 

szakaszai 
 A főbb szakaszok megismerése kronológiai rendben, az 

események (pl. lakoma), a korok (pl. római) a 
foglalkozások (pl. szakács), a helyszínek (pl. királyi 
udvar), a gazdasági, az ipari fejlődés összefüggéseinek 
megértésével. 

    
1.3.       A magyar vendéglátás történetének 

főbb szakaszai, jellegzetességei 
 A vendéglátás folyamatának megértése. A fejlődés 

kronológiai követése, tények megismerése, összefüggések 
keresése (pl. italmérés – jog – szerződés, egyház – 
szolgáltatás, ipari fejlődés – vasút, hajó – szállítás – utazás, 
építészet – szállodák – éttermek – szakmák – mesterek, 
XIX. sz.  európai szintű fejlődés (Gerbaud cukrász), a 
háborúk hatása, a központosítás 1945 után, állami szektor 
és magán szektor, politika és gazdaság stb. A 
hiánygazdaságtól a piacgazdaságig tartó fejlődés 
szakaszainak, jellemzőinek, okainak feltárása és 
magyarázata. 

    
2.   A gasztronómia  A gasztronómia tárgyának megközelítése több 

szempontból. A fogalom értelmezése. A kapcsolódó 
tudományos háttér, illetve tevékenységek vonatkozó 
definícióinak megismerése és összehasonlítása (fiziológia, 
kommunikációelmélet, biológia, ételkészítés). 

    
2.1. A gasztronómia történetének főbb 

szakaszai, jellegzetességei (Őskor, 
ókor, középkor, újkor)   

 Tények, tényezők, adatok megismerése, a fejlődés nyomon 
követése. Korok, tájak, konyhák, technológiák, 
nyersanyagok, foglalkozások, termelési módok, 
mezőgazdasági, ipari, földrajzi adottságok, kultúrák, 
vallások közötti kapcsolatok feltárása, az összefüggések 
megértése, azonosságok és különbözőségek megállapítása 

    
2.2.  A magyar konyha kialakulása, 

jellegzetességei (a külföldi hatások, 
pl. török, olasz, gasztronómiai 
hagyományok, étkezési szokások, 
ételkészítési technológiák) 

 Korok, tájak, ételek, technológiák, nyersanyagok, 
foglalkozások, a gazdálkodás összefüggéseinek feltárása, 
tények, adatok, fogalmak megtanulása. 
Művelődéstörténeti, szellemi és tárgyi néprajzkutatási 
eredmények vizsgálata. A magyar konyha nemzetközi 
szerepének megértése.  
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2.3. Hazánk borvidékei. A magyar borok 

Kárpát-medencei története. Magyar 
történeti borkalendárium: jeles 
napok, ünnepek, kulináris szokások. 

 A borvidékek csoportosítása, földrajzi megjelölése, 
összetevőik megismerése (pl. éghajlat, föld, technológia, 
munkakultúra). A szőlőtermesztés, – művelés és a 
borkészítés világának, a bor filozófiájának feltárása és 
megértése, a tárgykörre vonatkozó főbb szakirodalom 
interpretálásával, illetve magyarázatával. A bortípusok 
meghatározása. A magyar borok és a magyar ételek 
ízharmonizációját meghatározó alapelvek megtanulása. A 
Hungarikum meghatározása, értékének megértése. 

    
2.4. Nemzetek gasztronómiája. A legfőbb 

nemzeti konyhák jellemzői: a) görög, 
török, bolgár, b) orosz, c) spanyol, 
portugál, olasz, francia, d) távol-kelet 

 Ételek, italok, nyersanyagok, technológiák, étkezési 
szokások, kulturális hagyományok, kultúrkörök 
megismerése, földrajzi bejelölése. A sajátosságok, az 
egymásra hatások értelmezése. Egyes nemzeti konyhák 
hazai jelenlétének feltárása (ízek, receptek, ételek, 
éttermek). 

    
2.5. Vallások, étkezési kultúrák  A katolikus keresztény, a zsidó, az iszlám vallás 

lényegének megértése. Az ünnepekre vonatkozó vallási 
előírások megismerése, az étkezést érintő kapcsolatok 
megkeresése (mennyiség, minőség, böjt, ételek). 

    
2.6. Táplálkozás és egészség 

Ételtől lélekig 
 A táplálkozás összetevőinek megismerése (test, biológia, 

mikrobiológia, nyersanyag, élelmiszer, fiziológia, 
pszichológia). Az összetevők kölcsönhatásainak 
megközelítése, megértése. A megfelelő táplálkozási 
kultúrára vonatkozó nézet kialakítása, különböző speciális 
étkezések tanulmányozása (pl. vegetáriánus, diabetikus). 

    
2.7. Előre gyártott, félkész ételek  Az ételek típusainak csoportosítása a technológia, az 

alapanyagok, az ízek, az elkészítés módja, a termék eredete 
szempontjából. A gyorskonyhának a gasztronómiában 
betöltött helyének és szerepének értelmezése 

    
3.  A vendéglátó üzletek   Az üzlettípusok megismerése. Az üzlettípusok 

csoportosítása különböző szempontok szerint (termelés, 
értékesítés), rövid jellemzésük a működési előírásoknak 
megfelelően: 

    
3.1. Nyitott és zárt üzlet  a nemzetgazdaságban betöltött szerepe szerint 
    
3.2. Melegkonyha, hidegkonyha, 

cukrászüzem, fagyaltüzem, 
kávéskonyha 

 a termelés szerint 

    
3.3. Étterem-vendéglő, cukrászda-

eszpresszó, bisztró-ételbár, italüzlet 
(kocsma, borozó, söröző), 
szórakoztató üzlet (bár, varieté) 

 az értékesítés szerint 

    
4. A vendéglátóipari árak  A kereslet-kínálat, a piac és az árpolitika összefüggéseinek 

megértése 
    
4.1.  Az ár tartalma  Az ár tartalmát meghatározó alapkövetelmények 

megismerése 
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4.2. Árformák  Az árak megállapításáról szóló törvényi keretek és a 

szabályozó elemek (piac, gazdaság) összefüggéseinek 
feltárása 

    
4.3. Az árak nagyságát meghatározó 

tényezők 
 Az alkalmazott árak alakulását, nagyságát meghatározó 

tényezők megközelítése, értelmezése 
    
4.4. Árképzési alapfogalmak  Az árképzési alapfogalmak meghatározása, a típusok 

lényeges összetevőinek feltárása (pl. ÁFA). Alapvető 
számítások végzése. 

    
5. Az üzleti választék  Az üzleti választék tárgykör összetevőinek megközelítése 
    
5.1. A választék kialakításának 

szempontjai, összetevői 
 A választék tartalmának és a kialakításával szemben 

támasztott követelmények megismerése 
    
5.2. Az étrend, italok  Az étrend meghatározása, tartalmi elemeinek megismerése. 

Az ételek és az italok helyes sorrendjének összeállítása 
gasztronómiai funkciók szerint 

    
5.3.  A menü  A menü tartalmának megismerése, az összeállítás 

szabályainak elsajátítása. Menütípusok felvázolása. 
    
5.4. A választékközlés formái, módjai  A menütípusok tanulmányozása. Az étlapírás és –

szerkesztés tartalmi és formai követelményeinek 
elsajátítása. Étlapírás. 

    
6. Az értékesítés formái   Az értékesítés formáinak megkülönböztetése 
    
6.1.  A felszolgálás rendszerek  A felszolgálási rendszer szerkezetének és típusainak 

megismerése 
    
6.2. A felszolgálás módjai  A felszolgálási módok kialakulásának bemutatása. A 

jellegzetesség tipizálása. Az alkalmazás feltételeinek 
megismerése 

    
7.  Vendéglátó rendezvények és fajtái  A rendezvények formáinak, fajtáinak értelmezése, a 

tartalom, a funkció és a helyszín szerint. 
    
7.1. Szervezés, lebonyolítás  A szervezés menetének megismerése. A lebonyolítás 

szabályainak, módjainak elsajátítása a megrendelő 
kívánsága, a gasztronómiai követelmények, a protokoll-
igények, a technológiai feltételek és a gazdálkodási 
szempontok figyelembevételével. 

    
7.2. Menüsorok  A már megismert menüsorok kiválasztásával, 

összeállításával, elkészítésével kapcsolatos ismeretek, 
technikák elsajátítása 

    
7.3. Felszolgálás  A kulturált felszolgálás módjainak, formáinak szakmai és 

kommunikációs szempontú szabályainak elsajátítása, 
gyakorlása 

    
7.4. A szépen terített asztal  A kulturált felszolgálás módjainak, formáinak szakmai és 

kommunikációs szempontú szabályainak elsajátítása, 
gyakorlása 
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7.5. A fogyasztás módjai, illem  A fogyasztás elemi formáinak, módjainak közvetítése. Az 

egészségügyi, a kulturális, a társasági illemszabályok 
összefüggéseinek értelmezése. 

    
8. Ellenőrzés a vendéglátásban  Az ellenőrzés elhelyezése a vendéglátóipari tevékenységek 

rendszerében. Szerepének megértése. 
    
8.1. Az ellenőrzés formái  Az ellenőrzés alapvető formáinak megismerése 
    
8.2. Az ellenőrzés szervei   A külső (hatósági) ellenőrzés funkciónak, jogszabályi 

hátterének feltárása. Az ellenőrző szervek csoportosítása 
hatáskör és területi jogosultság szerint 

    
8.3. Fogyasztóvédelem  A fogyasztóvédelem szerepének, funkciójának megértése, 

a fogyasztó és a kereskedői szakmai tekintély 
összefüggéseiben 

    
8.4. A vásárló jogai  A jogok megismerése. A jogokkal való “élés” formáinak, 

módjainak elsajátítása, a kommunikációs és a szociális 
képességek működtetésével 

    
9. Az üzleti üzemeltetés személyi 

feltételei 
 A vendéglátó üzletek emberi erőforrás gazdálkodással 

összefüggő általános feladatainak összefoglalása 
    
9.1. Munkakörök  A munkakör meghatározása, a hozzárendelt feladatok 

értelmezése. A munkakörök rendezése a vendéglátói fő- és 
mellékfolyamatokba. A munkaköri leírások szerkezetének 
és tartalmának tanulmányozása. Munkaköri leírás 
készítése. 

    
9.2. Alkalmassági feltételek  A munkakörökre vonatkozó alkalmassági előírások 

megismerése, értelmezése a feladatok és a munkavégző 
személy oldaláról 

    
 9.3. Szervezeti felépítés  A munkakörök kapcsolatának megismerése. a kapcsolatok 

értelmezése függelmi és szakmai szempontból. A létszám, 
a munkaerő-beosztás, a munkabér összefüggéseinek 
feltárása. 

    
9.4. Alkalmazási feltételek  A feladatok szakmai, egészségügyi, jogi feltételeinek 

megismerése. A munkavállalás kompetenciális, attitűdbéli 
megértése, a képesítési feltételek feltárása. 

    
10. Konyhatechnológia (termékek, 

üzletek, szakvásárok) 
 Tájékozódás az üzletek felszereléséhez és működtetéséhez 

szükséges berendezések, technológiák terén. Információs 
apparátus megszerzése, a gazdasági, műszaki, szakmai, 
esztétikai feltételek tanulmányozása. A szaktanácsadás 
szerepének megértése. 
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C) C) MODUL 

 
PROGRAMOK TURISTÁKNAK 
 

 Az utazás motivációinak, a várható élmények 
felsorakoztatása, érzékeltetése. Ennek sorába illeszkedő 
programok ajánlása. 

    
1. Programszervezés  Belátni, érzékelni, hogy egy utazás valódi értékét a 

programok során megszerzett élmények jelentik, amelyek 
megélése körültekintő előkészítést igényel. A 
programszervezés helyének, szerepének és szerveinek 
megismerése 

    
1.1. Programtervezés, – szervezés és –

lebonyolítás 
 Szervezéselméleti és –metodikai ismeretek elsajátítása. A 

folyamatok kapcsolatrendszerének feltárása. A 
kommunikációs, ügyviteli feladatok megismerése. A 
pontosság, a megbízhatóság, az ellenőrzöttség, a biztonság 
előírásainak ismerete és gyakorlása. 

    
2. Rendezvényturizmus  A rendezvény jellemzőinek megismerése. Ismeretek 

szerzése az idegenforgalom egyik legjövedelmezőbb 
területéről, a rendezvényekhez kapcsolódó utazásokról.  
A rendezvények hatásainak, összetevőinek elemzése 
politikai, szociális, tudományos, üzleti, kulturális, 
értékközvetítő stb. szempontból 

    
2.1. A világkiállítások  Átfogó képet alkotni a világkiállítások turisztikai 

szerepéről, típusairól és eddigi helyszíneiről. Magyar 
értékek nemzetközi megjelenésének felkutatása. 

    
2.2. Fesztiválok, ünnepi 

rendezvénysorozatok 
 Megismeri a különböző rendezvénytípusokat. Jártasságot 

szerezni a művészeti jellegű rendezvények  turisztikai célú 
értékesítésében. 

    
2.3. Bálok és karneválok  Megismerni a hazai és a világ legnagyobb karneváljainak 

helyszíneit, hagyományait, a bálokat és az érvényes 
protokollt 

    
2.4. Múltidéző történelmi játékok  Megismerni az egyes történelmi korokat felidéző magyar  

rendezvények idegenforgalmi lehetőségeit. Példák idézése 
    
2.5. Szabadidő és élményparkok, 

témaparkok 
 A szabadidőparkok turisztikai célú hasznosításáról.  

A hazai és a nemzetközi parkok megismerése. 
    
2.6. Kaszinóturizmus  Bepillantani a játéktermek világába, megismerni egy 

kaszinó berendezését és játékait. 
A játék üzleti és pszichológiai összefüggéseinek 
értelmezése. 

    
2.7.      Vallási kegyhelyek látogatása  A kegyhelyek megismerése. Jelentőségük kulturális és 

üzleti szempontú értelmezése. 
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3. Városi túrák  A városi turizmus formáinak, sajátosságainak megismerése
    
3.1. A helyi nevezetességek   A helyi nevezetességek és megtekintésük gyakorlatának 

megismerése. A vendégvezetői szerep és feladatok 
elsajátítása. 

    
3.2. Gyárak, üzemek, iskolák   A technológiaorientált világában való eligazodás, az ipari 

turizmus jelentőségének megközelítése 
 
3.3. Múzeumlátogatás  A múzeumoknak, mint a kulturális turizmus 

letéteményesei idegenforgalmi szerepnövelésének 
elsajátítása 

    
3.4. Emlékhelyek  Az emlékhely fogalmának értelmezése. Példák keresése 

itthon és külföldön. Jelentőségük összetevőinek elemzése. 
    
4. A vidék vonzereje  A vidék turisztikai szerepének megőrzésével és 

növelésével való ismerkedés 
    
4.1. A borturizmus  A szőlőtermesztéshez és bortermeléshez kapcsolódó 

utazási lehetőségek feltárása. Borvidékek, borutak földrajzi 
bejelölése. A borkóstolás szakmai kritériumainak 
elsajátítása. 

    
4.2. Életmód. Falumúzeum  Kultúr- és társadalomtörténeti elemzéssel feltárni ennek a 

formának a vendégforgalmi erejét. Példák említése, 
földrajzi, szaktárgyi megjelöléssel. 

    
5. Programok a természetben  Az egészségmegőrzés és a rekreáció turisztikai 

jelentőségének megértése 
    
5.1. Védett természeti területek látogatása  A nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, megismerésével 

elősegíteni a természetbarát turisztikai gondolkodást 
    
5.2. Golfpályák  A golfozás társadalomtörténeti szerepének, a játék 

helyszíneinek és szabályainak megismerése. Példák 
idézése, földrajzi megjelöléssel. 

    
5.3. Aktív pihenés lehetőségei  A lovaglás, a kerékpározás, a motorozás és a 

természetjárás kiegészítő turisztikai jelentőségének 
megismerése 

    
5.4.       Vízi túrák  A túrák formáinak, eszközeinek és feltételeinek 

megismerése. Túratervezés 
    
5.5. Téli kirándulások  A formák, eszközök, módok és feltételek megismerése. 

Példák idézése, földrajzi megjelöléssel. 
    
6. Szakmákhoz kapcsolódó programok 

 
 Ipar-, kultúr- és társadalomtörténeti elemzés 

    
 6.1. Mesterségek, foglalkozások  A régi és a még ma is fellelhető szakmák felderítése, 

vendégforgalmi jelenlétük naptári és földrajzi megjelölése 
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7. Közlekedési eszközökhöz kapcsolt 

programok 
 Az utazás nélkülözhetetlen feltételét jelentő közlekedési 

eszközök megismerése. A közlekedési eszközök 
funkciójának elemzése a turizmus szempontjából. 

    
7.1. Sétarepülés  Alkalmak, formák megismerése. Az egészségügyi, 

biztonsági tényezők elemzése. 
    
7.2. Sétahajózás  Alkalmak, formák, feltételek megismerése. A program 

tartalmi összetevőinek csoportosítása. A lebonyolítás 
közlekedésföldrajzi összefüggéseinek tanulmányozása 

    
7.3. Autóbuszos kirándulás  A lehetőségek és a feltételek (kényelem, útidő, árak) 

feltérképezése, felkészülés az útra. 
 
7.4. Személyautó-túra  Tájékozódás a túra előnyeiről és feltételeiről, az útvonalak, 

a körülmények megismerése. A felkészüléssel járó 
feladatok az autó műszaki biztonsága, az utasok fizikális 
állapota, útviszonyok) elemzése 

    
7.5. Vasúti közlekedés, vonattúra  A vasúti közlekedés turizmusban betöltött szerepének, az 

utazási feltételek, kedvezmények, szolgáltatások 
megismerése. Híres vonattúrák felkutatása. 

    
7.6. A nemzetközi menetrend    A nemzetközi menetrendben történő eligazodás 

elsajátítása 
    
7.7. Utazási jegyek  Tájékozottság szerzése a repülőjegy értékesítésben 
    
7.8. Repülőterek, pályaudvarok  Személyes tapasztalatgyűjtés során megismerni egy 

repülőtér és pályaudvar működését. 
    
8. Bevásárlóturizmus  A fogalom értelmezése gazdasági, földrajzi, szociális, 

kulturális szempontból. Gyakorlati példák említése 
    
9. Egészségturizmus  Az egészségturizmus összetevőinek elemzése. 

Feltételeinek megismerése. Gazdasági, egészségügyi, 
szociális, kulturális, technikai szempontú megközelítése, 
jelentőségének, hatásának megbecsülése, illetve értékelése 
tények, nézetek ütköztetésével. A hazai források bejelölése 
földrajzilag. 
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D) D) MODUL 

 
A TURIZMUS RÉSZTVEVŐI ÉS 
TEVÉKENYSÉGEI 

 A turizmusban végzendő foglalkozások, feladatok, 
munkakörök, résztvevők, szervezetek összegyűjtése, 
csoportosítása és rendszerezése 

    
1. Felkészülés a turizmusra  A motiváció, a döntés szerepe, az értékválasztás indoklása 

elméleti háttérismeretek tanulásával és felhasználásával 
(pl. szociálpszichológia, kultúratan). Útitervek, programok 
fölvázolása. Nyelvtanulás, a célország megismerése 

    
1.1. Tervezés, szervezés  Pl.: az időtényezők kiszámítása 

(km/óra/haladás/pihenő/rátartás) az időjárás előrejelzés 
figyelése. Útvonalválasztás, kijelölése térképen. 
Szállásfoglalás, a programok kiválasztása (előzetes 
ellenőrzés!), a távközlési eszközök használata. 
Forgatókönyv készítése (csoportos utazás esetén a 
szervező feladatai). 

    
1.2. Ügyintézés, valutaváltás, – kezelés, 

üzleti levelezés 
 Az ügyintés módjának és formájának megismerése (utazási 

iroda, autóklub, biztosítótársaság, bank). A dokumentáció 
megismerése, kezelése, a dokumentálás. 

    
2. Turizmusszerepek 

 
 A turizmusszerepek összeállítása a tevékenységek mentén 

    
2.1. Vendég, utazó, látogató  A vendég szerepének körülírása, magatartásának, 

felelősségének értelmezése, szociális, kommunikációs, 
gazdasági, kulturális, politikai, jogi, egészségügyi 
szempontból 

    
2.2. A vendégfogadó és a szolgáltató  A vendéglátó szerepének, feladatainak leírása. 

Magatartásának, felelősségének értelmezése, szociális, 
kommunikációs, gazdasági, kulturális, politikai, jogi, 
egészségügyi szempontból 

    
3. Részvétel a turizmusban. A fogadó 

helyszínek szabályai, kultúrája 
 Az elvárandó, az elvárható és az előforduló feladatvégzési 

és magatartási példák összegyűjtése és elemzése. A fogadó 
fél és a látogató jogainak, kötelességeinek értelmezése 

    
3.1. Minőségi szolgáltatás  A minőség kritériumának megismerése, az egye 

szolgáltatási fajtákra vonatkoztatva. A minőségi 
szolgáltatás vagy annak hiányának felismerése, a 
korrekciós lépések, illetve végrehajtásuk elsajátítása 

    
3.2. Váratlan helyzetek, balesetek  A lehetséges esetek összegyűjtése, leírása, a megoldások 

formáinak, módjainak elsajátítása 
    
3.3. Kommunikációs kultúra, illem, 

protokoll 
 Az ismeretkör fogalmainak, szabályainak megismerése. 

Történeti, nemzeti sajátosságok csoportosítása, 
hasonlóságok, különbözőségek megállapítása. Az illem, a 
protokoll megközelítése a munka, a foglalkozás felől, 
területeinek, szintjeinek bejelölése. Esetelemzés. 
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3.4. Az élmények, tapasztalatok   Az élmények gyűjtése, feldolgozása és megőrzése. 

Útinapló írása, magnetofon-, fénykép-videofelvétel 
készítése. Úti beszámolók írásban, szóban. 

 
4. Turizmus információ  A turizmussal kapcsolatos információs formák, szervek, 

módok megismerése 
    
4.1. Utazási irodák, információhordozók  Az utazási irodák elhelyezése a turizmus tevékenységi 

rendszerben. Feladataik, kínálatuk, szolgáltatásaik 
megismerése. Prospektusok, térképek, útikönyvek, 
tájékoztatások igénybevétele 

    
4.2. A megrendelés formái, módjai  A megrendelési formák, módok és felhasználási 

lehetőségeik megismerése, gyakorlása: telefonon, 
személyesen, interneten (időben, visszaigazolva), írásos 
formában 

 
 
E E/ MODUL 

 
TURIZMUS ÉS VÁLLALKOZÁS 

 A turizmus és a vállalkozás tevékenységi rendszer 
összefüggéseinek megközelítése 

    
1. Vállalkozás a turizmusban  A magyarországi piacgazdaságra történő áttérés 

folyamatának rövid áttekintése 
    
1.1. Vállalkozási formák  A gazdasági társaságok létrehozásának, működtetésének 

törvényben szabályozott módjainak és formáinak 
megismerése. Az 1988. VI. Társasági Törvény 
értelmezése, a módosítások figyelemmel kísérése. 

    
1.2.  Gazdasági társaságok  A gazdasági társaság meghatározása, típusainak, jogi, 

szervezeti, gazdasági sajátosságainak megismerése 
    
1.3. Egyéni vállalkozás  Az egyéni vállalkozás, mint magánvállalkozás 

alapításának, működtetésének és megszüntetésének 
törvényi szabályozása, illetve ennek értelmezése 

    
1.4. Franchising  A Franchise mint nemzetközi üzleti tevékenység általános 

megközelítése. Az üzemeltetés feltételeinek és 
alaptípusainak megismerése 

    
2. A vállalat létrehozása 

 
 Az alapítás feltételeinek, szakaszainak feltárása 

    
2.1. Ötlet, üzleti terv, tőke, jog  Az ötlettől a kivitelezésig tartó fázisok, illetve elemeinek 

megismerése, jogi, pénzügyi, személyi, tárgyi, 
kompetenciális, gazdaságossági szempontok elemzésével. 
(üzleti terv felvázolása) 

    
3. A vállalat működése  A működés gazdasági, jogi, pénzügyi, egészségügyi 

összetevőinek elemzése 
    
3.1. Kapcsolatépítés   A kapcsolatépítés szükségességének megértése, formáinak, 

módjainak megismerése 
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3.2. Gazdálkodás  A kapcsolatépítés szükségességének megértése, formáinak, 

módjainak megismerése 
    
3.3. Könyvelés 

 
 A könyvelés szerepének, formáinak megismerése 

    
3.4. Minőségbiztosítás  A minőségbizosítás meghatározása, alkalmazási 

feltételeinek, eljárásainak megismerése. Jelentőségének 
értelmezése 

    
3.5. Profilbővítés, – átalakítás  Az eredmények becslése, az értékek értelmezése. Új profil 

felvázolása, indoklása. 
    
3.6. A vállalat megszüntetése  A vonatkozó tények megismerése, döntéselőkészítés, 

döntés (jogi, pénzügyi szabályozások). 
    
3.7. Vállalkozói magatartás és etika  A vállalkozói magatartás marketing- és társadalometikai 

összefüggéseinek értelmezése 
    
4.  Munkavállalás a turizmusban  A munkavállalás lehetőségeinek, alkalmainak és 

feltételeinek megközelítése 
    
4.1. Munkalehetőségek és követelmények  A foglalkozások típusainak csoportosítása. A 

követelmények megismerése 
    
4.1.1. Szezonális munka 

 
 A szezonális munka jellegének, értelmének áttekintése 

    
4.1.2. Állandó munka  Az állandó munkák típusainak megismerése munkák, 

üzletek szempontjából 
    
4.2. Képzettség, képesítés  A munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák, végzettségek 

megismerése. A képesítés megszerzését szolgáló 
lehetőségek és feltétételek feltárása (iskolák, tagozatok, 
tanfolyamok, a képesítés szintje). 

    
4.3. Gyakorlat, betanulás:  

a) utazásszervezés, b) szálloda,  
c) felszolgálás, d) ételkészítés 

 Gyakorlati munka végzése a tanult tevékenységi 
területeken: kereskedelmi munkahelyen, iskolai 
gyakorlaton, szervezett iskolai programokon, intézményen 
belül és kívül, az iskola helyi programja szerint 

    
4.4. Értékelés, önvizsgálat, önismeret, 

önalakítás 
 A foglalkozások, illetve a támasztott követelmények 

megismerése. Folyamatos oktatói segítség, ellenőrzés, 
értékelés. Tanulói önértékelés 
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ÉNKÉP, ÖNISMERET 
 

KERESZTTANTERV 
 

7–12. évfolyam 
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Az Énkép, önismeret kereszttanterv alkalmazásának 

céljai a 7–8. évfolyamon 
 
Az önismeret betekintést ad az ember pszichés sajátosságaiba, az embernek önmagával, társaival, a 
társadalommal, a természettel és a szellemi szférával való bonyolult viszonyába. Az önismeret keretében a 
tanulók megismerkednek élettörténetükkel, saját maguk és családjuk történetével, külső és belső 
tulajdonságaikkal, aktuális személyiségükkel, szűkebb és tágabb kapcsolatrendszerük jellemzőivel. Az önismeret 
– szemben a világegyetemmel, a távoli tájakkal és korokkal, az idegen nyelvekkel és kultúrákkal, az általános 
törvényszerűségekkel való ismerkedést lehetővé tevő, a külvilág felé orientáló tantárgyakkal – a befelé, az ember 
felé forduló tudás megszerzését segíti, a tanulók sajátos egyediségének, közvetlen környezetüknek és a kettő 
közötti interakciónak az eljátszásával, megtapasztalásával, megbeszélésével, elemzésével, a róluk való 
ismeretszerzéssel. Az önismeret tanulásának célja a tanulók önismeretének, társismeretének, szociális 
helyzetfelismerő képességének erősítése, hatékony életvezetési, szociális problémamegoldási stratégiák, 
megküzdési módok kiépítése és ezáltal az alkalmazkodó és önérvényesítő képességeik fejlesztése. 
 
A kamaszoknál az önismeret tanulása lehetőséget biztosít a fokozott önismereti érzékenység és társismereti igény 
kielégítésére. A folyamatos önismereti munka a tanulók többségénél segíti a pozitív énkép, a differenciált, reális 
önértékelés kialakulását, ami lehetővé teszi, hogy az ember békében éljen magával és környezetével.  Az 
önismeret tanulása növeli a tanulók pszichológiai kultúráját, alkalmassá teszi őket lelki folyamataik értékelésére 
és a tudatosabb életvezetésre. Az önismeret tanulása belső kontroll-attitűdöt eredményez, véd az elidegenedéstől, 
segítséget nyújthat krízishelyzetekben. Az önismeret tanulása tehát mindenekelőtt mentálhigiénés célokat szolgál. 

 Hibátlanul ismerjék meg a tanulók személyi adataikat, közvetlen családtagjaik személyi adatait, továbbá a 
személyi adatok legfontosabb gyakorlati alkalmazásait. 

 Tudjanak azonosságot vonni és különbséget tenni az emberek között, szerezzenek tapasztalatot a másik ember 
direkt és indirekt jelzéseiről. 

 Váljanak képessé az empátia, a szimpátia és az ellenszenv megfigyelésére, értékelésére. 

 Ismerjék meg az életkoruknak és nemüknek megfelelő tipikus testi-lelki tulajdonságaikat, tevékenységeiket, 
képességeiket, motivációikat stb., a nemükből és a személyiségükből adódó különbségeiket, szerepszerű 
viselkedéseiket, tevékenységeiket. 

 Szerezzenek ismeretet a tanulók a nemi érésről, a női és a férfi nemi szervekről és azok működéséről, a nemi 
szerepszocializációról és annak zavarairól. 

 Váljanak képessé arra, hogy a gondosan kiválasztott, mély társas (partner) kapcsolatot tekintsék értéknek. 
Tudják elemezni a szexualitás, a szerelem, a szeretet és a házasság kapcsolatát. 

 Szerezzenek ismeretet az egészséges nemi életről, illetve a nemi élet problémáiról. 

 Ismerjék meg az életkoruknak és nemüknek megfelelő tipikus testi-lelki tulajdonságaikat, tevékenységeiket, 
képességeiket, motivációikat stb., a nemükből és a személyiségükből adódó különbségeiket, szerepszerű 
viselkedéseiket, tevékenységeiket. Alakuljon ki énidentitásuk, reális önértékelő képességük. 

 Ismerkedjenek meg az identitás tágabb köreivel (élőlény- és ember voltukkal, a mai kor emberének az 
emberiség fejlődéstörténetében elfoglalt helyével, azzal a kultúrkörrel, amelyben élnek), az identitás szűkebb 
köreivel (a nemzeti identitással, a lokálpatriotizmussal, a családi identitással) és a különféle szerepidentitásokkal. 

 Ismerjék meg a család és néhány másodlagos (formális és informális) közösség alapvető funkcióit, jellemzőit. 

 Szerezzenek információt az ember fejlődéséről, a fejlődési szakaszok jellemzőiről. 

 Ismerkedjenek meg saját élettörténetükkel és – amennyiben családban élnek – családjuk történetével. 

 Szerezzenek tapasztalatot mások róluk alkotott véleményéről. 

 Szerezzenek ismeretet és tapasztalatot a személyiség fejlődését befolyásoló tényezőkről, az átlagostól eltérő 
személyiségfejlődésről. 

 Alakuljon ki bennük empátia és tolerancia a másság iránt. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
7. évfolyam 

 
Az Énkép, önismeret kereszttanterv alkalmazásának céljai a 7. évfolyamon 

 
Szerezzenek ismereteket a tanulók a nemi érésről, a női és férfi nemi szervekről és azok működéséről, a nemi 
szerepszocializációról és annak zavarairól. Váljanak képessé arra, hogy a gondosan kiválasztott, mély társas 
(partner) kapcsolatot értéknek tekintsék, hogy személyiségük feladása nélkül felelősségteljesen lépjenek szoros, 
intim emberi kapcsolatokba. Tudják, hogy a nemek közötti különbségeket inkább az eltérő szerepszocializáció, 
semmint a tényleges biológiai különbség okozza. Váljanak képessé annak felismerésére, hogy a szexuális 
életében ki-ki nemcsak magáért, partneréért, hanem leendő utódaiért is felelősséggel tartozik. Jártasságra 
tegyenek szert abban, hogy testükkel, életműködésükkel, egészségükkel kapcsolatos ismereteket népszerűsítő, 
ismeretterjesztő és tudományos művekből is megszerezzenek. 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. A NEMI ÉRÉS  ISMERETEK TANULÁSA A NEMI ÉRÉSRŐL 
    
1. A belső elválasztású mirigyek aktivitásának változása 

serdülőkorban; 
a növekedési hormonok és a nemi hormonok 

 A belső elválasztású mirigyek serdülőkori működéséről, a 
növekedési hormonokról és a nemi hormonokról informáló 
biológiai,  fiziológiai szöveg elolvasása, feldolgozása; képek 
ábrák elemzése, személyes tapasztalatok felidézése 

    
2. A nemi érés lányoknál és fiúknál  Ismeretek tanulása, személyes tapasztalatok felidézése a nemi 

érésről 
    
II. A PÁRKAPCSOLATOK  ISMERETEK TANULÁSA A PÁRKAPCSOLATOKRÓL 
    
1. A szerelem  Ismeretek tanulása a szerelemről 
    
III. A NEMI ÉLET  ISMERETEK TANULÁSA A NEMI ÉLETRŐL 
    
1. Érettség a nemi élet megkezdésére: 

szüzesség, önmegtartóztatás; 
az önkielégítés; 
a nemi élet mint örömszerzés; 
a nemi élet mint fajfenntartás 

 A nemi életről informáló szöveg elolvasása, feldolgozása, 
képek, ábrák elemzése 

    
2. A nemi élet problémái: 

a nemi betegségek; 
a nemi úton terjedő betegségek (szifilisz, AIDS); 
a nemkívánatos terhesség és következményei; 
a fogamzásgátlás 

 A leggyakoribb nemi és nemi úton terjedő betegségekről, 
valamint a nemkívánatos terhességről és következményeiről 
informáló szöveg elolvasása, feldolgozása; 
AIDS-statisztikák elemzése; 
kiscsoportos beszélgetés a betegségek elkerülésének módjairól 
és a fogamzásgátlás módjairól 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
8. évfolyam 

 
Az Énkép, önismeret kereszttanterv alkalmazásának céljai a 8. évfolyamon 

 
A tanulók kapjanak átfogó képet az önazonosság-tudat kialakulásának, változásának folyamatáról. Lássák be, 
hogy identitásuk alakulását egész eddigi élettörténetük, társadalmi kapcsolatrendszerük determinálja. 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. AZ IDENTITÁS  ISMERETEK TANULÁSA AZ IDENTITÁSRÓL 
    
1. Az én fogalma, az éntudat fejlődése: 

az én mint belülről szemlélt személyiség (az ösztönös és a 
tudatos én); 
az éntudat kialakulása, 
a dackorszakok 

 Az én fogalmáról, az éntudat kialakulásáról és fejlődéséről 
informáló szöveg elolvasása, feldolgozása; képek, ábrák 
elemzése, személyes élmények felidézése 

    
2. Az énkép: 

az én a  szociális tükörben; 
az énkép változása a személyiség tevékenysége sikereinek és 
kudarcainak tükrében; 
szubjektív és objektív  énkép (az önismeret, mint a szubjektív és 
objektív énkép távolsága, a reális és az irreális önismeret); 
az aktuális és ideális énkép (az önértékelés mint az aktuális és 
az ideális énkép összevetése, pozitív és negatív énkép); 
a sikerorientáció és a kudarckerülés 

 Az önazonosság problémáinak elemzése szépirodalmi, 
valamint pszichológiai szakirodalmi szövegek feldolgozásával 
és személyes tapasztalatok alapján; 
az életből és műalkotásokból vett példák segítségével az 
önismeret, az önbizalom, az önérzet, az önzés, az önszeretet 
fogalmainak tisztázása; 
20-50 szavas tulajdonságlisták segítségével a tanuló önmaga 
jellemzése, illetve választott osztálytárs kölcsönös jellemzése 

    
3. Az identitás tágabb körei: 

az ember teremtmény és élőlény volta (az ember előtörténete 
/az élővilág fejlődésének folytatása és csúcsa/, az emberek és 
az állatok különbözősége /test, agy, környezet, eszközök, 
munka, kommunikáció, társadalom/); 
az ember ember volta 
(az emberiség  fejlődéstörténetében elfoglalt hely – a modern 
és a posztmodern kor gyermeke, 
a kultúrkör, amelyben él  az ember –  a civilizáció, európaiság, 
közép-európaiság, vallás, 
a társadalmi réteg, amihez tartozik az ember, 
ideológiai és párthovatartozás) 

 Az ember helyének meghatározása az élővilágban; 
az önazonosság meghatározása a tágabb, virtuális és létező 
közösségekkel való identifikációk megvallása révén 

    
4. Az identitás szűkebb körei: 

a haza – a nemzeti és a kisebbségi identitás; 
a szűkebb pátria –  
a tájegység, a régió,  
a település, ahol él az ember; 
a lokálpatriotizmus; 
a származás – ősök, rokonság, a család státusza 

 Az önazonosság meghatározása a szűkebb virtuális és létező 
közösségekkel való identifikációk megvallása révén; 
önjellemzés készítése, amelyben a szűkebb és tágabb 
csoportokhoz való tartozással jellemzi magát a tanuló; 
példák gyűjtése műalkotásokból és saját tapasztalatokból arra, 
hogy milyen helyzetekben erősödik fel az emberben az egy-egy 
csoporthoz való tartozás érzése 

     
5. A szerepidentitás: 

életkori szerepek; 
családi szerepek, 
nemi szerepek; 
iskolai (intézményi) szerepek, 
informális csoportokban betöltött szerepek; 
a társadalmi munkamegosztásban betöltött szerepek 

 Információk gyűjtése arról, hogy az egyes életszakaszokban 
mely életszerepeknek nő meg a jelentőségük és miért (gyermek, 
tanuló, dolgozó, házastárs, szülő); 
a gyűjtött információk feldolgozása írásban, kiscsoportos 
kommunikációval, szerepjátékkal; 
a létező szerepek összegyűjtése, a szerepelvárások jellemzése; 
jövendő szerepek elképzelése, elemzése 
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Az Énkép, önismeret kereszttanterv alkalmazásának céljai 

a 9–12. évfolyamon 
 
Az Önismeret tanterv betekintést ad az ember pszichés sajátosságaiba, az embernek önmagával, társaival, a 
társadalommal, a természettel és a szellemi szférával való bonyolult viszonyába. Az önismeret keretében a 
tanulók megismerkednek külső és belső tulajdonságaikkal, aktuális személyiségükkel, szűkebb és tágabb 
kapcsolatrendszerük jellemzőivel. Az önismeret – szemben a világegyetemmel, a távoli tájakkal és korokkal, az 
idegen nyelvekkel és kultúrákkal, az általános törvényszerűségekkel való ismerkedést lehetővé tevő, a külvilág 
felé orientáló tantárgyakkal – a befelé, az ember felé forduló tudás megszerzését segíti, a tanulók sajátos 
egyediségének, közvetlen környezetüknek és a kettő közötti interakciónak az eljátszásával, megtapasztalásával, 
megbeszélésével, elemzésével, a róluk való ismeretszerzéssel. Az önismeret tanulásának célja a tanulók 
önismeretének, társismeretének, szociális helyzetfelismerő képességének erősítése, hatékony életvezetési, 
szociális problémamegoldási stratégiák, megküzdési módok kiépítése és ezáltal az alkalmazkodó és 
önérvényesítő képességeik fejlesztése. 
 
A kamaszoknál az önismeret tanulása lehetőséget biztosít a fokozott önismereti érzékenység és társismereti igény 
kielégítésére. A folyamatos önismereti munka a tanulók többségénél segíti a pozitív énkép, a differenciált, reális 
önértékelés kialakulását, ami lehetővé teszi, hogy az ember békében éljen magával és környezetével.  Az 
önismeret tanulása növeli a tanulók pszichológiai kultúráját, alkalmassá teszi őket lelki folyamataik értékelésére 
és a tudatosabb életvezetésre. Az önismeret tanulása belső kontroll-attitűdöt eredményez, véd az elidegenedéstől, 
segítséget nyújthat krízishelyzetekben. Az önismeret tanulása tehát mindenekelőtt mentálhigiénés célokat szolgál. 
 
Az Önismeret tanterv a Nemzeti alaptanterv közös követelményeinek teljesítéséből meghatározó részt vállal a 
fiatalok egészséges életmódra nevelésével, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatra történő 
felkészítésével, valamint azzal, hogy a saját képességek, tulajdonságok, érdeklődési irányok differenciáltabb 
megismertetésével és reális önértékelés kialakításával hatékonyabbá teszi a tanulás tanulását és segíti a 
pályaorientációt. 
 
Az önismeret tanulásának konkrét céljai a 9–10. évfolyamon a következők: 
 

 Szerezzenek ismereteket a tanulók a nemi érésről, a női és a férfi nemi szervekről és azok működéséről, a 
nemi szerepszocializációról és annak zavarairól. 
 

 Váljanak képessé arra, hogy a gondosan kiválasztott, mély társas (partner) kapcsolatot tekintsék értéknek. 
Tudják elemezni a szexualitás, a szerelem, a szeretet és a házasság kapcsolatát. 
 

 Szerezzenek ismeretet az egészséges nemi életről, illetve a nemi élet problémáiról. 
 

 Ismerjék meg az életkoruknak és nemüknek megfelelő tipikus testi-lelki tulajdonságaikat, tevékenységeiket, 
képességeiket, motivációikat stb., a nemükből és a személyiségükből adódó különbségeiket, szerepszerű 
viselkedéseiket, tevékenységeiket. Alakuljon ki énidentitásuk, reális önértékelő képességük. 
 

 Ismerkedjenek meg az identitás tágabb köreivel (élőlény- és ember voltukkal, a mai kor emberének az 
emberiség fejlődéstörténetében elfoglalt helyével, azzal a kultúrkörrel, amelyben élnek), az identitás szűkebb 
köreivel (a nemzeti identitással, a lokálpatriotizmussal, a családi identitással) és a különféle szerepidentitásokkal. 
 

 Váljanak képessé egyéni sajátosságaik reális megítélésére a különböző személyiségszférákban. 
 

 Alakítsanak ki önmagukhoz és másokkal szemben helyes viszonyulásokat. 
 

 Váljanak képessé szorongásaik, kritikus életeseményeik, stressz által kiváltott érzelmeik és reakcióik helyes 
kezelésére, eredményes megküzdési stratégiák kialakítására. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
9–10. évfolyam 

 
Az Énkép, önismeret kereszttanterv alkalmazásának céljai 

a 9–10. évfolyamon 
 
Váljanak képessé a tanulók egyéni sajátosságaik reális megítélésére a különböző személyiségszférákban. 
Tudatosuljon bennük az önismeret fontossága a pályaválasztásban. Tudják önmegvalósítási, önérvényesítési 
törekvéseiket mások érdekeinek figyelembevételével módosítani, korlátozni. Alakítsanak ki önmagukkal és 
másokkal szemben helyes viszonyulásokat. 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. EGYÉNI SAJÁTOSSÁGOK A KÜLÖNBÖZŐ 

SZEMÉLYISÉG- 
SZFÉRÁKBAN 

 A KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYISÉGSZFÉRÁKBAN TETTEN 
ÉRHETŐ EGYÉNI SAJÁTOSSÁGOK TANULÁSA 

    
1. Egyéni sajátosságok a kognitív (értelmi) szférában: 

percepciós stílusok és preferenciák (represszió – szenzitizáció, 
mezőfüggőség – mezőfüggetlenség, komplexitás – preferencia);
a tanulás (emlékezet) egyéni sajátosságai (a bevésés és a 
felidézés gyorsasága, pontossága, a nyelvi és a képi 
reprezentáció); 
a vizuális és az akusztikus preferencia; 
a gondolkodás egyéni sajátosságai (rigiditás – plaszticitás, 
intuíció –  diszkurzió, konvergencia – divergencia, 
intelligencia és kreativitás) 

 Az egyéni sajátosságok, képességek azonosítása a kognitív 
(értelmi) szférában tapasztalatok megbeszélésével, 
szépirodalmi és tudományos ismeretterjesztő művek 
idevonatkozó részleteinek feldolgozásával; 
egyszerű képességvizsgálatok elvégzése; 
egyéni képességlisták összeállítása, a leggyengébb és a 
legfejlettebb képességek számbavétele 

    
2. Egyéni sajátosságok az érzelmi-motivációs szférában: 

érzelmi stabilitás – labilitás; 
érzékenység – érzéketlenség; 
érzelmi gazdagság – sivárság; 
a temperamentum (kolerikus, szangvinikus, melankolikus, 
flegmatikus típusok); 
a teljesítménymotiváció (teljesítmény elérés konformizmussal – 
eredetiséggel, sikerorientáltság – kudarckerülés) 

 Az egyéni sajátosságok azonosítása az érzelmi-motivációs 
szférában tapasztalatok megbeszélésével, szépirodalmi és 
tudományos ismeretterjesztő művek idevonatkozó részleteinek 
feldolgozásával; 
a temperamentum-típusok tipikus reagálási módjainak 
eljátszása; az azonos helyzetre adott különböző reagálások 
elemzése 

    
II. A VISZONYULÁSOK EGYÉNI SAJÁTOSSÁGAI  A VISZONYULÁSOK EGYÉNI SAJÁTOSSÁGAINAK 

TANULÁSA 
    
1. Az önmagunkhoz való viszony dimenziói: 

éntudatosság (a személyes és a társas viszony, a szubjektív és 
az objektív viszonyulás); 
az énkép és az énelfogadás; 
az önértékelés (reális és irreális önértékelés, kisebbrendűségi 
érzés, beképzeltség); 
az énerő és az önérvényesítés; 
az önkontroll; 
az önreprezentáció 

 A pozitív és a negatív önértékelés elemeinek számbavétele, 
elemzése kiscsoportos kommunikációban 

    
2. A más emberekhez való viszony dimenziói és sajátosságai: 

az érzelmi viszony (szimpátia – antipátia, vonzás – taszítás, 
szeretet – gyűlölet, szerelem – barátság); 
a kapcsolati hierarchiák (dominancia, önalávetés, vezetői 
képességek, kooperálás, versengés); 
a társas világhoz való viszony (extraverzió – intraverzió, 
filantrópizmus – embergyűlölet); 
a társas hatékonyságot befolyásoló sajátosságok (szociális 
percepció, szociabilitás, empátia, szociális aspiráció, jó 
benyomás keltése); 
a kapcsolatkultúra (őszinteség – hűség, szolidaritás, 
önzetlenség, udvariasság, alkalmazkodó képesség) 

 A tanulók társakhoz való viszonyainak elemzése a tanult 
dimenziók mentén; a vélemények ütköztetése, a konfliktus 
megoldási módok kipróbálása 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4317 

 

 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 
 

11–12. évfolyam 
 

Az Énkép, önismeret kereszttanterv alkalmazásának céljai a 11–12. 
évfolyamon 

 
Ismerkedjenek meg a tanulók azokkal az élethelyzetekkel, amelyek az emberi szervezetet pszichológiai és 
fiziológiai értelemben megterhelve krízist okozhatnak. Legyenek tisztában azzal, hogy "a stressz az élet sava-
borsa" (Selye J.), ha azonban tartósan fennáll, az káros lehet az egészségre. A lelki egészség megvédését segítő 
stratégiák megismerése után váljanak képessé a tanulók krízishelyzetben is hatékony konfliktusmegoldási, 
énvédő eljárások alkalmazására. 
 

 TEMATIKUS TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM 

    
I. ÉLETÜNK ÉS A STRESSZ  INFORMÁCIÓK TANULÁSA, TAPASZTALATOK 

SZERZÉSE A STRESSZRŐL 
    
1. Mindennapi szorongásaink: 

a felelés és a vizsgázás (debilizáló szorongás, facilitáló 
szorongás); 
félelem betegségtől, sérüléstől, haláltól; 
az egzisztenciális félelem – félelem a jövőtől; 
kritikus életesemények: 
agresszió áldozatává válás; 
hozzátartozó halála; 
tartós krízishelyzetek: 
a család felbomlása; 
a család színvonalának nagymértékű esése – munkanélküliség; 
saját súlyos betegség, rokkantság vagy hozzátartozó súlyos 
betegsége, rokkantsága. 

 A stressz fő okainak összegyűjtése tapasztalatok 
megbeszélésével és szépirodalmi, szakirodalmi szövegek 
feldolgozásával; 
a stressz a szervezet védekezésének fokozásában, 
energiatartalékok mozgósításában betöltött szerepének, 
jelentőségének tisztázása; 
az elhúzódó stressz káros hatásainak számbavétele 

    
2. A stresszre adott reakciók: 

a szervezet erőtartalékainak mozgósítása; 
a stressz által kiváltott érzelmek, reakciók: 
a harag, az agresszió saját magunk ellen fordítása 
(pszichoszomatikus betegségek, önkárosító életvitel 
/alkoholizmus, dohányzás, 
kábítószerélvezet/, lelki betegségek, öngyilkosság); 
a harag, agresszió mások ellen fordítása (viselkedési 
problémák /deviancia, normasértés, mások testi épségének, 
életének veszélyeztetése/) 

 A stressz által kiváltott érzelmek (düh, harag, agresszió) 
számbavétele tapasztalatok felidézésével, illetve szépirodalmi 
és szakirodalmi szövegek elemzésével; 
a devianciákkal kapcsolatos magyarországi és nemzetközi 
statisztikák elemzése; 
a tradíciók és az aktuális társadalmi, gazdasági helyzet 
szerepének elemzése az alkoholizmus, a 
kábítószerfogyasztás, az öngyilkosság, a lelki betegségek 
arányának növekedésével összefüggésben; 
olyan esetek elemzése, amelyekben a család elhúzódó 
krízishelyzete a tanulmányi eredmények látványos romlását, 
viselkedési zavarokat eredményezett 

    
II. AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT SEGÍTŐ MEGKÜZDÉSI 

STRATÉGIÁK 
 AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT SEGÍTŐ MEGKÜZDÉSI 

STRATÉGIÁK TANULÁSA 
    
1. Az érzelmek csillapításának stratégiái: 

önmérséklet – feszültségkontroll; 
relaxáció; elhárító mechanizmusok; emóció-kiürítés; lelki 
támasz keresése; 
a problémára fókuszáló stratégiák. 
tervezés; helyzetátalakítás; konstruktivitás; tanácskérés a 
probléma megoldására 

 A megküzdési stratégiák tudatosítása szerepjátékban, többféle 
megküzdési mód lejátszása, a lehetséges következmények 
elemzése; 
önjellemzéssel annak feltárása, hogy a tanulók a mindennapi 
konfliktushelyzetekben milyen emóció- és problémafókuszú 
stratégiákat részesítenek előnyben 

 
2. A megküzdési stratégiák eredményességét segítő tényezők: 

a megküzdési eredményesség személyiségtényezői: 
éntudatosság; optimizmus – remény; belső kontroll; 
lelki edzettség; 
a pszichoszociális támasz egyéni és szervezett formái: 
a bizalmi személy mint támasz (családtagok, barátok); 
a segítő foglalkozású személy mint támasz (orvos, lelkész, 
szociális munkás, pedagógus, pszichológus); 
önsegítő és segítő laikus és professzionális szervezetek, 
egyesületek, alapítványok 

 A megküzdési stratégiák eredményességét segítő tényezők 
számbavétele, elemzése élmények, tapasztalatok felidézésével 
és szövegfeldolgozással, illetve lehetőség szerint a témával 
foglalkozó dokumentumfilm megtekintésével; 
a segítő szervezetek (NEVI, Nevelési Tanácsadó, Lelki 
Elsősegély telefonszolgálat, Anonim AIDS szűrés és 
tanácsadás, Rák ellen az Emberért – a Holnapért, Gyógyult 
Alkoholisták Klubja stb.) működésének, tevékenységének 
tanulmányozása ismeretterjesztő művek és 
propagandakiadványok olvasása, feldolgozása révén 
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Az Értékvédelem és fogyasztóvédelem az iskolában című 
kereszttanterv alkalmazásának céljai a 7–12. évfolyamon  

 
Az érték – és fogyasztóvédelem tanulásának céljai:  a homo consumens és a homo oeconomicus értékrendek 
ütköztetése a jóléti és a jól léti társadalmi létformák mentén;  az értékválasztás befolyásolása a mértékletesség 
erényére épülő reményteljes jövőkép kialakulásához;  preventív fogyasztóvédelem megalapozása a leendő 
önálló keresettel bíró fogyasztók egészségének, biztonságának, vagyoni érdekeinek védelmében és a hatékony, 
gyors jogorvoslattal élés feltételeinek megteremtéséhez;  a fogyasztóvédelemről való ismeretszerzés 
előkészítése, indítása a hazai és Európai Uniós fogyasztóvédelmi jog, politika és törvény vonatkozásainak 
megismeréséhez;  a közoktatás minőségbiztosításának megismerése a tanulói jogviszonyon belüli 
fogyasztóvédelemhez. 
 
 
Értékrendek ütköztetése 
 
A tanulók ismerjék meg a homo consumens és a homo oeconomicus értékrendeket. Legyenek képesek 
azonosítani a jóléti és a jól léti életformák elemeit. Tudják ütköztetni a jóléti életvitel elemeit (versenyfutás, 
etikai keret nélküli lét, profitorientált gazdálkodás, jóléti fogyasztás, intellektusi szemlélet) a jól léti életvitel 
elemeivel (humanizáció, ökologizáció, emberi integráció, komplementer látásmód). 
 
 
Értékválasztás befolyásolása 
 
A tanulók értékválasztása mozduljon el a mértékletesség erénye mentén és legyenek képesek konfliktust vállalni 
– szituatív és valóságos élethelyzetekben – a jól léti életforma értékrendjével való azonosuláskor. Alakuljon ki 
bennük a jóléti társadalmi lét kritikus szemlélete és a közjó iránti elkötelezettség, tenni akarás. 
 
Preventív fogyasztóvédelem megalapozása 
 
A tanulók – mint a leendő önálló keresettel bíró fogyasztók – ismerjék meg a fogyasztóvédelem célját. 
Tudatosodjon bennük, hogy a fogyasztóvédelem az egészségük-, biztonságuk-, vagyoni érdekeik védelmében 
alakult ki és fejlődik. Legyenek képesek arra, hogy hatékonyan-, gyorsan éljenek a jogorvoslat lehetőségével. 
Alakuljon ki bennük a saját érdekeit képviselő aktív fogyasztói magatartás és/vagy a fogyasztóvédelmi 
intézményrendszerhez való bizalmas odafordulás. 
 
 
Ismeretszerzés az iskolán kívüli fogyasztóvédelemről  
 
A tanulók szerezzenek ismereteket a magyarországi és az európai fogyasztóvédelmi jogról, annak fejlődéséről és 
a differenciált fogyasztóvédelmi politikáról. Igazodjanak el a fogyasztóvédelmi törvény alapvető érdekei és 
fogalmai között. Tudják megállapítani azt, hogy egy-egy termék vásárlási szándékakor a fogyasztóvédelmi 
törvénynek megfelelően tájékoztatják-e. Legyen rátekintése a magyar jogharmonizáció szükségességére az EU –
hoz csatlakozás feltételeként. 
 
 
A közoktatás minőségbiztosításának megismerése  
 
A tanulók ismerjék meg a partnerközpontúság és a folyamatszabályozás elemeit. Tudatosodjon bennük, hogy a 
közoktatásban meghonosodó minőségbiztosítás partnerként kezeli őket és szüleiket. Az ő elvárásaikról és 
elégedettségükről adatokat gyűjt – mint a többi partnerétől is –, melyek minőségi mutatói és azok változásai a 
tervezést és a korrekciókat egyaránt meghatározzák. Tudjanak arról, hogy az elvárásaik és elégedettségük 
befolyásolják az intézményben zajló folyamatokat. Ezek a folyamatok kitüntetetten szabályozzák: a) az oktatás 
és nevelés kínálatát, klímájának tárgyi, személyi, környezeti, biztonsági feltételeit; b) magát az oktatást és 
nevelést; c) az oktatás és nevelés hatásosságának és hatékonyságának mérését, értékelését; d) az intézményi 
szolgáltatás – étkeztetés, szabadidőztetés, napközi, egészségvédelem, közművelődés stb. – kínálatát, minőségét. 
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A tanulók fogyasztóvédelme az iskolában 
 
A tanulók ismerjék meg, hogy mint az oktatás alanyai az iskola épületének és az általuk használt helyiségeknek, 
valamint a bennük zajló folyamatoknak fogyasztói. Tudják, hogy őket – mint gyermekfogyasztókat – fokozottan 
védik. Tudják, hogy az oktatási törvény védelmet nyújt nekik az iskolában a testi, lelki, értelmi fejlődésüknek, 
személyiségük kialakulásának. Ismerjék meg azokat az előírásokat és folyamatokat, melyek biztonságot adnak 
az oktatási intézményben számukra. Tudják, hogy van gyermekvédelem az iskolában és az iskolán kívül, amihez 
segítségért fordulhatnak a kiszolgáltatottságukban. Ismerjék meg a szociális juttatás rendszerét, ami a hátrányos 
helyzetüket enyhítheti. 
 
 
Az értékvédelem és fogyasztóvédelem tanulásának ismeretrendszere 
 
1. ÉRTÉKVÉDELEM 
 
1.1. homo consumens 
 
1.1.1. versenyfutás, etikai keret nélküli lét 

– mérhetetlen fogyasztás, termelés 
– a fogyasztó etikátlan befolyásolása 

1.1.2. profitorientált gazdálkodás 
– tömegáru termelése 
– megbízhatatlan minőség 

1.1.3. jóléti fogyasztás 
– pazarló költekezés 
– a tulajdonhoz való tartós ragaszkodás hiánya 

1.1.4. intellektusi szemlélet 
– a technika adományainak fetisizálása 
– a termelési- és szolgáltatási problémák megoldásának csak tudományszemléletű  
   keresése  

 
1.2. homo oeconomicus 
 
1.2.1. humanizáció 

– emberléptékű fogyasztás 
– személyközpontú termelés 
– a fogyasztó etikus tájékoztatása a termékről 

1.2.2. ökologizáció 
– felelős gazdálkodás, a termelés korlátozása 
– maximális gondosság a termelés-, szolgáltatás minőségekor 
– szépségre törekvés a termék előállításakor, a szolgáltatáskor 
– gesztorintézetek létrehozása és működtetése a fogyasztó jól léti érdekében 

1.2.3. emberi integráció 
– személyi autonómia tiszteletben tartása a fogyasztó befolyásolásakor 
– emberek iránti szolidaritás, a nélkülözők segítése 
– mértékletes, szelíd életforma 

1.2.4. komplementer látás 
– rendszerszemlélet a fogyasztó és termelő, valamint a fogyasztó és szolgáltató egymásra utaltságában 
– konfliktuskezelés technikák alkalmazása a fogyasztóvédelemben 
– a termelési- és a szolgáltatási problémák megoldásának mítosz-, művészet-, tudomány-, alkotás 
szemléletű keresése 

 
2. FOGYASZTÓVÉDELEM 
 
2.1. fogyasztóvédelem és fogyasztóvédelmi jog 
 
2.1.1. gazdasági verseny a fogyasztóért 
2.1.2. a fogyasztói döntés befolyásolása, reklám és marketing 
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2.1.3. a fogyasztó kiszolgáltatottsága 
2.1.4. a fogyasztó érdekvédelme 
2.1.5. fogyasztóvédelem 
2.1.6. a fogyasztó jogi támogatása 
2.1.7. fogyasztói magatartás 
 
2.2. a fogyasztóvédelmi jog fejlődése Magyarországon 
 
2.2.1. minőségvédelem 
2.2.2. garanciális szabályok 
2.2.3. a belkereskedelmi törvény a fogyasztók tájékoztatásáról 
2.2.4. a fogyasztók megtévesztésének tilalma 
2.2.5. Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 
2.2.6. fogyasztóvédelmi jogszabályok 
2.2.7. Polgári Törvénykönyv módosítása 
2.2.7.1. szerződési feltételek 
2.2.7.2. szavatossági normák 
 
2.3. differenciált fogyasztóvédelmi politika Magyarországon 
 
2.3.1. a fogyasztó 
2.3.1.1. átlagfogyasztó 
2.3.1.2. hátrányos helyzetű fogyasztó 
2.3.2. információ 
2.3.3. oktatás (preventív fogyasztóvédelem) 
2.3.4. aktív jogvédelem 
2.3.5. fogyasztóvédelmi intézményrendszer 
2.3.5.1. békéltető testület 
2.3.5.2. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
2.3.5.3. helyi önkormányzatok 
2.3.5.4. civil szerveződések 
 
2.4. a fogyasztóvédelmi törvény 
 
2.4.1. a fogyasztó alapvető érdekei 
2.4.2. a fogyasztóvédelem fogalmai 
2.4.2.1. fogyasztó 
2.4.2.2. áru 
2.4.2.3. szolgáltatás 
2.4.2.4. fogyasztói forgalom 
2.4.3. általános termékbiztonság 
2.4.3.1. a fogyasztó élete 
2.4.3.2. ~ egészsége 
2.4.3.3. ~ biztonsága 
2.4.4. a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme 
2.4.5. a fogyasztók tájékoztatása 
2.4.5.1. címkézés 
2.4.5.2. használati- kezelési útmutató 
2.4.5.3. a megfelelőség tanúsítása 
2.4.5.4. árfeltüntetés 
2.4.5.5. csomagolás 
2.4.6. a fogyasztók oktatása 
 
2.5. az Európai Unió fogyasztói politikájának fejlődése 
 
2.5.1. deklarált fogyasztói alapjogok 
2.5.2. fogyasztói programok 
2.5.3. irányelvek 
2.5.4. rendeletek 
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2.6. a magyar integrációs törekvések és a jogharmonizáció 
 
2.6.1. fogyasztóvédelmi szabályok korszerűsítése 
2.6.2. jogharmonizáció az uniós fogyasztói politikával 
2.6.3. az 1991. évi társulási megállapodás (Európai közösség és Magyarország megállapodása) 
2.6.4. Caness-i fehér könyv 
2.6.4.1. jogharmonizációs kötelezettség 
2.6.4.2. irányelvek 
2.6.4.3. a fogyasztóvédelmi kodifikáció alapkövetelményei 
2.6.5. Agenda 2000 
2.6.5.1. EU bővítési stratégia 
2.6.5.2. országértékelés 
 
2.7. A közoktatás minőségbiztosítása 
 
2.7.1. a partnerközpontúság elemei 
2.7.1.1. elvárások 
2.7.1.2. elégedettségek 
2.7.1.3. minőségi mutatók 
2.7.2. a folyamatszabályozás elemei 
2.7.2.1. az oktatás és nevelés 

a) kínálata 
b) klímája 
c) folyamata 
d) mérése és értékelése 

2.7.2.2. intézményi szolgáltatás 
a) étkeztetés 
b) szabadidőztetés 
c) napközi 
d) egészségvédelem 
e) közművelődés 
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2.8. A tanulók fogyasztóvédelme 
 
2.8.1. a közoktatás fogyasztói 
2.8.2. fokozott védelem 
2.8.2.1. oktatási törvény 

a) testi és lelki erőszak tiltása 
b) differenciált képességfejlesztéshez való jog 
c) a tanulási eszközök biztosításának kötelezettsége 
d) véleményformálás szabadsága 

2.8.2.2. biztonságos intézmény 
a) anyagi értékek biztonsága 
b) testi épség biztonsága 
c) mentálhigiéné biztonsága 

2.8.2.3. gyermekvédelem 
a) védelem a kiszolgáltatottság ellen 
b) a tanuláshoz való jog védelme 
c) a családi biztonság védelme 

2.8.2.4. anyagi- és szociális juttatás 
a) taneszköz támogatás 
b) étkezési hozzájárulás 
c) szociális segély 

 
 
Az Értékvédelem és fogyasztóvédelem tanulása 
 
A pedagógus tevékenységei 
 

 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 
Értékrendek ütköztetése  Az ismeretszerzés 

előkészítése a fogyasztó 
kiszolgáltatottságáról, 
sérelméről:  
könyvtármunka, média- 
és multimédia szemle 

A homo oeconomicus 
értékrendjének 
bemutatása, 
feldolgoztatása: 
ismertetés, 
könyvtármunka, 
szakirodalom 
feldolgozása 

A homo consumens 
értékrend elemeinek 
értelmeztetése: 
szövegfeldolgozás, 
modellezés, előadás, 
bemutató kiállítás, 
szórólapok készítése 
(nyomtatott és digitális 
formában) 

A jóléti és a jól léti 
társadalom 
értékrendjének 
ütköztetése: 
vita a fogyasztói 
sérelmekről, 
jogorvoslatokról 

Értékválasztás 
befolyásolása 

A mértékletesség 
erényének és a 
mértéktelenség 
erénytelenségének 
értelmeztetése: 
könyvtármunka, 
szakirodalom 
feldolgozása, média és 
multimédia szemle 

Érveltetés, vita 
provokálása a 
mértékletesség és a 
mértéktelenség mellett 
illetve ellenében 

Katasztrófa jövőképek 
feldolgoztatása: 
könyvtármunka, 
szakirodalom, 
szakfolyóiratok 
feldolgozása, modellezés, 
előadás, bemutató 
kiállítás, szórólapok 
készítése 
(nyomtatott és digitális 
formában) 

A jóléti életforma kritikus 
szemléletének kialakítása, 
elkötelezettség kialakítása 
a közjóért: 
kritika írása a jólétről, 
fiktív gesztorintézet 
létrehozása és 
működtetése 

Preventív 
fogyasztóvédelem 
megalapozása 

A fogyasztóvédelem 
céljainak megismertetése: 
könyvtármunka, 
szakfolyóiratok 
feldolgozása, média és 
multimédia szemle 
 

Az egészségvédelem, a 
biztonság, a vagyoni 
érdekek 
szükségességének 
bemutattatása: 
előadás, bemutató 
kiállítás, szórólapok 
készítése (nyomtatott és 
digitális formában) 
 
 
 
 
 

A fogyasztóvédelmi 
intézményrendszer 
megismertetése: 
könyvtármunka, 
fogyasztóvédelmi 
intézmények-, 
önkormányzatok 
látogatása 

Az aktív fogyasztói 
magatartás kialakítása, a 
jogorvoslati lehetőségek 
megismertetése:  
insitu reklamáció a 
vevőszolgálatnál, az 
önkormányzatnál 
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 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 
Ismeretszerzés irányítása 
az iskolán kívüli 
fogyasztóvédelemről 

Különféle 
termékismertetők 
feldolgoztatása: 
terméktájékoztatók 
olvasása, 
szövegfeldolgozás, 
értelmezés, adatkeresés 

A fogyasztóvédelmi 
törvény 
tanulmányoztatása: 
könyvtármunka, 
szakirodalom és 
szakfolyóirat 
feldolgozása, előadás, 
bemutató kiállítás, 
szórólapok készítése 
(nyomtatott és digitális 
formában) 

Az EU fogyasztóvédelmi 
elvárásainak, 
irányelveinek 
megismertetése: 
könyvtármunka az EU 
sarokban, EU kiadványok 
tanulmányozása, média és 
multimédia szemle 

A magyar 
jogharmonizáció 
szükségességének 
megismertetése: 
országjelentés 
tanulmányozása, az EU 
elvárásainak, a 
fogyasztóvédelem 
irányelveinek 
feldolgozása, előadás, 
bemutató kiállítás 
(nyomtatott és digitális 
formában) 

Beavatás a közoktatás 
minőségbiztosításába 

Beavatás a közoktatás 
partnerközpontúságába és 
folyamatszabályozásába: 
közreműködés az  
elvárás-, és 
elégedettségmérésben, a 
kérdőívek 
összeállításában, 
feldolgozásában, 
értékelésében  

Beavatás az oktatás 
kínálat és klíma 
feltételeinek tervezésébe, 
kialakításába: 
közreműködés az elvárás-
, és elégedettségmérésben 
és a kérdőívek 
összeállításában, 
feldolgozásában, 
értékelésében 

Beavatás az oktatás és 
nevelés folyamataiba, 
azok hatásosságának és 
hatékonyságának 
mérésébe, értékelésébe: 
a folyamatok azonosítása, 
mérőlapok készítése, 
elemzés és értékelés 
készítése 

Beavatás az intézményi 
szolgáltatás tervezésébe, 
hatásosságának és 
hatékonyságának 
mérésébe: 
közreműködés az elvárás-
, és 
elégedettségmérésben, a 
kérdőívek 
összeállításában, 
feldolgozásában, 
értékelésében 

A tanulói 
fogyasztóvédelem iskolán 
belüli és kívüli 
rendszerének 
megismertetése 

A közoktatási 
rendszernek és a benne 
zajló folyamatoknak 
“áruként” és a tanulóknak 
fogyasztóként való 
megismertetése, 
értelmeztetése: 
a fogyasztóvédelem 
fogalomértelmezésének 
olvasása, 
szövegfeldolgozás, 
értelmezés, 
lényegkiemelés 

Az oktatási törvény és a 
biztonsági előírások, 
szabályzatok 
megismertetése 
értelmeztetése: 
Törvény és 
szabályzatgyűjtemény 
olvasása, 
szövegfeldolgozás és 
értelmezés, 
lényegkiemelés 

A gyermekek hátrányos 
helyzetének és 
kiszolgáltatottságának, 
valamint a 
gyermekvédelmi rendszer 
megismertetése, 
értelmeztetése: 
esettanulmányok 
olvasása, 
szövegfeldolgozás és 
értelmezés, 
lényegkiemelés 

A szociális juttatások 
rendszerének és a 
hátrányos helyzetűek 
segítési módjainak 
megismertetése: 
esettanulmányok 
olvasása, 
szövegfeldolgozás és 
értelmezés, 
lényegkiemelés 

 
 
A tanulók tevékenységei 
  

 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 
Értékrendek ütköztetése Ismeretek gyűjtése a napi 

hírekből a fogyasztó 
kiszolgáltatottságáról, 
sérelmeiről 

A homo oeconomicus 
értékrend elemeinek 
feldolgozása 

A homo consumens 
értékrend elemeinek 
értelmezése 

A jóléti és a jól léti 
társadalom 
értékrendjének 
ütköztetése 

Értékválasztás  A mértékletesség 
erényének megismerése, 
értelmezése 

A mértékletesség 
erényére alapozott érvelés 
a jól léti életforma mellett 
a pazarló fogyasztás 
ellenében 

Gazdasági-, és társadalmi 
katasztrófa jövőképek 
feldolgozása 

Kritikus szemlélete a 
jóléti életformának, és 
elkötelezett cselekvés a 
közjóért. 

Preventív 
fogyasztóvédelem 
megalapozása 

Tájékozódás a 
fogyasztóvédelem 
céljáról 

Az egészségvédelem, a 
biztonság, a vagyoni 
érdekek védelmének 
szükségességének 
megismerése, 
feldolgozása 

A fogyasztóvédelmi 
intézményrendszer 
megismerése 
Magyarországon 

Élés a jogorvoslati 
lehetőségekkel, aktív 
fogyasztói magatartás 

Ismeretszerzés az iskolán 
kívüli 
fogyasztóvédelemről 

A különféle 
termékismertetők,  
tájékoztatok tartalmának 
elemzése 

A fogyasztóvédelmi 
törvény alapvető 
érdekeiről és fogalmairól 
történő tájékozódás 

Tájékozódás az EU  
fogyasztóvédelmi 
elvárásairól, irányelveiről 

A magyar 
jogharmonizáció 
szükségességének 
megismerése, értelmezése 
az EU 
fogyasztóvédelemmel 

A közoktatás 
minőségbiztosítása 

Partneri elvárásokat és 
elégedettséget mérő 
űrlapok megismerése, 
értelmezése, készítése 

Az oktatás és nevelés 
kínálatának, klímájának 
feltételeivel szembeni 
elvárások és 
elégedettségek 
megfogalmazása 

Vélemény 
megfogalmazása az 
oktatás és nevelés 
folyamatairól 
Közreműködés és aktív 
részvétel az oktatás és 
nevelés hatásosságának 
és hatékonyságának 
mérésében, értékelésében 

Közreműködés az 
intézményi szolgáltatással 
kapcsolatos elvárások 
feltérképezésében és a 
szolgáltatásokkal való 
elégedettség mérésében, 
értékelésében 
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 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 
A tanulóknak, mint 
fogyasztóknak a 
fogyasztóvédelme az 
iskolában és iskolán kívül 

A diákok által használt 
iskola és a benne zajló 
folyamatok “áruként” 
történő-, és a tanulók 
fogyasztóknak megfelelő 
értelmezése 

Az oktatási törvény 
megismerése, 
feldolgozása a tanulói 
védelem értelmében 
Tájékozódás a 
szabályzatokról, amelyek 
betartása a biztonságot 
nyújt   

Az iskolán belüli és 
kívüli gyermekvédelem 
rendszerének 
megismerése, 
tanulmányozása 
A kiszolgáltatottságban 
élő tanulók számára 
segítségnyújtás 
lehetőségeinek 
megismerése, értelmezése 
a gyermekvédelmi 
rendszerben  

A szociális juttatások 
rendszerének 
tanulmányozása 
A szociális juttatások 
rendszerének értelmezése 
a hátrányos helyzetűek 
segítési lehetőségeinek 
vonatkozásában 

 
 

Tematikus tananyag, tanulási program 
 

7–8. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

 
TANULÁSI PROGRAM 

 
    
I. ÉRTÉKVÉDELEM  AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK HANGSÚLYOZÁSA ÉS 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Értékrendek   Az értékrendek ütköztetése 
    
1.1. A fogyasztó kiszolgáltatottsága  A fogyasztó kiszolgáltatottságának megismerése 
    
1.2. A fogyasztó sérelme  A fogyasztó sérelmének értelmezése 
    
2. Értékválasztás  Az értékválasztás befolyásolása 
    
2.1. A mértékletesség erénye  A mértékletesség erényének megismerése, értelmezése 
    
2.2. A mértéktelenség  A mértéktelenség megismerése, értelmezése 
    
II. FOGYASZTÓVÉDELEM 

ISKOLÁN KÍVÜL ÉS ISKLOÁN BELÜL 
 A FOGYASZTÓVÉDELEM LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Preventív fogyasztóvédelem  A preventív fogyasztóvédelem megalapozása 
    
1.1. A fogyasztóvédelem fogalmai  A fogyasztóvédelem fogalmainak megismerése, értelmezése 
    
1.2. A fogyasztóvédelem céljai  A fogyasztóvédelem céljainak megismerése, értelmezése 
    
2. Iskolán kívüli fogyasztóvédelem  Ismeretrendszer megszerzésének irányítása a fogyasztóvédelemről
    
2.1. Termékismertetők   Termékismertetők feldolgozása, értelmezése 
    
2.2. Tájékoztatók, reklámok  Tájékoztatók, reklámok feldolgozása, értelmezése 
    
3. A közoktatás minőségbiztosítási elemei  A közoktatás minőségbiztosítási elemeinek megismerése 
    
3.1. Partneri elvárás és elégedettség  A szülői, tanulói elvárás és elégedettségmérés szerepének 

megismerése a tervezésre 
    
3.2. Elvárásokat és elégedettséget mérő kérdőívek, űrlapok  Elvárásokat és elégedettséget mérő kérdőívek, űrlapok 

megismerése, értelmezése 
    
4. A tanulói fogyasztóvédelem  A tanulói fogyasztóvédelem megismerése 
    
4.1. Az iskola és a benne zajló folyamatok, mint áru  Az iskola és a benne zajló folyamatok áruként való megismerése, 

értelmezése 
    
4.2. A tanuló és szülő, mint fogyasztó  A tanuló és a szülő fogyasztókénti megismerése 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
9–10. évfolyam 

 
 

 
 

TEMATIKUS TANANYAG 
 

 TANULÁSI PROGRAM 
(belépő tevékenységformák) 

     
I. ÉRTÉKVÉDELEM  AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK HANGSÚLYOZÁSA ÉS 

KÖZVETÍTÉSE 
 

     
1. Értékrendek   Az értékrendek ütköztetése  
     
1.1. Homo oeconomicus  A homo oeconomicus jellemzőinek megismerése  
     
1.2. A homo oeconomicus értékrendje  A homo oeconomicus fogyasztói sérelmeinek megismerése  
     
2. Értékválasztás  Az értékválasztás befolyásolása  
     
2.1. Jól léti életforma  A jól léti életforma jellemzőinek megismerése  
     
2.2. Mértékletes életforma  A mértékletes életforma és a pazarló lét  
     
II. ISKOLÁN KÍVÜLI ÉS BELÜLI 

FOGYASZTÓVÉDELEM 
 A FOGYASZTÓVÉDELEM LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK 

KÖZVETÍTÉSE 
 

     
1. Preventív fogyasztóvédelem  A preventív fogyasztóvédelem megalapozása  
     
1.1. Egészségvédelem és biztonság  Az elvárható egészségvédelem és biztonság megismerése és 

értelmezése az áruval szemben 
 

     
1.2. Vagyoni érdekek védelme  A vagyoni érdekek védelmének megismerése, értelmezése  
     
2. Iskolán kívüli fogyasztóvédelem  Ismeretrendszer megismerésének   irányítása a 

fogyasztóvédelemről 
 

     
2.1. A fogyasztóvédelmi törvény alapvető érdekei  A fogyasztóvédelmi törvény alapvető érdekeinek megismerése, 

értelmezése 
 

     
2.2. A fogyasztóvédelmi törvény alapvető fogalmai  A fogyasztóvédelmi törvény alapvető fogalmainak megismerése, 

értelmezése 
 

3. A közoktatás minőségbiztosítási elemei  A közoktatás minőségbiztosítási elemeinek megismerése  
     
3.1. Az oktatás és nevelés kínálata  Az oktatás és nevelés kínálatának megismerése és értelmezése  
    
3.2. Az oktatás és nevelés klímája  Az oktatás és nevelés klímájának megismerése és értelmezése 
    
4. A tanulói fogyasztóvédelem  A tanulói fogyasztóvédelem megismerése 
    
4.1. Az oktatási törvény  Az oktatási törvény megismerése, és értelmezése 
    
4.2. A biztonságos intézmény szabályzatai  A biztonságos intézmény szabályzatainak megismerése és 

értelmezése 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
11. évfolyam 

 

 
 

TEMATIKUS TANANYAG 
 

 TANULÁSI PROGRAM 
(belépő tevékenységformák) 

    
I. ÉRTÉKVÉDELEM  AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK HANGSÚLYOZÁSA ÉS 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Értékrendek   Az értékrendek ütköztetése 
    
1.1. Homo consumens  A homo consumens jellemzőinek megismerése 
    
1.2. A homo consumens értékrendje  A homo consumens fogyasztói sérelmeinek megismerése 
    
2. Értékválasztás  Az értékválasztás befolyásolása 
    
2.1. Jóléti életforma  A jóléti életforma jellemzőinek megismerése 
    
2.2. Katasztrófa jövőképek  A katasztrófa jövőképek megismerése 
    
II. ISKOLÁN KÍVÜLI ÉS BELÜLI 

FOGYASZTÓVÉDELEM 
 A FOGYASZTÓVÉDELEM LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Preventív fogyasztóvédelem  A preventív fogyasztóvédelem megalapozása 
    
1.1. A fogyasztóvédelmi intézményrendszer Magyarországon  A magyarországi fogyasztóvédelmi intézményrendszer 

megismerése 
    
1.2. A fogyasztóvédelmi intézményrendszer működésének 

céljai 
 A fogyasztóvédelmi intézményrendszer működési céljainak 

megismerése, értelmezése 
    
2. Iskolán kívüli fogyasztóvédelem  Ismeretrendszer megismerésének irányítása a 

fogyasztóvédelemről 
    
2.1. Az EU fogyasztóvédelmi elvárásai  Az EU fogyasztóvédelmi elvárásainak megismerése, értelmezése 
    
2.2. Az EU fogyasztóvédelmi irányelvei  Az EU fogyasztóvédelmi irányelveinek megismerése, értelmezése
    
3. A közoktatás minőségbiztosítási elemei  A közoktatás minőségbiztosítási elemeinek megismerése 
    
3.1. Az oktatás és nevelés folyamatai  Az oktatás és nevelés folyamatainak megismerése, és értelmezése 
    
3.2. Az oktatás és nevelés hatásossága és hatékonysága  Az oktatás és nevelés hatásosságának és hatékonyságának 

megismerése és értelmezése 
    
4. A tanulói fogyasztóvédelem  A tanulói fogyasztóvédelem megismerése 
    
4.1. A gyermek kiszolgáltatottsága  A gyermeki kiszolgáltatottság területeinek megismerése, 

értelmezése 
    
4.2. A gyermekvédelem rendszere  A gyermekvédelem rendszere megismerése, értelmezése 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
12. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI CÉL 

 
    
I. ÉRTÉKVÉDELEM  AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK HANGSÚLYOZÁSA ÉS 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Értékrendek   Az értékrendek ütköztetése 
    
1.1. A homo oeconomicus és a homo consumens jellemzőinek 

különbségei 
 A homo oeconomicus és a homo consumens jellemzőinek 

ütköztetése 
    
1.2. A homo oeconomicus és a homo consumens 

értékrendjeinek különbségei 
 A homo oeconomicus és a homo consumens értékrendjeinek 

ütköztetése 
    
2. Értékválasztás  Az értékválasztás befolyásolása 
    
2.1. A jóléti életforma kritikája  Érvelés a jóléti életforma ellen és mellett 
    
2.2. Civilszervezetek akciói a közjóért  Akciók a pazarló életmód ellen és a mértékletes életmód mellett 
    
II. ISKOLÁN KÍVÜLI ÉS BELÜLI 

FOGYASZTÓVÉDELEM 
 A FOGYASZTÓVÉDELEM LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK 

KÖZVETÍTÉSE 
    
1. Preventív fogyasztóvédelem  A preventív fogyasztóvédelem megalapozása 
    
1.1. A fogyasztósérelem jogorvoslati lehetőségei  A fogyasztósérelem jogorvoslati lehetőségeinek megismerése, 

értelmezése 
    
1.2. Aktív fogyasztói magatartás sérelem esetén  Aktív fogyasztói magatartás megismerése, értelmezése sérelem 

esetén 
    
2. Iskolán kívüli fogyasztóvédelem  Ismeretrendszer megismerésének irányítása a 

fogyasztóvédelemről 
    
2.1. Jogharmonizáció   A jogharmonizáció fogalmának megismerése, értelmezése 
    
2.2. Magyar jogharmonizáció szükségessége az EU 

fogyasztóvédelemmel 
 A magyar jogharmonizáció szükségességének megismerése, 

értelmezése az EU fogyasztóvédelemmel 
    
3. A közoktatás minőségbiztosítási elemei  A közoktatás minőségbiztosítási elemeinek megismerése 
    
3.1. Az intézményi szolgáltatás kínálata és klímája  Az intézményi szolgáltatás kínálatának és klímájának 

megismerése, értelmezése 
    
3.2. Az intézményi szolgáltatással kapcsolatos elvárások és 

elégedettségek 
 Az intézményi szolgáltatással kapcsolatos elvárások és 

elégedettségek megismerése, értelmezése 
    
4. A tanulói fogyasztóvédelem  A tanulói fogyasztóvédelem megismerése 
    
4.1. A szociálisan hátrányos helyzet  A szociálisan hátrányos helyzet megismerése, és értelmezése 
    
4.2. A szociális juttatások rendszer  A szociális juttatások rendszerének megismerése és értelmezése 
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7–12. évfolyam 
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A Felkészülés a felnőtt lét szerepeire című kereszttanterv 

alkalmazásának céljai az 7–12. évfolyamon 
 
Szerezzenek tájékozottságot a tanulók arról, hogy mind a játék, mind pedig a munka alapja – a megismerésen és 
a környezethez való alkalmazkodáson túl – a cselekvés. Elemzéssel táruljon fel előttük, hogy a játék és a munka 
között az alapvető különbség az emberi lét szükségletvilágával, teleologikus jellegével, társas világával, valamint 
a játék és a munka eltérő következményeivel, jellegzetességeivel függ össze. Tisztázódjon számukra a tanulás és 
a munka egymásrautaltsága, a két tevékenység teleologikus jellege, továbbá az a tény, hogy mindenféle tanulás 
alapja és segítője valamilyen munkafajta sikeres végzésének, továbbá váljon egyértelművé számukra az is, hogy 
mindenfajta munkavégzés egyben tanulás is. Rendkívül fontos annak beláttatása, hogy az emberi alkotások 
elszakíthatatlanok a tanulástól, a játéktól, a munkától. Valamennyi alkotásféleség hátterében mindenkor 
kimutathatók a tanultság, a megmunkáltság, s olykor a játékosság elemei is. Tisztázódjon a tanulók számára, 
hogy az alkotáslehetőség valamennyi ember sajátja, tőle elidegeníthetetlen antropológiai jellemzője. 
Tudatosuljon bennük, hogy a jövő század társadalma nem csupán információs társadalom lesz, hanem egyben 
alkotó társadalom is lehet a szabadidő megnövekedése, az automatizáció és elektronizáció térhódítása 
következtében. Tisztázódjon számukra, hogy a munkatevékenység elválaszthatatlanul összefügg az 
információcserével, a kommunikáció világával. Emellett lássák be a tanulók, hogy az értékelés éppúgy része és 
feltétele a munka világának, mint a kommunikáció. 
 
Tudatosuljon a tanulókban, hogy a munkamegosztás, a különböző foglalkozások a munkacselekvés tárgyra 
irányultsága szerint különülnek el, illetve rendeződnek nagyobb csoportokban. A munka tárgyra irányulása 
mellett a munkaféleségeket, a munka repetitív, illetve kreatív jellege szerint is tanulják meg csoportosítani, 
továbbá aszerint is, hogy a munkának mi a szerepe a társadalmi folyamatok reprodukciójában, összefüggésben a 
természet és a társadalom kölcsönkapcsolataival, kölcsönhatásaival. Ismerjék fel a tanulók, hogy a munka 
kivitelezése elszakíthatatlan a munkát végző ember szükségletvilágától, motiváltságától. Lássák be, hogy 
specializálódott tudásféleségek és képességek birtoklása nélkül sikeres munkavégzés nem képzelhető el. 
Ismerjék fel, hogy az adott személy munkakudarcai szoros összefüggést mutatnak tudás- és képességhiányaival. 
 
Ismerjék meg a tanulók a munkamegosztás történetét. A hivatásszerűen folytatott  foglalkozások, a mesterségek 
történetének szemléje győzze meg a őket arról, hogy miként alakult  a munkát végző ember felelőssége, 
alkotáslehetősége a munkavégzés, illetve a munkaproduktumok létrehozása során a különböző történelmi 
korokban. A gazdaságtörténet, valamint a munkaszervezés történetének tanulmányozása révén táruljon föl a 
tanulók előtt a kézműves munkák biztosította alkotáslehetőség és felelősség azon mértéke, amely posztmodern 
korunkban is követésre méltó lehet valamennyiük számára. 
 
Iskolatörténeti – kitüntetetten szakképzéstörténeti információk szerzésével győződjenek meg a tanulók arról, 
hogy miként alakultak ki a mai, ún. professzionális szakmák. Szerezzenek jártasságot a tanulók a FEOR 
kezelésében. Ismerjék fel a FEOR funkcióját a foglalkoztatáspolitika alakítása és foglalkoztatás-statisztikai 
adatok gyűjtése szempontjából. Személyes és családi tapasztalataik mellett szerezzenek felkészültséget korunk 
foglalkoztatáspolitikai törekvéseinek számbavételéhez, a foglalkoztatáspolitika kritikájához. Lássák be, hogy a 
munkaügyre és az ún. munkatudományokra vonatkozó tudás megismerése legszemélyesebb érdekük, hisz életük 
során többször kényszerülhetnek pályamódosításra, foglalkozásváltásra. 
 
Lássák be a tanulók, hogy a személyes pályaérdeklődés önmegvalósításuk, karrierjük megtervezéséhez, sikeres 
életvezetésükhöz nem elégséges.  Ismerjék fel, hogy a partikuláris pályaérdeklődés révén elkövetett 
pályaválasztási döntések sok ember életében konfliktushelyzethez, mentális károsodáshoz vezethetnek. 
Szerezzenek jártasságot pályatükrök, foglalkozásleírások (ún. professziógramok) tanulmányozásában avégett, 
hogy partikuláris pályaérdeklődésüket és pályaismeretüket korrigálni tudják. Személyesen győződjenek meg 
arról, hogy a pályaválasztással és a pályaalkalmasság megállapításával foglalkozó intézmények és szakemberek 
sokat segíthetnek életpályájuk, pálya- és munkaalkalmasságuk "kezelésében". Lássák be, hogy a különböző 
iskolafokokon tanult tantárgyaknak, illetve azok egyes témáinak szoros a kapcsolata a munkamegosztás 
történetével. Lássák be, hogy a különböző témák nemcsak saját pályaérdeklődésüket segíthetik és alapozhatják 
meg, hanem fogódzót adhatnak ahhoz is, hogy mások pályáját, munkateljesítményét empátiával, előítéletektől 
mentesen szemlélhessék. Győződjenek meg arról, hogy az általuk megszerzett vagy megszerezhető képességek 
mindegyikének szerepe lehet pályaválasztásukban, illetve az esetleg rájuk váró pályamódosításokban. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
7–12. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. A MUNKA VILÁGÁNAK AZONOS ÉS 

MEGKÜLÖNBÖZTETŐ VONÁSAI AZ EMBERISÉG 
TÖRTÉNETE SORÁN KIALAKULT ÉS ÖNÁLLÓ 
JELLEGGEL RENDELKEZŐ TEVÉKENYSÉGEKKEL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

 ISMERETEK TANULÁSA, TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A MUNKA VILÁGÁNAK , VALAMINT AZ EMBERISÉG 
TÖRTÉNETE SORÁN KIALAKULT ÉS ÖNÁLLÓ 
JELLEGGEL RENDELKEZŐ TEVÉKENYSÉGEK  
AZONOS ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ VONÁSAIRÓL 

    
1. Játék és munka  Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése a játék és a munka 

azonos és megkülönböztető vonásairól 
    
1.1. a játék és a munka azonos és megkülönböztető vonásai a 

különböző játékféleségekre (fantázia-, mimetikus, szerep- és 
szabályjátékokra) tekintettel 

 a játék és a munka azonos és megkülönböztető vonásainak 
összehasonlítása a különböző játékféleségekre tekintettel 

    
1.2. a játékszervezés,  mint a munkamegosztás egyik specifikus 

területe (szórakoztatóipar, játékgyártás, játékkereskedelem, 
szabadidős szolgáltatások, sport) 

 a játékszervezésnek,  mint a munkamegosztás egyik specifikus 
területének számbavétele megfigyeléssel, élményszerzéssel, 
információk gyűjtésével, játéktevékenységet szabályozó 
leírások tanulmányozásával 

    
2. Tanulás és munka  Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése a tanulás és a 

munka azonos és megkülönböztető vonásairól 
    
2.1. a tanulás és a munka azonos és megkülönböztető vonásai a 

különböző tanulásféleségekre (kommunikációtanulásra, 
szociális tanulásra, kognitív tanulásra, munkatanulásra, 
mozgástanulásra) tekintettel  

 a tanulás és a munka azonos és megkülönböztető vonásainak 
összehasonlítása a különböző tanulásféleségekre tekintettel  

    
2.2. a tanulásszervezés,  mint a munkamegosztás egyik specifikus 

területe (óvodáztatás, iskoláztatás, közép- és felsőfokú 
szakképzés, sport)  

 a tanulásszervezésnek,  mint a munkamegosztás egyik 
specifikus területének számbavétele megfigyeléssel, 
élményszerzéssel, az élmények reflektálásával, információk 
gyűjtésével, tanulási tevékenységet szabályozó leírások 
tanulmányozásával  

    
3. Alkotás és munka  Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése az alkotás és a 

munka azonos és megkülönböztető vonásairól 
    
3.1. az alkotás és a munka azonos és megkülönböztető vonásai a 

különféle alkotási folyamatokra (kutatásra, fejlesztésre, 
komponálásra, konstruálásra stb.) és alkotási produktumokra  
(festményre, műszaki alkotásra, monográfiára, szonettre stb.) 
tekintettel  

 az alkotás és a munka azonos és megkülönböztető vonásainak 
összehasonlítása a különféle alkotási folyamatokra és alkotási 
produktumokra tekintettel  

    
3.2. az alkotásszervezés, (kutatásszervezés, 

csoportos alkotás, 
produceri tevékenység, alkotásmenedzsment) mint a 
munkamegosztás egyik specifikus területe 

 az alkotásszervezésnek, mint a munkamegosztás egyik 
specifikus területének számbavétele megfigyeléssel, 
élményszerzéssel, információk gyűjtésével 
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4. Kommunikáció és munka  Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése a kommunikáció és 

a munka egymásrautaltságáról 
    
4.1. a kommunikáció és a munka egymásrautaltsága a 

munkafolyamatok szervezésében és a munkaszervezetek 
kialakításában 

 a kommunikáció és a munka egymásrautaltságának felismerése 
a munkafolyamatok szervezésében, a munkaszervezetek 
kialakításában informálódással, élményszerzéssel, gyakorlati 
jellegű feladatok megoldásával 

    
4.2. a kommunikációs tevékenységek intézményesülése 

(televíziózás, rádiózás, újságírás, internet, távirati irodák), 
szakosodása (újságírás, multimédia, 
PR-tevékenység, marketingkommunikáció stb.), mint a 
munkamegosztás modernkori terméke és történelmi 
előzményei 

 a kommunikációs tevékenységek intézményesülésének és 
szakosodásának, mint a munkamegosztás modernkori 
termékének és történelmi előzményeinek számbavétele 
megfigyeléssel, élményszerzéssel, információk gyűjtésével és 
gyakorlati jellegű feladatok megoldásával 

    
5. Értékelés és munka  Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése az értékelésről, mint 

a munkatevékenységet kísérő, attól elválaszthatatlan 
tevékenységről 

    
5.1. az értékelés mint a munkatevékenységet kísérő, attól 

elválaszthatatlan folyamat (normaállítás, szabályozás, 
visszacsatolás) szerveződése és szakosodása: ellenőrzés – 
ellenőrző szervezetek; elemzés – elemzésre specializálódott 
szervezetek /átvilágító testületek/; minőségvédelem, 
minőségbiztosítás,  
minőségellenőrzés  

 az értékelés mint a munkatevékenységet kísérő, attól 
elválaszthatatlan folyamat szerveződésének és szakosodásának 
számbavétele megfigyeléssel, élményszerzéssel, az élmények 
reflektálásával, információk gyűjtésével, valamint az értékelési 
tevékenységet szabályozó leírások tanulmányozásával, illetve  
gyakorlati feladatok megoldásával 

    
5.2. az értékelésre szakosodott szervezetek; vizsgáztatás – 

vizsgáztató szervezetek 
 az értékelésre szakosodott szervezetek tevékenységének 

megismerése tapasztalatok, információk gyűjtésével, valamint 
tevékenységüket szabályozó leírások (pl. alapító okirat, 
SZMSZ) tanulmányozásával 

    
II. A MUNKA SPECIFIKUMAI CSELEKVÉSTANI ÉS 

ANTROPOLÓGIAI SZEMSZÖGBŐL 
 A MUNKA SPECIFIKUMAINAK CSELEKVÉSTANI ÉS 

ANTROPOLÓGIAI SZEMSZÖGŰ SZÁMBAVÉTELE 
    
1. A munka jellege, illetve a munka fajtái a munkacselekvés 

tárgyra irányulása szerint 
 Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése a munka jellegéről, 

illetve a munka fajtáiról 
    
1.1. a termelő jellegű munkák jellegzetességei a munkatárgy, a 

kivitelezéshez szükséges munkaeszközök és munkaképességek 
szempontjából 

 a termelő jellegű munkák jellegzetességeinek számbavétele a 
munkatárgy, a kivitelezéshez szükséges munkaeszközök és 
munkaképességek szempontjából 

    
1.2. az újat teremtő munkák, alkotások jellegzetességei a 

munkatárgy, a kivitelezéshez szükséges munkaeszközök és 
munkaképességek szempontjából 

 az újat teremtő munkák, alkotások jellegzetességeinek 
számbavétele a munkatárgy, a kivitelezéshez szükséges 
munkaeszközök és munkaképességek szempontjából 

    
1.3. a szolgáltató jellegű munkák jellegzetességei a munkatárgy, a 

kivitelezéshez szükséges munkaeszközök és munkaképességek 
szempontjából 

 a szolgáltató jellegű munkák jellegzetességeinek számbavétele 
a munkatárgy, a kivitelezéshez szükséges munkaeszközök és 
munkaképességek szempontjából 

    
2. A munka jellege a kivitelezéshez szükséges tudás és 

képességek, valamint a munkát végző ember szükséglete és 
motiváltsága szempontjából 

 Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése a munka jellegéről 
a kivitelezéshez szükséges tudás és képességek, valamint a 
munkát végző ember szükséglete és motiváltsága 
szempontjából 
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2.1. a legkülönbözőbb munkafajták tervezéséhez, 

megszervezéséhez, kivitelezéséhez és minősítéséhez szükséges 
tudásféleségek és képességek jellegzetes csoportjai 

 a legkülönbözőbb munkafajták tervezéséhez, 
megszervezéséhez, kivitelezéséhez és minősítéséhez szükséges 
tudásféleségek és képességek jellegzetes csoportjainak 
számbavétele 

    
2.2. a munka jellege a szükséglet és a motiváltság szerint  a munka jellegének megállapítása a szükséglet és a motiváltság 

szempontjából 

 
III. A MUNKA, ILLETVE A MUNKAMEGOSZTÁS 

TÖRTÉNETE 
 A MUNKA, ILLETVE A MUNKAMEGOSZTÁS 

TÖRTÉNETÉNEK TANULÁSA 
    
1. A hivatásszerű munkák, foglalkozások alakulása a különböző 

történelmi korokban 
 Ismeretek tanulása a hivatásszerű munkák és foglalkozások 

különböző történelmi korok szerinti alakulásáról 
    
1.1. a politizálással, hatalomgyakorlással kapcsolatos hivatásszerű 

munkák, foglalkozások (kancellár, nádor, falusi bíró stb.) 
története 

 a politizálással, hatalomgyakorlással kapcsolatos hivatásszerű 
munkák, foglalkozások történetének tanulmányozása korabeli 
foglalkozásleírások és egyéb, politizálással, 
hatalomgyakorlással kapcsolatos dokumentumok alapján 

    
1.2. a művészetekkel kapcsolatos hivatásszerű munkák, 

foglalkozások (vándorszínész, lapszerkesztő, udvari festő, 
udvari zenész stb.) története 

 a művészetekkel kapcsolatos hivatásszerű munkák, 
foglalkozások történetének tanulmányozása korabeli 
foglalkozásleírások és egyéb, művészetekkel kapcsolatos 
dokumentumok alapján 

    
1.3. a katonáskodással kapcsolatos hivatásszerű munkák, 

foglalkozások (hadvezér, káplár, ludovikás tiszt  stb.) története 
 a katonáskodással kapcsolatos hivatásszerű munkák, 

foglalkozások(hadvezér, káplár, ludovikás tiszt, stb.) 
történetének tanulmányozása korabeli foglalkozásleírások és 
egyéb, katonáskodással kapcsolatos dokumentumok alapján 

    
1.4. a lelkészkedéssel, egyházszervezéssel kapcsolatos hivatásszerű 

munkák, foglalkozások (püspök, esperes, kanonok, káplán 
stb.) története 

 a lelkészkedéssel és az egyházszervezéssel kapcsolatos 
hivatásszerű munkák, foglalkozások  történetének 
tanulmányozása korabeli foglalkozásleírások és egyéb, 
lelkészkedéssel kapcsolatos dokumentumok alapján 

      
1.5. az ápolással, orvoslással kapcsolatos hivatásszerű munkák, 

foglalkozások (felcser, bába stb.) története 
 az ápolással, orvoslással kapcsolatos hivatásszerű munkák, 

foglalkozások történetének tanulmányozása korabeli 
foglalkozásleírások és egyéb, ápolással, orvoslással 
kapcsolatos dokumentumok alapján 

    
1.6. a kultúraközvetítéssel, tanítással kapcsolatos hivatásszerű 

munkák, foglalkozások (preceptor, archivista stb.) története 
 a kultúraközvetítéssel, tanítással kapcsolatos hivatásszerű 

munkák, foglalkozások (preceptor, archivista, stb.) 
történetének tanulmányozása korabeli foglalkozásleírások és 
egyéb, kultúraközvetítéssel, tanítással kapcsolatos 
dokumentumok alapján 

    
1.7. az igazgatással, vezetéssel kapcsolatos hivatásszerű munkák, 

foglalkozások (főjegyző, ispán, kurátor, vincellér stb.) 
története 

 az igazgatással, vezetéssel kapcsolatos hivatásszerű munkák, 
foglalkozások történetének tanulmányozása korabeli 
foglalkozásleírások és egyéb, igazgatással, vezetéssel 
kapcsolatos dokumentumok alapján 

    
2. A kézműves munkák, foglalkozások alakulása a különböző 

történelmi korokban 
 Ismeretek tanulása a kézműves munkák és foglalkozások 

különböző történelmi korok szerinti alakulásáról 
    
2.1. a repetitív jellegű kézműves munkák, foglalkozások (csapó, 

cserzővarga, drótos, hamuzsírfőző, mészáros stb.) története 
 a repetitív jellegű kézműves munkák, foglalkozások 

történetének tanulmányozása korabeli foglalkozásleírások és 
egyéb, repetitív jellegű kézműves munkákkal, 
foglalkozásokkal kapcsolatos dokumentumok alapján 

    
2.2. a generatív jellegű kézműves munkák, foglalkozások 

(hegedűműves, csizmadia, szűcs, ékszerész stb.) története 
 a generatív jellegű kézműves munkák, foglalkozások 

történetének tanulmányozása korabeli foglalkozásleírások és 
egyéb, generatív jellegű kézműves munkákkal, 
foglalkozásokkal kapcsolatos dokumentumok alapján 
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IV. A MODERN KORSZAK (AZ INDUSZTRIÁLIS 

TÁRSADALMAK) MUNKAMEGOSZTÁSA 
 A MODERN KORSZAK  

(AZ INDUSZTRIÁLIS TÁRSADALMAK) 
MUNKAMEGOSZTÁSÁNAK TANULÁSA 

    
1. A foglalkozások rendszerének kialakulása a foglalkozás 

gyakorlásához szükséges iskolázás, illetve szakképzés 
létrejöttével 

 Ismeretek tanulása a foglalkozások rendszerének 
kialakulásáról, illetve  a foglalkozás gyakorlásához szükséges 
iskolázás, illetve szakképzés létrejöttéről 

    
1.1. a professzionális szakmák  ismeretek tanulása a professzionális szakmákról 
    
1.2. a nem professzionális szakmák (portás, közterület-felügyelő, 

halőr stb.) 
 nem professzionális szakmákra vonatkozó információk 

összegyűjtése, rendezése, élmények, tapasztalatok szerzése, 
feldolgozása 

 
2. A foglalkozások tipizálása, rendszerezése; a FEOR  A FEOR  funkciójának megértése, kezelésének elsajátítása 
    
3. A modern korszak foglalkoztatáspolitikájának tendenciái  Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése  a modern korszak 

foglalkoztatáspolitikájának tendenciáiról 
    
3.1. a teljes foglalkoztatás tarthatatlansága összefüggésben a 

posztszocialista viszonyokkal:  
a privatizációval és a szakképzéspolitika átalakulásával 

 a teljes foglalkoztatás tarthatatlanságának belátása, 
összefüggésben a posztszocialista viszonyokkal: a 
privatizációval és a szakképzéspolitika átalakulásával 

    
3.2. a munkanélküliség jelenségvilága összefüggésben a humán 

szolgáltatás intézményrendszerével, a munkavállalási 
tanácsadással, a munkaerőpiac szerkezetével, működésével, 
valamint a helyettesítő pályacsoportok lehetőségeivel 

 a munkanélküliség jelenségvilágának feldolgozása, megértése, 
összefüggésben a humán szolgáltatás intézményrendszerével, a 
munkavállalási tanácsadással, a munkaerőpiac szerkezetével, 
működésével, valamint a helyettesítő pályacsoportok 
lehetőségeivel 

     
4. A foglalkoztatás, a munkamegosztás szervezése: a munkaügy, 

illetve a munkatudomány létrejötte 
 Ismeretek tanulása a munkaügyről és a munkatudományról  

     
4.1. a munkaügyi igazgatás rendszere (benne a munkaerőpiac 

intézményrendszere) 
 a munkaügyi igazgatás rendszerének (benne a munkaerőpiac 

intézményrendszerének)  tanulmányozása, működéséről 
rendszeres információk gyűjtése, feldolgozása, aktualizálása 
egy-egy család munkamegosztásban betöltött tényleges és 
lehetséges helyzetére vonatkoztatva 

 

     
4.2. a munkajogi szabályozás és dokumentumai (a Munka 

Törvénykönyve, a közalkalmazotti és a köztisztviselői 
törvény) 

 a munkajogi szabályozás dokumentumainak (a Munka 
Törvénykönyve, a közalkalmazotti és a köztisztviselői 
törvény) munkaadói és munkavállalói nézőpontból történő 
értelmezése 

 

     
4.3. a munkamegosztás kutatása, valamint a munkatudomány 

(emberi erőforrás-gazdálkodás, személyügyi menedzsment, 
munkakultúra, munkaesztétika, munkapszichológia, 
munkaélettan stb.) eredményeinek 

 a munkamegosztás kutatásának, illetve a munkatudomány 
(emberi erőforrás-gazdálkodás, személyügyi menedzsment, 
munkakultúra, munkaesztétika, munkapszichológia, 
munkaélettan stb.) eredményeinek figyelemmel kísérése 
munkatudományi és humánpolitikai szakirodalom figyelésével 
és tanulmányozásával 

 

     
V. EGYÉN, ISKOLA, PÁLYAVÁLASZTÁS  ISMERETEK TANULÁSA, TAPASZTALATOK SZERZÉSE 

AZ EGYÉN, ISKOLA, PÁLYAVÁLASZTÁS 
ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL 

 

     
1. A pályaérdeklődés  A személyes pályaérdeklődés feltárása, nyomon követése a 

személyes pályaérdeklődésre befolyást gyakorló szocializációs 
tényezők hatására tekintettel; a pályaérdeklődés bővítésével 
szembeni előítéletek felülvizsgálata 

 

     
2. A pályatükrök (professziogramok, pszichogramok) és a 

pályaismeret 
 A mindennapi pályaismeret korrekciója pályatükrök 

rendszeres tanulmányozásával 
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3. A pályaválasztás és a pályaalkalmasság  Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése a pályaválasztásról 

és a pályaalkalmasságról 
 

     
 
3.1. a pályaorientálás  a pályaorientálódás lehetőségeinek számbavétele az énkép 

(önismeret, önnevelés) tudatos reflexiójával, egyedi 
információgyűjtéssel, élményszerzéssel, pályák munkaerőpiaci 
helyzetének, valamint a közép- és felsőfokú szakképzés 
tendenciáinak figyelésével 

 

 
3.2. a pályaalkalmasság kritériumai foglalkozási csoportonként  a pályaalkalmassági kritériumok tanulmányozása foglalkozási 

csoportonként szakmai, munkaköri tájékoztatók, valamint a 
személyes pályaalkalmasságot kizáró okok jegyzékének 
tanulmányozásával 

 

     
3.3. a pályaválasztási döntés  releváns énkép és énerő birtokában pályaválasztási döntési 

alternatívák megfogalmazása a lehetőségek és korlátok, illetve 
egy-egy pályaválasztási döntéssel összefüggő előnyök és 
hátrányok mérlegelésével, továbbá pályaválasztási 
dokumentumok tanulmányozásával 

 

     
4. A különböző életkorokban tanult tantárgyak szerepe a 

munkamegosztás, illetve a foglalkozások teljes rendszerének 
megértésében 

 A különböző életkorokban tanult tantárgyak  ismeret- és 
tudásbázisának számbavétele a ténylegesen létező 
foglalkozások megalapozásában, valamint a személyes 
pályaérdeklődés és pályaorientálás befolyásolásában 

 

     
5. A pályamódosításhoz szükséges képességek köre  A személy adottságainak és képességeinek teljességre törekvő 

számbavétele és  mérlegelése abból a szempontból, hogy 
milyen pályamódosításokra van esélye egy-egy konvertibilis 
képességcsoport (idegen nyelvű kommunikáció, 
számítógépkezelés, személyi percepció fejlettsége , egyedi 
döntési képesség, időgazdálkodás stb.) birtoklásával vagy 
annak nélkülözésével 
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A Helyünk a Világegyetemben kereszttantervként az emberre, a természetre, az élővilágra vonatkozó 
ismeretekből létrehozott egységes alapú ismeretanyag. A tudásanyag összefogott módon az ember helyének 
XXI. században is korszerű témájára épít. A kereszttanterv valamennyi természettudományos tantárgy 
természetfilozófiai anyagát tartja szem előtt, a tanuló világot értelmező szándékára, tevékenységére épít, 
ugyanakkor összhangban van a filozófiai témákkal, a társadalomra, gazdaságra, művészetre támaszkodó 
értelmezésekkel, melyek ugyan más kiindulópontról építkeznek, de végül is ugyanannak a valóságnak a 
megmagyarázására, világban elfoglalt helyünk megismerésére és értelmezésére törekednek. 
 
 
A kereszttanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 
A kereszttantervben megfogalmazott tudásanyag magvát alkotó fogalmakat, tevékenységeket alapul véve és arra 
többször visszatérve soroljuk fel a fejlesztési szempontokat és a fejlesztő tevékenységet. 
A fejlesztési feladatok közül itt a következők szerepelnek:  
 
1. A tudomány – technika-társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos 
megismerés természetéről szóló fejlesztési feladatai közül: tudomány – technika – társadalom, benne a 
természet; a természettudomány, a tudomány és a tudományos megismerés természete, tudománytörténet, 
technika, technológia. 
 
2. A természettudományos megismerés fejlesztési feladatai közül:  
a természet megismerése: benne: megfigyelés, kísérletezés, mérés, az ismerethordozók használata, az 
ismeretszerzés eredményeinek feldolgozása. 
 
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről szóló feladatok közül: 
– az anyagszerkezeti ismeretek társadalmi jelentősége, benne: az anyagok osztályozása; 
– az energia, benne: az energia terjedése, az energiamegmaradás, az energiaátalakulásokkal kapcsolatos 
társadalmi, technikai problémákhoz való viszony; 
– az információ; 
– a tér; 
– idő és mozgás; 
– a lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum. 
– a rendszer, benne: állapot, változás, folyamat egyensúly, irányítás, vezérlés, szabályozás; 
– az élet, benne: evolúciós szemlélet, az élővilág szerveződési szintjei, az élővilág rendszerezése, 
életműködések, 
az ember egészsége, fenntarthatóság, a környezet védelme 
 
 
A kereszttanterv jellemzői 
 
Olyan műveltségterületi kiegészítéseket tartalmaz, mely évfolyamhoz illesztve szolgálja a spirálisan visszatérő 
tananyagegységek mélyebb feldolgozását. A tanterv kifejezetten arra a szándékra épít, mely mind a tanárokban, 
mind a diákokban megvan, nevezetesen helyünk értelmezésének szándékára, arra a törekvésre, hogy létezésünk 
értelmezésében érvényes ismeretek alapján jussunk el. Ezért a foglalkozások mindenhol a személyes bevonás 
mozzanatait is tartalmazzák. 
 
 
A kereszttanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Elsősorban a tanuló közreműködése szükséges interaktív, tranzaktív kapcsolatban. A tanulói hatások érzékelése, 
arra adott tanári válasz képezi az diák-tanár üzenetváltásának alapját. A tényleges feltételek ezen megelőzési 
alapszempont szerint csupán a tantárgyi feltételekkel kapcsolódnak. 
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A Helyünk a világegyetemben című kereszttanterv alkalmazásának céljai

a 7–12. évfolyamon
 
Célunkat az érvényes ismeretek világképbe való beépítése jelenti. A kereszttanterv témája a természetfilozófia, a 
világkép és az egyéni állásfoglalás metszőpontjában áll. Ha lehetséges, biztosítsunk olyan foglalkozásokat, ahol 
a tanulók egyéni felfogásának kifejezésére mód nyílik. Célunk, hogy az egyéni állásfoglalás közösségi érvénnyel 
együtt alakuljon ki a tanulókban. Ennek elérésére részesítsük előnyben a közösségi foglalkozások csoportos 
formáit, az egyéni állásfoglalások megvitatását és az indoklások felsorakoztatását. Célunk, hogy a tanulók 
megértsék: a korszerű világkép nem világnézetet jelent, ezért megkülönböztetjük a tanítás és a tanulás során a 
személyes állásfoglalásokat a világkép és a világnézet vonatkozásában. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

7–12. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. HELYÜNK ÉRTELMEZÉSE A 

VILÁGEGYETEMBEN A TANULTAK ALAPJÁN 
 TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZÓDÁS ÉS ELKÉPZELÉSEK 

    
1. A világegyetemben elfoglalt helyünkre vonatkozó 

diszciplínák szerepe életünkben 
 Az ember világegyetemben elfoglalt helyére vonatkozó diszciplínák 

számbavétele 
    

1.1. A tudományos felismerés, vélemény, elképzelés  Megszerzett tudásunk szerint elképzelésünk tudatosítása, problémáink 
általános mivolta. 

    
1.2. A tudomány – technika – társadalom komplex 

összefüggésrendszere  
 A tudomány – technika – társadalom komplex összefüggésrendszer 

kritikus elemzése, problémák felvetése, alternatív megoldások 
megismerése, egyéni álláspontok kialakítása. 

    
1.3. Tudományos ismeretek   A tudományos és a nem tudományos ismeretek elkülönítésének 

megtanulása 
    

II. VILÁGKÉPEK JELLEMZŐI 
 

 JELLEMZŐK ÖSSZESÍTÉSE 

    
1. A világképek ismeretforrásai 

 
 Tudományosan rendszerezett tudásanyag megismerése 

    
1.1. Bölcseleti kiindulópontok 

1. rész: igaz ismeret szerezhető az univerzumról 
 Tudatosítás annak a ténynek, hogy az ember ismereteket szerezhet a 

valóságról 
    

1.1.1. 2. Ismeretszerzésünk módja 
 

 Annak megismerése, hogy ismeretszerzésünknek két módja van 
(tapasztalatszerzés és gondolkodás) 

    
1.1.2 3. Mit ismerünk meg?  Állásfoglalások tudatosítása arról, hogy mit ismerhetünk meg. (az 

ideákat vagy a valóságot) 
    

1.1.3 Keletkezés, fennállás, megmaradás  Természetfilozófiai ismeretek elsajátítása a létező valóság kezdeti és 
végső állapotáról  

    
1.1.4 Nyílt és zárt rendszer a tudomány szempontjából 

 
 Tudományos elvek a világegyetem egészére, mint rendszerre 

vonatkozóan 
    

1.2. Közösségi és személyes kiindulópontok:  Közösségi és egyéni összetevők 
    

1.2.1. Közösségi szint  Elfogadásról, alkalmazkodásról, csoportnyomásról, ellentmondásról 
közös vélemény kialakítása 

    
1.2.2 Egyéni szint   Személyes döntés kialakítása a tanulásról, az ismeretekről, a 

gondolkozásról. 
    

1.3. Tudománytörténeti folyamatok  Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. A tudás összegezése a 
közösségben. 

    
1.4. Állásfoglalás a technika alkalmazásával 

kapcsolatban 
 Tudatos és felelős állásfoglalás kialakítása egyes technológiák 

alkalmazásával kapcsolatban. 
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III. EGYÉNI TUDÁS ÉS KÜLSŐ FORRÁSOK  EGYÉNI KAPCSOLAT ÁPOLÁSA AZ ISMERETFORRÁSOKKAL 

    
1. ÖNÁLLÓSÁG ÉS A KÜLSŐ HATÁSOK  Egyéni állásfoglalás és a külső hatások tudatosítása 
    

1.1 Önállók vagyunk, de mástól születtünk  Kapcsolatban vagyunk környezetünktől 
    

1.1.1. Közösségben élünk  Tudatosítani azt a tényt, hogy ’hat ránk a közösség’ 
    

1.1.2. Közösségi szint: világképek és világnézetek  A közösség véleményformáló közegével való kapcsolatépítés 
    

1.1.3. Egyéni szint: Világnézetek és az egyén világnézete  Tudományos elvek elsajátítása a világegyetem egészére, mint rendszerre 
vonatkozóan 

    
1.1.4. Egyéni szint: világképek és az egyén világnézete  Saját világnézete van mindenkinek 

    
IV. A VILÁGKÉP ÖSSZEFOGLALÓ 

ÁLLÁSFOGLALÁS 
 DÖNTÉS ÉS ELFOGADÁS A VILÁGKÉPEK  ÉRTÉKELÉSÉBEN 

    
1. Életkorhoz és tudásszinthez kötődő állásfoglalások 

összegezése 
 Személyes világkép megítélése 

    
1.1. A tudományokból kirajzolódó világegyetem képe  Tudatosítása annak, hogy a tudományos világkép a mindenkori korszerű 

tudomány világképe 
    

1.1.1. A tudás mellett érvényesülő hatások világképünkben  Elfogadás és döntés a világkép kialakításában, fejlesztésében  
    

1.1.2. A tudással ütköző további tapasztalatok és az 
érzelem hat állásfoglalásunkra 

 Annak megfogalmazása, hogy az új tapasztalatok és az érzelmek 
befolyással vannak ránk a korábbi állásfoglalásunk követően is. 

    
1.1.3. A sorsszerűség, a véletlen hatására kialakuló 

interpretációk meghatározó jellege 
 A sorsszerűség, a véletlen hatására kialakuló interpretációk meghatározó 

jellegének tudatosítása saját életünkben 
    

1.1.4. Az értelem erejének és az értelem korlátjainak 
feltárása a világkép szempontjából 

 Annak belátása, hogy a ’tudás és a tudatlanság’ egymást kiegészítő 
módon van jelen életünkben 

    
1.2. A világegyetem anyagi természete  Ismeretek összegzése a világegyetem természettudományok által feltárt 

mibenlétéről 
    

1.3. A hosszú idejű folyamatok értelmezése  Ismeretek a hosszúidejű folyamatok értelmezéséről, annak korlátairól, a 
globális értelmezés mintájának kiterjesztése. 

    
1.4. Az élet az Univerzumban  A természetfilozófiai elképzelések megfogalmazása, az élet értelmezése 

    
1.5. Az ego- illetve antropocentrikus szemléletmód 

felváltása 
 Az ego- illetve antropocentrikus szemléletmód felváltása az ökológiai 

rendszerek általános megragadásának, a világegyetem egységes 
magyarázatának szemléletmódjával. 
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HON- ÉS NÉPISMERET 
 

 KERESZTTANTERV 
 

7–12. évfolyam 
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A Hon- népismeret kereszttanterv alkalmazásának céljai 

a 7–12. évfolyamon 
 
A Hon- és népismeret kereszttantervnek az a funkciója, hogy bemutassa annak a még koherens és 
szájhagyományozódással, belenevelődéssel, utánzással átszármazódó kultúrának az értékeit, amely a 
honfoglalással magunkkal hozott alapokon a Kárpát-medencében együtt élő népek sok évszázados egymásra 
hatása során sajátos magyar népi kultúraként alakult ki, és amely ismeret – tevékenység – attitűdrendszerével 
tájékozódási pontokat nyújthat a múlt-jövő, az egyén – település – magyarság – európaiság-emberiség és az 
adottságok – képességek-vállalható szerepek intervallumában. 
 
A népismeret – a benne érintett tudományágak sokasága, a népi műveltség időbeni rétegzettsége, táji-történeti 
tagoltsága és az ebből következő szereplehetőségek és szokások variabilitása eredményeként – komplexnek 
minősíthető. Így képességfejlesztő és attitűdalakítási, attitűdbefolyásolási potenciálja rendkívül nagy. A 
népismeret-néprajz felkínálható tevékenységei, közvetített ismeretei, attitűdkialakítási-befolyásolási szándékai 
révén: 
 

 segíti az egyéni szükségletek kielégítését, (például játékszükséglet: énekes-mozgásos gyermekjátékok, 
természetes anyagokból készíthető játékok stb.; önkifejezés szükséglete: népdal, ballada, keserves, sirató, táncos 
improvizáció, szokások stb.; önművelés szükséglete: szemelvények a néprajztudomány köréből, néprajzi 
gyűjtőmunka stb.; alkotás szükséglete: népművészeti, népi iparművészeti tárgyak tervezése, készítése stb.; 
 

 segíti a reális énkép kialakulását, a sokféle tevékenységben, szerepkörben való megméretődést (például: 
szokások bemutatása); 
 

 segíti a képességek sokoldalú fejlesztését és fejlődését, hozzájárulva az esetleges hátrányok enyhítéséhez, 
illetve a tehetségek felismeréséhez; 
 

 segíti az alkotásra való beállítódást, illetve felkészülést  (például: kompozíciók tervezése motívumokból, 
népművészeti tárgyak tervezése és készítése stb.); 
 

 lehetővé teszi a reális magyarságkép kialakulását, ugyanakkor segíti az Európa-kép, világkép és emberkép 
alakulását is; 
 

 hozzájárul az empátia kialakulásához, például az emberi élet fordulóihoz fűződő szokások bemutatásával; 
 

 segíti az ökológiai szemléletmód kialakulását, a környezetgazdálkodási, tájgazdálkodási összefüggések 
felismerését; 
 

 koherens kultúraképével életvezetési mintákat ad pedagógusoknak, szülőknek és gyermekeknek egyaránt. 
 
A Hon- és népismeret tananyagrendszere tájanként, néprajzi csoportonként, településenként más és más lehet. 
Meghatározó beállítódása, hogy a helyi hagyományokra, tevékenységkörökre épít és ezekre reflektálva mutatja 
be más tájegységek, vagy az  "egész"  hagyományrendszerét. 
 
A tananyag megismerésének alapja az évkör. Az idő körforgására épül a hagyományok, szokások ismeret- és 
tevékenységkörének koncentrikus bővülése, egyre komplexebbé válása a néprajztudományban való 
feldolgozottság vázlatos megismeréséig. Ebből adódóan a legtöbb tananyagrész (témakör, tevékenységkör) több 
tanéven keresztül is szerepel a tantervben, lehetőséget adva az esetleges lemaradások pótlására, a látens 
tanulásból eredő előnyök kihasználására, a tehetséges tanulók gondozására és a folyamatos gyakorlásra. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
7. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. AZ ANYAGI KULTÚRA  AZ ANYAGI KULTÚRA ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1.  Az állattartás  Az állattartás emlékeinek tanulása szakszövegek olvasása, 

feldolgozása, képek, filmek megfigyelése, múzeum vagy 
rezervátumlátogatás segítségével 

    
2.  Fafaragás  A fafaragás eszközeinek, technikáinak tanulása bemutatás és 

mintakövetés alapján 
    
3.  Táplálkozás, tartósítás, étel-készítés  Táplálkozási szokások , tartósítási és ételkészítési folyamatok 

tanulása szakszövegek olvasása, feldolgozása, ábrák és 
folyamatleírások alapján 

    
4.  Kézműves technikák  A megismert technikák folyamatos, alkalomszerű gyakorlása 
    
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. Jeles napok, ősi ünnepek, az emberi élet fordulói  A jeles napokhoz, ősi ünnepekhez, az emberi élet fordulóihoz 

kapcsolódó szokások tanulása, felidézése szövegfeldolgozás, 
képek, rajzok, ábrák, feladatsorok segítségével 

    
2. A népzene és a népdal  A népzene és a népdal sajátosságainak tanulása hangzó 

illusztráció és a pedagógus segítségével 
    
III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. A család és nagycsalád  A család és a nagycsalád szerveződésének, belső életének 

tanulása szakszövegek és szöveggyűjtemények elemzésével, a 
családi hagyományok feltárásával 

    
2. A rokonság, nemzetség  A rokonság, a nemzetség, a vérségi szerveződés tanulása 

szakszövegek olvasásával 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
8. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. AZ ANYAGI KULTÚRA  AZ ANYAGI KULTÚRA ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. Szőlőművelés  A szőlőművelés emlékeinek, eszközeinek és 

munkafolyamatainak számbavétele szakszövegek, rajzok 
alapján, illetve múzeumlátogatás révén 

    
2.  Csont- és szarumegmunkálás  Csont- és szarumegmunkálás tanulása folyamatleírások, ábrák 

és megfigyelések alapján 
    
3. Táplálkozási szokások, tartósítási és ételkészítési eljárások  Táplálkozási szokások, tartósítási és ételkészítési eljárások 

tanulása szakszövegek, szöveggyűjtemények olvasásával, 
ábrák, folyamatleírások (receptek) alapján 

    
4. Gyógynövények  Gyógynövények gyűjtésének, előkészítésének és 

felhasználásának tanulása szakszövegek, ábrák, 
folyamatleírások és mintakövetés segítségével 

    
5.  Népi kézművesség  Ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése népi kézműves 

mesterségekről szövegolvasás, – feldolgozás, képek, ábrák 
elemzése, múzeum – és műhelylátogatás révén 

    
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. Jeles napok, ősi ünnepek, az emberi élet fordulói  A jeles napokhoz, ősi ünnepekhez, az emberi élet fordulóihoz 

kapcsolódó szokások tanulása, felidézése és a tágabb 
környezetnek szóló bemutatása szövegfeldolgozás, képek, 
rajzok, film- és videofelvételek segítségével, feladatsorok 
megoldásával 

    
2. A népdal és a népzene  A népdal és a népzene sajátosságainak tanulása hangzó 

illusztráció és a pedagógus segítségével 
    
3. Jelek, jelképek  Jelek, jelképek tanulása szövegolvasás, – feldolgozás, 

tárgyakat díszítő motívumok megfigyelése, elemzése, jelképtár 
használata révén 

    
III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. Az emberek vérségi és területi szerveződése  Az emberek vérségi és területi szerveződésének, falu-

közösségének, önkormányzatának tanulása szakszövegek, 
falujegyzőkönyvek, faluszámadások segítségével 

    
2. Néprajzi csoportok és nemzetiségek  A néprajzi csoportok és a nemzetiségek területi 

elhelyezkedésének, demográfiai adatainak megismerése 
szakszövegek, kiadványok alapján. 

    
IV. A NÉPRAJZI GYŰJTÉS  A NÉPRAJZI GYŰJTÉS TECHNIKÁINAK TANULÁSA 
    
1. Gyűjtési módszerek  A néprajzi gyűjtés módszereinek (megfigyelés és kérdőív) 

tanulása szakleírások alapján; 
a gyűjtési útmutatók gyakorlati kipróbálása 

    
2. A gyűjtött anyag kezelése  A gyűjtött anyag kezelésének tanulása a gyűjtési útmutató 

segítségével 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
9–10. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. A HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁSI REND FORMÁI  AZ ANYAGI KULTÚRA MEGTANULT ISMERETEINEK 

RENDSZEREZÉSE, BŐVÍTÉSE, A TANULT TECHNIKÁK 
GYAKORLÁSA 

    
1. Életmód  A házzal, a lakással, a portával és a településsel kapcsolatos 

ismeretek összefoglalása és rendszerezése szakszövegek 
segítségével  

    
2. Viseletmódok, a társadalmi megjelenés szimbólumai  Az öltözködéssel, népviselettel kapcsolatos ismeretek 

összefoglalása és rendszerezése szakszövegek segítségével 
    
3. Táplálkozás, étkezési rend  A táplálkozással, tartósítással és az ételkészítéssel kapcsolatos 

ismeretek összefoglalása és rendszerezése szakszövegek 
segítségével, a megismert technikák gyakorlása 

    
4. Kézművesség  A megismert agyag, fa, bőr, szalma, gyékény, vessző, nemez, 

textil, tojás stb. megmunkálási, illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok felhasználása a szokások 
reprodukcióiban  

    
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA MEGTANULT ISMERETEINEK 

RENDSZEREZÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA 
    
1.  Mondókák, szólások, közmondások, mesék, mondák, népdalok, 

balladák, keservesek, siratók 
 Mondókák, kiszámolók, szólások, közmondások, mesék, 

mondák, népdalok, balladák, keservesek, siratók áttekintése, 
rendszerezése és alkalomszerű bemutatása 

    
2.  A jeles napokhoz, munkaalkalmakhoz és az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó szokások 
 A jeles napokhoz, munkaalkalmakhoz és az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó szokások áttekintése  és adekvát 
bemutatása 

    
3. A népdal és a népzene  A népdal és a népzene sajátosságainak áttekintése hangzó 

anyagok alapján 
    
III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. Magyar néprajzi csoportok  A magyar néprajzi csoportok tanulása szakszövegek és 

tájmúzeumok látogatása segítségével 
    
2. A néprajzi csoportok mai helyzete (tájszólás, viselet, 

tevékenységi formák stb.) 
 Információk gyűjtése a néprajzi csoportok mai helyzetéről 

    
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY  A NÉPRAJZTUDOMÁNY ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. A néprajztudomány kialakulása, története, kiemelkedő alkotói, 

alkotásai 
 Ismeretek tanulása a néprajztudomány kialakulásáról, 

történetéről és kiemelkedő alkotóiról, alkotásairól 
szakszövegek alapján 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

11–12. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. A HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁSI REND FORMÁI  AZ ANYAGI KULTÚRA MEGTANULT ISMERETEINEK 

RENDSZEREZÉSE, BŐVÍTÉSE, A TANULT TECHNIKÁK 
GYAKORLÁSA 

    
1. A természetadta élelemszerzés és életmód  A természetadta élelemgyűjtéssel és életmóddal kapcsolatos 

ismeretek összefoglalása és rendszerezése szakszövegek 
segítségével 

    
2. Földművelés  A földműveléssel kapcsolatos ismeretek  és tevékenységek 

összefoglalása és rendszerezése (őshonos és újvilági 
haszonnövények megismerése) szakszövegek segítségével 

    
3. Állattartás  Az állattartással kapcsolatos ismeretek és tevékenységek  

összefoglalása és rendszerezése szakszövegek segítségével 
    
4. Falugazdálkodás, területgazdálkodás  A falugazdálkodással és a földhasználattal kapcsolatos 

ismeretek összefoglalása és rendszerezése szakszövegek 
segítségével 

    
5. Anyagmegmunkálási technikák  A megismert agyag, fa, bőr, szalma, gyékény, vessző, nemez, 

textil, tojás stb. megmunkálási, illetve díszítési technikák 
gyakorlása és a produktumok felhasználása a szokások 
reprodukcióiban 

    
II. A SZELLEMI KULTÚRA  A SZELLEMI KULTÚRA MEGTANULT ISMERETEINEK 

RENDSZEREZÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA 
    
1.  Mondókák, szólások, közmondások, mesék, mondák, népdalok, 

balladák, keservesek, siratók 
 Mondókák, kiszámolók, szólások, közmondások, mesék, 

mondák, népdalok, balladák, keservesek, siratók áttekintése, 
gyűjtése és alkalomszerű bemutatása 

    
2.  A jeles napokhoz, munkaalkalmakhoz és az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó szokások 
 A jeles napokhoz, munkaalkalmakhoz és az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó szokások áttekintése, gyűjtése és 
adekvát bemutatása 

    
3. A népdal és a népzene sajátosságai  A népdal és a népzene sajátosságainak áttekintése hangzó 

anyagok alapján 
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III. TÁRSADALOMNÉPRAJZ  A TÁRSADALOMNÉPRAJZ ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. A nemzetiségek hagyományos kultúrája; 

a nemzetiségek és a magyarság kultúrájában fellelhető 
azonosságok és különbségek; 
a nemzetiségi kultúrák mai helyzete 

 A velünk élő nemzetiségek hagyományos kultúrájának 
áttekintése szakszövegek, képek, filmek segítségével és 
múzeumok látogatásával; 
a nemzetiségek és a magyarság kultúrájában fellelhető 
azonosságok és különbségek elemzése; 
információk gyűjtése a MTV nemzetiségi műsoraiból, 
kiadványokból, sajtóhírekből a nemzetiségek kultúráinak mai 
helyzetéről, a hagyományok továbbéléséről 

    
2.  A környező országok népeinek hagyományos kultúrája  Információk gyűjtése a környező országok népeinek 

hagyományos kultúrájáról ismeretterjesztő szövegekből vagy 
ottani múzeumok látogatása során 

     
IV. A NÉPRAJZTUDOMÁNY  A NÉPRAJZTUDOMÁNY ELEMEINEK TANULÁSA 
    
1. A néprajztudomány ágai, segédtudományai, kutatási területei  A néprajztudomány ágainak, segédtudományainak, kutatási 

területeinek, kurrens témáinak számbavétele szakszövegek 
olvasásával, folyóiratok tartalomjegyzékének áttekintésével 

    
2. Szakmai problémák a néprajztudományban  A néprajztudomány belső szakmai vitáinak áttekintése 

folyóiratok olvasásával 
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7–12. évfolyam 
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Az Információs és kommunikációs kultúra nevű kereszttanterv 

alkalmazásának céljai a 7–8. évfolyamon 
 
Az információs és kommunikációs kereszttanterv célja, hogy a kereszttantervet választó pedagógus teamek 
minden tagja átlássa, hogy információs és kommunikációs kultúrának szerves része az anyanyelv tudatos és 
igényes használata, az elektronikus média hatásmechanizmusainak megértése, a különböző médiumokban való 
eligazodás, az információk szelektív használata. Az információs és kommunikációs kultúra kialakítása ugyanis 
az egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás 
megértésének meghatározó feltétele. 
 
A fentiekből következi, hogy minden műveltségi területen, a közoktatás egész időszakában valamennyi 
pedagógusnak nagy gondot kell fordítania az információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére. Az egyes 
pedagógusok teendőit segíti szervezni a következő strukturált téma és tevékenységsor. 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

7. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    

ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
    
I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ TANULÁSA 
    
1. Az olvasáskutatás témakörei és eredményei  Tájékozódás az olvasáskutatás témakörei és eredményei 

körében 
    
II. ÍRÁS, ÍRÁSOS KOMMUNIKÁCIÓ  ÍRÁS, ÍRÁSOS KOMMUNIKÁCIÓ TANULÁSA 
    
1. Írástechnikák  Írástechnikák elsajátítása 
    
2. Helyesírás, helyesírási elemzés, helyesírási javítás  A helyesírás, a helyesírási elemzés és a helyesírási szempontú 

szövegjavítás gyakorlása 
    
3. a Helyesírási kéziszótár és a helyesírási szabályzat használata  a Helyesírási kéziszótár és a helyesírási szabályzat 

használatának gyakorlása 
    
4. Helyesírási hibák gyűjtése  Helyesírási hibák gyűjtése 
    
5. A magyar helyesírás történeti előzményei  A mai magyar helyesírás történeti előzményeinek megtanulása 
    
6. Fogalmazás  Fogalmazás gyakorlása különböző műfajokban 
    
III. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesejtés  Helyesejtés-tanulás 
    
2. Az élőbeszéd gyakorlása  Az élőbeszéd gyakorlása 
    
IV. A HALLGATÓ–BEFOGADÓ SZEREP  MÁSOK MEGHALLGATÁSA, A HALLGATÓ–

BEFOGADÓ SZEREP GYAKORLÁSA 
    
1. Elhangzó információk felfogása, szövegértés  A beszédet kezdeményező személy információinak felfogása, a 

szövegértés gyakorlása 
    
2. Beszédpercepció  A beszédpercepció fejlesztése 
    
3. A beszélő személy hitelessége  A beszélő személy és az általa közvetítettek hitelességének 

elemzése 
    
V. A SZÖVEG TÍPUSAI  A SZÖVEG TÍPUSAINAK MEGISMERÉSE 
    
1. Szövegtípusok a realizálódás alapján  Szövegtípusok megismerése a realizálódás alapján 
    
2. Szövegtípusok a közlő szándéka alapján  Szövegtípusok megismerése a közlő szándéka alapján 
    
3. Szövegtípusok műfajiság szerint  Szövegtípusok megismerése a műfajiság szerint 
    
4. Szövegtípusok a szerzőség alapján  Szövegtípusok megismerése a szerzőség alapján 
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VI. A SZÖVEG SZERKEZETE  A SZÖVEG SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE 
    
1. Makroszerkezet: 

bevezetés, 
tárgyalás, 
befejezés 

 A makroszerkezet elemzése 
 

    
2. Mikroszerkezet  A mikroszerkezet elemzése 
    
VII. A KOHERENCIA  A KOHERENCIA MEGISMERÉSE 
    
1. A szövegkoherencia grammatikai mutatói  A szövegkoherencia grammatikai mutatóinak megismerése 
    
2. A szövegkoherencia jelentéstani mutatói  A szövegkoherencia jelentéstani mutatóinak elemzése 
    
3. Pragmatikai előfeltevések és következtetések  Pragmatikai előfeltevések és következtetések megismerése 

 
 

INFORMATIKAI ISMERETEK 
    
I. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK   INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

TANULÁSA 
    
1. Adatbázisok, adattáblák.   Adatbázisok, adattáblák. alkalmazása. Keresés az 

adatbázisban. 
    
II. INFOTECHNOLÓGIA  INFOTECHNOLÓGIA HASZNÁLATA 

PROBLÉMAMEGOLDÁSRA 
    
1. Probléma megoldásához szükséges eszközök és módszerek  Probléma megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

kiválasztásának menete 
    
2. Algoritmizálás, adatmodellezés   Algoritmizálás, adatmodellezés megismerése 
    
3. Véletlen jelenségek modelljének megismerése  Véletlen események szimulálása és a szimuláció vizsgálata: 

dobókocka szimulációs programjának elkészítése és elemzése; 
lottóhúzások szimulációjának elemzése, a nyerési esély 
vizsgálata; 
gazdasági szimulációs program készítése a termék – 
iskolaújság – költségkalkulációjához és hozamának 
vizsgálatához 

    
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ  ISMERKEDÉS A KOMMUNIKÁCIÓ KÜLÖNBÖZŐ 

FORMÁIVAL  
    
1. Az Interneten, mint kommunikációs és adatcserélő hely. 

 
 Információ szerzés és információ elhelyezése az Interneten 

    
2. Mobilkommunikációs eszközök.  

Egyéni információk. 
 Mobilkommunikációs eszközök használata.  

Egyéni információk továbbítása mobilkommunikációs 
eszközökön. 

    
IV. MÉDIAINFORMATIKA  HAGYOMÁNYOS ÉS ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK 

KAPCSOLATA 
    
1. Hagyományos médiumok számítógépes megfelelői  Hírlapok, folyóiratok online kiadásai. Az e-book fogalma 

Elektronikus könyvtárak 
    
V. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM  AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM GYAKORLATA 
    
1. A szerzői jog  A szerzői jog fogalma. Szabad felhasználás értelmezése 
    
2. Informatika biztonság  Informatika biztonság fontosságának megismerése 
    
3. Az informatika hatása az emberi kapcsolatokra  Az informatika fejlődésének pozitív és negatív hatásainak 

megismerése az emberi kapcsolatokra 
 
4. Viselkedési szabályok az infokommunikációs világban  A netikett fogalma. 

Hogyan viselkedjünk virtuális kapcsolattartáskor 
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MÉDIAISMERET 

    
I. KÖNYVTÁR TELJES ÁLLOMÁNYÁNAK ÖNÁLLÓ 

HASZNÁLATA A TANULÁSBAN ÉS A PIHENÉSBEN 
 KÖNYVTÁR TELJES ÁLLOMÁNYÁNAK ÖNÁLLÓ 

HASZNÁLATÁNAK ELSAJÁTÍTÁSA 
    
1. Tömegkommunikációs eszközök, csatornák  Tömegkommunikációs műsorok, programok figyelése, a 

megszerzett információk rendszerezése, szelektálása, 
felhasználása a tantárgyi tanulás során; 
sajtófigyelés, – olvasás, ismertetők írása 

    
2. Művelődési, művészeti, tudományos intézmények szolgáltatásai  Mozi, színház, művelődési ház programjainak figyelése, 

válogatása, részvétel a programokon; 
iskolai feladatokhoz kapcsolódó múzeumi, levéltári kutató-
gyűjtőmunka gyakorlása 

    
3. A könyv- és médiapiac  Tájékozódás a könyv-, film-, videó – és lemezpiacon: 

katalógusok, ajánlások figyelése, könyv-, film, videó, 
hanglemez-ajánlások készítése 

    
4. Önművelési napló  Önművelési napló vezetése 
    
II. KERESÉSI SZEMPONTOK KIFEJEZÉSE A KÖNYVTÁR 

KÓDRENDSZERÉVEL 
 KERESÉSI SZEMPONTOK KIFEJEZÉSÉNEK TANULÁSA 

ÉS BEGYAKORLÁSA 
    
1. Az időszaki kiadványok fajtái, szerkezete  Az írott és elektronikus sajtó különböző formáinak, 

szerkezetének, tartalmi, formai jegyeinek számbavétele; 
önálló ismeretszerzés gyakorlása gyermek, ifjúsági és 
szakfolyóiratokból, iskolai témához kapcsolódva 

    
2. Tömegkommunikációs eszközök és csatornák  Tömegkommunikációs csatornák  

és eszközök útján szerzett ismeretek beépítése az iskolai 
tananyagba: műsorok, programok figyelése, ajánlása; 
médiapiac figyelése, újdonságok ajánlása 

    
3. Önművelési csatornák (művelődési ház, színház, film, kiállítás, 

múzeum, levéltár) 
 Különböző önművelési csatornák szolgáltatásainak 

figyelemmel kísérése; 
műsorfüzetek, ismertetők, tájékoztatók olvasása; 
kutató-gyűjtőmunka végzése múzeumban, levéltárban, iskolai 
irattárban 

    
4. Komplex könyvtári keresés katalógusból és számítógép 

segítségével 
 A komplex keresés különböző módjainak megtanulása 

    
III. IRÁNYÍTOTT FORRÁS ÉS INFORMÁCIÓKERESÉS  DIREKT ÉS INDIREKT TÁJÉKOZTATÁSI 

ESZKÖZÖKNEK MEGFELELŐ MÓDSZEREK 
ALKALMAZÁSA  

    
1 A közhasznú információforrások (szerkezete, felépítése): 

telefonkönyv, menetrend, szaknévsor, a médiapiac ajánló 
katalógusai 

 Telefonkönyv, menetrend, szaknévsor, ajánló katalógus (könyv, 
lemez, videó) tanulmányozása, Használatuk gyakorlása 

    
2. A könyvtári számítógépes adatbázis  A számítógépes adatbázis  használatának gyakorlása 
    
IV. TANULMÁNYI PROBLÉMÁNAK MEGFELELŐ MÉDIUM 

KIVÁLASZTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA 
 TANULMÁNYI PROBLÉMÁNAK MEGFELELŐ MÉDIUM 

KIVÁLASZTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK TANULÁSA 
    
1. Forráshasználat módja. A keresés lépései, forrásfeltárás  Forráshasználat módjának tanulása. 
    
2. Forráshasználat etikai kérdései  Forráshasználat etikai kérdéseinek tanulása 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
8. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 

    
I. OLVASÁS  AZ OLVASÁS TANULÁSA 
    
1. Könyvolvasási szokások  Könyvolvasási szokások alakítása 
    
2. Az olvasáskutatás témakörei  Tájékozódás az olvasáskutatás témakörei és eredményei 

körében 
    
II. ÍRÁS, ÍRÁSOS KOMMUNIKÁCIÓ  ÍRÁS, ÍRÁSOS KOMMUNIKÁCIÓ TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 
    
1. Írástechnikák  Az írástechnikák elsajátítása 
    
2. Helyesírás, helyesírási elemzés, helyesírási javítás  A helyesírás, a helyesírási elemzés és a helyesírási szempontú 

szövegjavítás gyakorlása 
    
3. A helyesírási szabályzat használata  A helyesírási szabályzat használatának gyakorlása 
    
4. Helyesírási hibák gyűjtése  Helyesírási hibák gyűjtése 
    
5. Fogalmazás  A fogalmazás tanulása, gyakorlása 
    
III. AZ ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesejtés  Helyesejtés-tanulás 
    
2. Az élőbeszéd gyakorlása  Az élőbeszéd gyakorlása 
    
IV. MÁSOK MEGHALLGATÁSA  MÁSOK MEGHALLGATÁSA, A HALLGATÓ–

BEFOGADÓ SZEREP GYAKORLÁSA 
    
1. Elhangzó információk felfogása, szövegértés  A beszédet kezdeményező személy információinak felfogása, a 

szövegértés gyakorlása 
    
2. Beszédpercepció  A beszédpercepció fejlesztése 
    
3. A beszélő személy és az általa közvetített üzenet hitelessége  A beszélő személy és az általa közvetítettek hitelességének 

elemzése 
    
    
V. A STÍLUS  ISMERETEK TANULÁSA, ÉLMÉNYEK SZERZÉSE A 

STÍLUSRÓL, A STÍLUST VIZSGÁLÓ STILISZTIKÁRÓL 
    
1. A képes kifejezések fajtái  A képes kifejezések fajtáinak áttekintése, felismerésének 

gyakorlása 
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2. A szó- és a mondatalakzatok fajtái  A szó- és mondatalakzatok fajtáinak áttekintése, felismerésük 

gyakorlása 
    
VI. STÍLUSFAJTÁK ÉS SZÖVEGTÍPUSOK  STÍLUSFAJTÁK ÉS SZÖVEGTÍPUSOK MEGISMERÉSE 
 

1. Az írott szövegek jellegzetes stílusfajtái  Az írott szövegek jellegzetes stílusfajtáinak megismerése 
    
2. Az írott stílusok jellemzői a vizuális kép és a nyelvi kép 

szempontjából 
 Az írott stílusok jellemzőinek megismerése a vizuális kép, 

valamint a nyelvi kép szempontjából 
    
3. A beszélt szövegek jellegzetes stílusfajtái  A beszélt szövegek jellegzetes stílusfajtáinak felismerése 
    
4. A beszélt stílus akusztikumának jellegzetességei  Ismeretek tanulása, élmények szerzése a beszélt stílus 

akusztikumának néhány jellegzetességéről 
 
 
 

   

INFORMATIKAI ISMERETEK 
    
I. INFOTECHNOLÓGIA  INFOTECHNOLÓGIA HASZNÁLATA 

PROBLÉMAMEGOLDÁSRA 
    
1. Probléma megoldásához szükséges eszközök és módszerek  Probléma megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

kiválasztásának menete 
    
2. Algoritmizálás, adatmodellezés   Algoritmizálás, adatmodellezés megismerése 
    
3. Véletlen jelenségek modelljének megismerése  Véletlen események szimulálása és a szimuláció vizsgálata: 

dobókocka szimulációs programjának elkészítése és elemzése; 
lottóhúzások szimulációjának elemzése, a nyerési esély 
vizsgálata; 
gazdasági szimulációs program készítése a termék – 
iskolaújság – költségkalkulációjához és hozamának 
vizsgálatához 

    
II. INFOKOMMUNIKÁCIÓ  ISMERKEDÉS A KOMMUNIKÁCIÓ KÜLÖNBÖZŐ 

FORMÁIVAL  
    
1. Az Interneten, mint kommunikációs és adatcserélő hely. 

 
 Információ szerzés és információ elhelyezése az Interneten 

    
2. Mobilkommunikációs eszközök.  

Egyéni információk. 
 Mobilkommunikációs eszközök használata.  

Egyéni információk továbbítása mobilkommunikációs 
eszközökön. 

    
III. MÉDIAINFORMATIKA  HAGYOMÁNYOS ÉS ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK 

KAPCSOLATA 
    
1. Hagyományos médiumok számítógépes megfelelői  Hírlapok, folyóiratok online kiadásai. 

Az e-book fogalma 
Elektronikus könyvtárak 

    
IV. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM  AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM GYAKORLATA 
    
1. A szerzői jog  A szerzői jog fogalma. Szabad felhasználás értelmezése 
    
2. Informatika biztonság  Informatika biztonság fontosságának megismerése 
    
3. Az informatika hatása az emberi kapcsolatokra  Az informatika fejlődésének pozitív és negatív hatásainak 

megismerése az emberi kapcsolatokra 
    
4. Viselkedési szabályok az infokommunikációs világban  A netikett fogalma. 

Hogyan viselkedjünk virtuális kapcsolattartáskor 
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MÉDIAISMERET 

    
I. KÖNYVTÁR TELJES ÁLLOMÁNYÁNAK ÖNÁLLÓ 

HASZNÁLATA A TANULÁSBAN ÉS A PIHENÉSBEN 
 KÖNYVTÁR TELJES ÁLLOMÁNYÁNAK ÖNÁLLÓ 

HASZNÁLATÁNAK ELSAJÁTÍTÁSA 
    
2. Otthoni médiatár  Tervezet készítése otthoni médiatár összeállításához 
 
3. A különböző tömegkommunikációs csatornák, eszközök, 

formák 
 A különböző tömegkommunikációs csatornákat, eszközök, 

formák használatának gyakorlása 
    
4. Médiaszövegek, médiaműsorok  Médiaszövegek olvasásának gyakorlása; 

műsorkiválasztás, műsorfigyelés, értékelés, véleményalkotás 
    
5. A médiapiac kínálata  Tájékozódás a médiapiac kínálatáról: ajánló listák, 

katalógusok, műsorfüzetek olvasása; 
könyvesbolt, antikvárium, videotéka látogatása 

    
6. Az iskolán kívüli önművelés csatornái (művelődési, művészeti, 

tudományos intézmények); 
múzeumi, levéltári kutatómunka; 
önművelési napló 

 Az iskolán kívüli önművelés megfelelő csatornáinak 
kiválasztása, műsorok, programok megtekintése; 
múzeumi, levéltári kutatómunka végzése; 
önművelési napló készítése 

    
II. KERESÉSI SZEMPONTOK KIFEJEZÉSE A KÖNYVTÁR 

KÓDRENDSZERÉVEL 
 KERESÉSI SZEMPONTOK KIFEJEZÉSÉNEK TANULÁSA 

ÉS BEGYAKORLÁSA 
    
1.  
 

Hagyományos és modern dokumentumok ismerete és 
használata (AV, CD, multimédia, számítógépes programok). 
Internet (kereső programok, levelezés) információszerzés és – 
felhasználás 

 
a könyv témájának megállapítására a tartalomjegyzék, az 
előszó, képek, ábrák és fejezetek tanulmányozásával; 
nyomtatott dokumentumok tájékoztató apparátusának 
(tárgymutató, névmutató, irodalomjegyzék) használata; 
dokumentumok kiválasztása és használata iskolai feladatok és 
egyéni problémák megoldásához 

    
2. Közhasznú információforrások (menetrend, telefonkönyv, 

szaknévsor) 
 Közhasznú információforrások használatának gyakorlása 

    
3. Napilapok, szakfolyóiratok, elektronikus  médiumok  Különböző napilapok és szakfolyóiratok, elektronikus 

médiumok rendszeres használatának gyakorlása; ajánló 
bibliográfiák összeállítása 

    
4. A számítógépes könyv- és újságszerkesztés modern 

technológiája; szerepük az információk gyors áramlásában 
 Információk tanulása  számítógépes könyv- és újságszerkesztés 

modern technológiájáról; 
szerepük tisztázása az információk gyors áramlásában 

    
5. A médiapiac ajánlásai (könyv, CD, videó, DVD, műsoros 

kazetta) 
 A médiapiac ajánlásainak figyelése; szempontok számbavétele 

könyv-lemez-, hang- és videó tár összeállításához 
    
6. A múzeumi, levéltári ismeretszerzés, önálló kutató- és 

gyűjtőmunka 
 A múzeumi, levéltári ismeretszerzés, önálló kutató- és 

gyűjtőmunka gyakorlása 
    
III. IRÁNYÍTOTT FORRÁS ÉS INFORMÁCIÓKERESÉS  DIREKT ÉS INDIREKT TÁJÉKOZTATÁSI 

ESZKÖZÖKNEK MEGFELELŐ MÓDSZEREK 
ALKALMAZÁSA 

    
1. A televízió, a rádió, az újság, a múzeum, a levéltár információs 

lehetőségei, hasonlóságai, különbözőségei a könyvtári 
tájékoztató apparátussal 

 A televízió, a  rádió, az újság, a múzeum és a levéltár 
információs lehetőségeinek számbavétele, összehasonlítása a 
könyvtári tájékoztató apparátussal 
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IV. TANULMÁNYI PROBLÉMÁNAK MEGFELELŐ MÉDIUM 

KIVÁLASZTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA 
 TANULMÁNYI PROBLÉMÁNAK MEGFELELŐ MÉDIUM 

KIVÁLASZTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK TANULÁSA 
    
1. A multimédia, mint komplex adatforrás   A multimédia, mint komplex adatforrás tanulása 
    
2. Forráshasználat módja. A keresés lépései, forrásfeltárás.  Forráshasználat módjának, a keresés lépéseinek és a 

forrásfeltárás elmélyítése. 
    
V. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 

ISMERETSZERZÉS 
 A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁNAK TANULÁSA, 

AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS GYAKORLÁSA 
 
1. A tömegmédiumok és a különböző önművelési csatornák  A tömegmédiumok és a különböző önművelési csatornák 

használatának gyakorlása, az információk beépítése az önálló 
ismeretszerzésbe; 
ajánlott vagy szabadon választott (kedvenc) műsorok nézése, 
hallgatása, róluk szóló kritikák, elemzések figyelése, 
összegyűjtése; 
tantárgyi témához kapcsolódó programajánlás késztése 
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Az Információs és kommunikációs kultúra nevű kereszttanterv 
alkalmazásának céljai a 9–12. évfolyamon 

 
Az információs és kommunikációs kereszttanterv célja, hogy a kereszttantervet választó pedagógus teamek 
minden tagja átlássa, hogy információs és kommunikációs kultúrának szerves része az anyanyelv tudatos és 
igényes használata, az elektronikus média hatásmechanizmusainak megértése, a különböző médiumokban való 
eligazodás, az információk szelektív használata. Az információs és kommunikációs kultúra kialakítása ugyanis 
az egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás 
megértésének meghatározó feltétele. 
 
A fentiekből következi, hogy minden műveltségi területen, a közoktatás egész időszakában valamennyi 
pedagógusnak nagy gondot kell fordítania az információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére. Az egyes 
pedagógusok teendőit segíti szervezni a következő strukturált téma és tevékenységsor 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
9. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    

A) ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
    
I. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás 
    
2. A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás  A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás 
    
II. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Tájékoztató jellegű szövegek  Tájékoztató jellegű szövegek alkotása 
    
2. Felhívó, emotív, kapcsolatteremtő típusú szövegek  Felhívó emotív, kapcsolatteremtő típusú szövegek alkotása 
    
3. Az írott szövegek korrekciója  Az írott szövegek korrekciója az alábbi szempontok szerint: 

kommunikáció (a második személy figyelembe vétele) 
műfaj 
nyelvhelyesség 
stilisztika 
szerkesztés 

    
4. Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek  Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek alkotása 
    
III. HELYESÍRÁS  A HELYESÍRÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Problémacentrikus helyesírás-gyakorlás tekintettel a 

típushibákra 
 Problémacentrikus helyesírás-gyakorlás tekintettel a 

típushibákra 
    
2. A helyesírás egyéni korrekciója a helyesírási szabályzat 

használatának gyakorlásával 
 A helyesírás egyéni korrekciója a helyesírási szabályzat 

használatának gyakorlásával 
    
IV. A KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓRÓL TANULT ISMERETEK 

AKTUALIZÁLÓ FELIDÉZÉSE 
    
1. A kommunikáció tényezői és funkciói különböző műfajú írott és 

beszélt szövegekben 
 A kommunikáció tényezőinek és funkcióinak felismerése 

különböző műfajú beszélt és írott szövegek elemzésekor 
    
2. A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei különböző 

valóságos szituációkban, továbbá epikus szövegekben 
 A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközeinek felismerése 

különböző valóságos szituációkban, továbbá epikus 
szövegekben 

    
3. A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközeinek megjelenítése 

írott és beszélt epikus szövegek alkotása során 
 A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközeinek megjelenítése 

írott és beszélt epikus szövegek alkotása során 
    
4. Az írásjelek, valamint a mondat- és szövegfonetikai eszközök 

funkciójának kommunikációs szempontú elemzése 
 Az írásjelek, valamint a mondat- és szövegfonetikai eszközök 

funkciójának kommunikációs szempontú elemzése 
    
5. Szóbeli és írásbeli szövegek alkotása  Szóbeli és írásbeli szövegek alkotása a dominánsan 

referenciális, emotív, konatív, fatikus, poétikus és metanyelvi 
funkció megjelenítésére 
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V. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK  ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 

OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, JEGYZETELÉSE 
    
1. A nyelv és a beszéd fogalma  A nyelv és a beszéd fogalmának, különbözőségének megértése 
    
2. A nyelvek összehasonlítása, tipizálásuk  A nyelvek összehasonlítása, tipizálásuk megismerése 
    
VI. DIALEKTOLÓGIAI, NYELVSZOCIOLÓGIAI, SZOCIO-

LINGVISZTIKAI TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 
 DIALEKTOLÓGIAI, NYELVSZOCIOLÓGIAI, SZOCIO-

LINGVISZTIKAI TÉMÁJÚ SZAKSZÖVEGEK 
OLVASÁSA, ELEMZÉSE, JEGYZETELÉSE 

    
1. A jellegzetes mai magyar nyelvjárások  A jellegzetes mai magyar nyelvjárások megismerése 

szakszöveg olvasás, nyelvi tények gyűjtése és elemzése révén 
    
2. A köznyelv mint a magyar nyelv egységes változata  A köznyelv mint a magyar nyelv egységes változatának 

megismerése 
    
3. A regionális köznyelvek mint a köznyelv területi 

nyelvváltozatai 
 A regionális köznyelvek mint a köznyelv területi 

nyelvváltozatainak megismerése 
    
4. A nyelv társadalmi rétegződése: szaknyelvek, csoportnyelvek  A nyelv társadalmi rétegződésének (szaknyelveknek, 

csoportnyelveknek) megismerése 
    
5. A szociolingvisztika néhány témája: a nyelvi változás; nyelv és 

nem; szolidaritás és udvariasság; nyelvtervezés; diglosszia; 
kétnyelvűség, többnyelvűség stb. 

 A szociolingvisztika néhány témájának megismerése, 
szakszövegolvasással, kiselőadások tartásával, önművelési 
feladatok megoldásával 

    
VII. ÍRÁS- ÉS HELYESÍRÁSTÖRTÉNETI TÉMÁJÚ 

SZAKSZÖVEGEK 
 ÍRÁS- ÉS HELYESÍRÁSTÖRTÉNETI TÉMÁJÚ 

SZAKSZÖVEGEK OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    
1. Az írásbeliség jelentősége  Az írásbeliség jelentőségének megismerése 
    
2. A magyar helyesírás kialakulása, története, mai sajátosságai  A magyar helyesírás kialakulásának, történeténeke, mai 

sajátosságainak megismerése 
    
VIII. A BESZÉDKUTATÁS TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ 

SZAKSZÖVEGEK 
 A BESZÉDKUTATÁS TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ 

SZAKSZÖVEGEK OLVASÁSA, ÉRTELMEZÉSE, 
JEGYZETELÉSE 

    
1. A beszéd mint sajátosan emberi jelenség  A beszéd mint sajátosan emberi jelenség tanulmányozása 
    
2. A magyar kiejtési szótár  A magyar kiejtési szótár megismerése, használatának 

megtanulása 
  

 
  

B) INFORMATIKAI ISMERETEK 
    
I. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK  INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

ELMÉLYÍTÉSE 
    
1. Adatbázisok alkalmazása, keresés adatbázisban  Az adatbázis-kezelés elmélyítése, gyakorlati használattá tétele 
    
II. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKA 

ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL 
 INFORMATIKA ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL 

SEGÍTETT PROBLÉMAMEGOLDÁS TANULÁSA 
    
1. A folyamatmodellezés; 

az optimalizálás; 
módosított és/vagy finomított programok 

 A visszacsatolásos módszer (tervszerű próbálkozás, elemzés) 
alkalmazásának gyakorlása adott problémák megoldásának 
segítése végett (bankkölcsön részleteinek meghatározása, 
átlagsebesség vizsgálata, ferde hajítás folyamatának 
szimulálása; gazdasági tranzakcióhoz, életjátékhoz 
szimulációs program készítése stb.) 



 
 
 
 
4360 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
2. Algoritmizálás, adatmodellezés  Algoritmizálás, adatmodellezés alkalmazása a gyakorlatban 
    
3. Mérések és szimulációk  Mérések és szimulációk gyakorlati alkalmazása 
    
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   A HÁLÓZATI KOMMUNIKÁCIÓ TANULÁSA 
    
1. Információcsere az interneten  Internetes információ-áromoltatás gyakorlati alkalmazása 
    
2. Hatékony információszerzés az interneten  Az interneten való hatékony információszerzés megtanulása 
    
2. Információ elhelyezése az interneten  Az interneten való információ elhelyezésének megtanulása  
    
3. Információk küldése és fogadása   Információk küldésének és fogadásának begyakorlása 
    
IV. MÉDIAINFORMATIKA  MÉDIAINFORMATIKAI ISMERETEK ELMÉLYÍTÉSE  
    
1. Hagyományostól eltérő médiumok  Hagyományostól eltérő médiumok használata 
    
V. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM  AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM MEGISMERÉSE 
    
1. Szerzői jogi kérdések  A szabadon felhasználható dokumentum, szoftver és azok 

gyakorlati alkalmazása 
    
2. Adatvédelem  Adatvédelmi alapfogalmak, hitelességvédelem, elektronikus 

aláírás 
    
3. Informatikai eszközök használatának hatása az emberiségre.   Ismerkedés az informatikai eszközök használatának hatásával 

az emberiségre. 
    
4. Infokommunikációs világ viselkedési és publikálási szabályai  Infokommunikációs világ viselkedési és publikálási 

szabályainak megismerése példákon keresztül 
    
5. Élethosszig tartó tanulás és az informatikai eszközök 

 
 Élethosszig tartó tanulás megismerése és az informatikai 

eszközökhöz fűződő kapcsolatainak megértése   
  

 
  

C) MÉDIAISMERET 
    
I. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA A 
TANULÁSBAN 

 KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁNAK 
TANULÁSA 

    
1. A tömegkommunikációs csatornák nyújtotta információszerzési 

lehetőségek 
 Tájékozódás, információszerzés a tömegkommunikációs 

csatornák révén; 
az információk szelektálása, beépítése a tantárgyi tanulásba; 
televízió, rádió, sajtó kritikák, elemzések figyelemmel kísérése 

    
2. A művelődési, művészeti, tudományos intézmények 

szolgáltatásai 
 A múzeumi, levéltári kutató-, gyűjtőmunka módszereinek 

gyakorlása; 
közreműködés iskolarádió, iskolaújság, filmklub vagy videó 
szakkör programjának elkészítésében (szerkesztésében) 

    
3. Önművelési programterv  Önművelési programterv készítése 
    
II. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 

KIFEJEZÉSE 
 INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 

KIFEJEZÉSÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ NYELVEK SEGÍTSÉGÉVEL 

    
1. A korszerű információhordozók (AV – dokumentumok, CD-

lemezek, multimédia stb.) fejlődéstörténete 
 A modern információhordozók fejlődéstörténetének 

számbavétele önálló ismeretszerzés keretében 
    
2. Kézikönyvek, összefoglalók, forrás- és szemelvény-

gyűjtemények 
 Kézikönyvek, összefoglalók, forrás- és szemelvény-

gyűjtemények használatának gyakorlása 
    
3. Közhasznú információforrások  Közhasznú információforrások használatának gyakorlása 
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4. Tömegkommunikációs csatornák  Műsorfigyelés, – válogatás, sajtóolvasás; 

beszámoló készítése a látott-hallott műsorokról, illetve az 
olvasottakról; 
a kritikaírás gyakorlása 

    
5.  
 

Az önművelés különböző csatornái 
 

Érdeklődési körhöz, választott pályához kapcsolódó 
információszerzés közművelődési, művészeti, tudományos 
intézményekből 

    
III. PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    
1. A könyv- és médiapiac tájékoztatói; 

a művelődési, művészeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjainak, ajánlásainak, figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 

    
IV. DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
 DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    
1. A begyűjtött információk szelektálása különböző nézőpontból  A begyűjtött információk szelektálásának megtanulása 

tudományos, esztétikai, az adott feladathoz való 
felhasználhatóság szempontjából 

    
2. A szerzőség és mások által készített dokumentumok 

felhasználása 
 A más alkotó által készített dokumentum, dokumentumrészlet 

vagy más alkotás felhasználásának módozatainak rögzítése 
    
V. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 

ISMERETSZERZÉS 
 A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁNAK TANULÁSA, 

AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS GYAKORLÁSA 
    
    
1. A tömegkommunikációs csatornák és az iskolán kívüli 

önművelési formák útján szerzett információk 
 A többcsatornás ismeretszerzés útján szerzett információk 

elemzése, rendszerezése, felhasználása; 
televízió-, rádióműsorok, programok figyelése; 
publicisztikai szövegek olvasása és írása  (riport, elemzés, 
kritika); 
irodalomkutatás, forráselemzés, anyaggyűjtés múzeumi, 
levéltári eszköztár felhasználásával; 
iskolarádió, iskolaújság, programjának összeállítása 
(szerkesztése) 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
10. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    

A) ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
    
I. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás 
    
2. A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás  A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás 
    
II. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek  Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek alkotása 
    
2. Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek 
 Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek alkotása 
    
3. Az írott szövegek korrekciója  Az írott szövegek korrekciója az alábbi szempontok szerint: 

kommunikáció (a 2. személy figyelembe vétele); műfaj; 
nyelvhelyesség; stilisztika; szerkesztés 

    
4. Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek  Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek alkotása 
    
III. SZÓKINCSTANI ISMERETEK  SZÓKINCSTANI ISMERETEK TANULÁSA 

SZAKSZÖVEGOLVASÁS, SZÖVEGELEMZÉS, 
JEGYZETKÉSZÍTÉS RÉVÉN 

    
1. Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
 Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
    
2. A szókincsgyarapodás forrásai, módjai  A szókincsgyarapodás forrásainak, módjainak megismerése 
  

 
  

B) INFORMATIKAI ISMERETEK 
    
I. INFORMATIKA ESZKÖZÖK HASZNÁLATA  INFORMATIKA ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK 

TANULÁSA  
    
1. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK  INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

ELMÉLYÍTÉSE 
    
2. Adatbázisok alkalmazása, keresés adatbázisban  Az adatbázis-kezelés elmélyítése, gyakorlati használattá tétele 
    
II. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKA 

ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL 
 INFORMATIKA ESZKÖZÖKKEL ÉS MÓDSZEREKKEL 

SEGÍTETT PROBLÉMAMEGOLDÁS TANULÁSA 
    
1. A folyamatmodellezés; 

az optimalizálás; 
módosított és/vagy finomított programok 

 A visszacsatolásos módszer (tervszerű próbálkozás, elemzés) 
alkalmazásának gyakorlása adott problémák megoldásának 
segítése végett (bankkölcsön részleteinek meghatározása, 
átlagsebesség vizsgálata, ferde hajítás folyamatának 
szimulálása; gazdasági tranzakcióhoz, életjátékhoz 
szimulációs program készítése stb.) 
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2. Algoritmizálás, adatmodellezés  Algoritmizálás, adatmodellezés alkalmazása a gyakorlatban 
 
3. Mérések és szimulációk  Mérések és szimulációk gyakorlati alkalmazása 
    
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   A HÁLÓZATI KOMMUNIKÁCIÓ TANULÁSA 
    
1. Információcsere az interneten  Internetes információ-áromoltatás gyakorlati alkalmazása 
    
2. Hatékony információszerzés az interneten  Az interneten való hatékony információszerzés megtanulása 
    
3. Információ elhelyezése az interneten  Az interneten való információ elhelyezésének megtanulása  
    
4. Információk küldése és fogadása   Információk küldésének és fogadásának begyakorlása 
    
IV. MÉDIAINFORMATIKA  MÉDIAINFORMATIKAI ISMERETEK ELMÉLYÍTÉSE  
    
1. Hagyományostól eltérő médiumok  Hagyományostól eltérő médiumok használata 
    
V. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM  AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM MEGISMERÉSE 
    
1. Szerzői jogi kérdések  A szabadon felhasználható dokumentum, szoftver és azok 

gyakorlati alkalmazása 
    
2. Adatvédelem  Adatvédelmi alapfogalmak, hitelességvédelem, elektronikus 

aláírás 
    
3. Informatikai eszközök használatának hatása az emberiségre.   Ismerkedés az informatikai eszközök használatának hatásával 

az emberiségre. 
    
4. Infokommunikációs világ viselkedési és publikálási szabályai  Infokommunikációs világ viselkedési és publikálási 

szabályainak megismerése példákon keresztül 
    
5. Élethosszig tartó tanulás és az informatikai eszközök 

 
 Élethosszig tartó tanulás megismerése és az informatikai 

eszközökhöz fűződő kapcsolatainak megértése   
  

 
  

C) MÉDIAISMERET 
    
I. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 

KIFEJEZÉSÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ NYELVEK SEGÍTSÉGÉVEL 

 INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSE 

    
1. Hagyományos és modern ismerethordozók  A hagyományos és modern ismerethordozók felhasználásának 

gyakorlása a szaktárgyi ismeretszerzésben és az iskolán kívüli 
önképzésben 

    
2. Tömegkommunikációs és önművelési csatornák  Tömegkommunikációs és önművelési csatornák használatának 

gyakorlása 
    
II. PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    
1. A teljes médiatári információbázis 

Modern információhordozók ismerete és használata 
(multimédia, számítógépes programok). Internet (kereső 
programok, levelezés) információszerzés és – felhasználás 

 A teljes médiatári információbázis használatának gyakorlása 

    
2. A könyv- és médiapiac tájékoztatói; 

a művelődési, művészeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjainak, ajánlásainak, figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 
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III: DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
 DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    
1. A világhálóról begyűjtött információk szelektálása különböző 

nézőpontból 
 A világhálóról begyűjtött információk szelektálásának az adott 

feladathoz való felhasználhatóság szempontjából 
Az etikai és ízlésbeli kérdések megvilágítása 

    
2. Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdései 
 Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdéseinek megtanulása 
    
IV. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 

ISMERETSZERZÉS 
 A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁNAK TANULÁSA, 

AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS GYAKORLÁSA 
    
1. Forrásalapú tanulás, szaktárgyi kutató-, gyűjtőmunka 

médiatári eszköztárra építve 
 Konkrét feladatok alapján adatkeresés, jegyzetelés, 

irodalomkutatás, témafigyelés, továbbá számítógépes 
adatbázis- használat gyakorlása; 
a különböző tanulási technikák (forrásalapú tanulás) 
gyakorlása: a figyelem, a bevésés, a felidézés fontosságának 
belátása; 
a könyv- és sajtóolvasás gyakorlása: publicisztikai szövegek 
olvasása (riport, interjú előadás); 
diagnosztikus tanulás (önértékelés) gyakorlása 

    
2. Az információkezelés és – feldolgozás fázisai, technikái, 

módszerei és etikai szabályai 
 Az információkezelés és – feldolgozás fázisainak 

(anyaggyűjtés, információfeldolgozás, – rendszerezés, közlés, 
értékelés), technikáinak (irodalomjegyzék készítése, 
jegyzetelés, cédulázás, vázlat készítése), módszereinek és etikai 
szabályainak gyakorlása 

    
3. Tömegmédiumok, önművelési csatornák használata  Riport, interjú, kritika, elemzés írása, készítése szabadon 

választott műsorról, programról; 
múzeumi, levéltári, kutató-, gyűjtőmunka gyakorlása 
szaktárgyi keretek között; tanulmány, dolgozat készítése, írásos 
és tárgyi források alapján 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
11. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    

A) ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
    
I. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás 
    
2. A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás  A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás 
    
II. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek  Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek alkotása 
    
2. Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek 
 Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek alkotása 
    
3. Az írott szövegek korrekciója  Az írott szövegek korrekciója az alábbi szempontok szerint: 

kommunikáció (a 2. személy figyelembe vétele); műfaj; 
nyelvhelyesség; stilisztika; szerkesztés 

    
4. Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek  Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek alkotása 
    
III. SZÓKINCSTANI ISMERETEK  SZÓKINCSTANI ISMERETEK TANULÁSA 

SZAKSZÖVEGOLVASÁS, SZÖVEGELEMZÉS, 
JEGYZETKÉSZÍTÉS RÉVÉN 

    
1. Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
 Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
    
2. A szókincsgyarapodás forrásai, módjai  A szókincsgyarapodás forrásainak, módjainak megismerése 
    

B) INFORMATIKAI ISMERETEK 
    
I. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   INFOKOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK  
    
1. A számítógépes kommunikáció alapjainak elmélyítése  A számítógépes kommunikáció alapjainak elmélyítése 

    

C) MÉDIAISMERET 
    
I. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 

KIFEJEZÉSÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ NYELVEK SEGÍTSÉGÉVEL 

 INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSE 

    
1. Hagyományos és modern ismerethordozók  A hagyományos és modern ismerethordozók felhasználásának 

gyakorlása a szaktárgyi ismeretszerzésben és az iskolán kívüli 
önképzésben 

    
2. Tömegkommunikációs és önművelési csatornák  Tömegkommunikációs és önművelési csatornák használatának 

gyakorlása 
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II. PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    
1. A teljes médiatári információbázis 

Modern információhordozók ismerete és használata 
(multimédia, számítógépes programok). Internet (kereső 
programok, levelezés) információszerzés és – felhasználás 

 A teljes médiatári információbázis használatának gyakorlása 

    
2. A könyv- és médiapiac tájékoztatói; 

a művelődési, művészeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjainak, ajánlásainak, figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 

    
III: DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
 DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    
1. A világhálóról begyűjtött információk szelektálása különböző 

nézőpontból 
 A világhálóról begyűjtött információk szelektálásának az adott 

feladathoz való felhasználhatóság szempontjából 
Az etikai és ízlésbeli kérdések megvilágítása 

    
2. Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdései 
 Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdéseinek megtanulása 
    
IV. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 

ISMERETSZERZÉS 
 A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁNAK TANULÁSA, 

AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS GYAKORLÁSA 
    
1. Forrásalapú tanulás, szaktárgyi kutató-, gyűjtőmunka médiatári 

eszköztárra építve 
 Konkrét feladatok alapján adatkeresés, jegyzetelés, 

irodalomkutatás, témafigyelés, továbbá számítógépes 
adatbázis- használat gyakorlása; 
a különböző tanulási technikák (forrásalapú tanulás) 
gyakorlása: a figyelem, a bevésés, a felidézés fontosságának 
belátása; 
a könyv- és sajtóolvasás gyakorlása: publicisztikai szövegek 
olvasása (riport, interjú előadás); 
diagnosztikus tanulás (önértékelés) gyakorlása 

    
2. Az információkezelés és – feldolgozás fázisai, technikái, 

módszerei és etikai szabályai 
 Az információkezelés és – feldolgozás fázisainak 

(anyaggyűjtés, információfeldolgozás, – rendszerezés, közlés, 
értékelés), technikáinak (irodalomjegyzék készítése, 
jegyzetelés, cédulázás, vázlat készítése), módszereinek és 
etikai szabályainak gyakorlása 

    
3. Tömegmédiumok, önművelési csatornák használata  Riport, interjú, kritika, elemzés írása, készítése szabadon 

választott műsorról, programról; 
múzeumi, levéltári, kutató-, gyűjtőmunka gyakorlása 
szaktárgyi keretek között; tanulmány, dolgozat készítése, 
írásos és tárgyi források alapján 
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
12. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    

A) ANYANYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 
    
I. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás 
    
2. A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás  A szóbeli szövegalkotás és szövegreprodukálás 
    
II. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek  Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű szövegek alkotása 
    
2. Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek 
 Felhívó, szándéknyilvántartó, kapcsolatteremtő típusú 

szövegek alkotása 
    
3. Az írott szövegek korrekciója  Az írott szövegek korrekciója az alábbi szempontok szerint: 

kommunikáció (a 2. személy figyelembe vétele); műfaj; 
nyelvhelyesség; stilisztika; szerkesztés 

    
4. Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek  Poétikus jellegű, formaközpontú szövegek alkotása 
    
III. SZÓKINCSTANI ISMERETEK  SZÓKINCSTANI ISMERETEK TANULÁSA SZAKSZÖ-

VEGOLVASÁS, SZÖVEGELEMZÉS, JEGYZETKÉSZÍTÉS 
RÉVÉN 

    
1. Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
 Tájékozódás a magyar nyelv szókészletének nagyságáról, 

rétegeiről 
    
2. A szókincsgyarapodás forrásai, módjai  A szókincsgyarapodás forrásainak, módjainak megismerése 

    
B) INFORMATIKAI ISMERETEK 
    
I. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   INFOKOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK  
    
1. A számítógépes kommunikáció   A számítógépes kommunikáció alapjainak elmélyítése 
    

C) MÉDIAISMERET 
    
I. INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 

KIFEJEZÉSÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA 
INFORMÁCIÓKERESŐ NYELVEK SEGÍTSÉGÉVEL 

 INFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE ÉS 
KIFEJEZÉSE 

    
1. Hagyományos és modern ismerethordozók  A hagyományos és modern ismerethordozók felhasználásának 

gyakorlása a szaktárgyi ismeretszerzésben és az iskolán kívüli 
önképzésben 

    
2. Tömegkommunikációs és önművelési csatornák  Tömegkommunikációs és önművelési csatornák használatának 

gyakorlása 
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II. PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ MEGFELELŐ ESZKÖZ 

KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK 
BEGYAKORLÁSA 

    
1. A teljes médiatári információbázis 

Modern információhordozók ismerete és használata 
(multimédia, számítógépes programok). Internet (kereső 
programok, levelezés) információszerzés és – felhasználás 

 A teljes médiatári információbázis használatának gyakorlása 

    
2. A könyv- és médiapiac tájékoztatói; 

a művelődési, művészeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló információk 

 Televízió, rádió, sajtó reklámjainak, ajánlásainak, figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól; 
programajánlások készítése 

    
III: DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
 DOKUMENTUMOK TARTALMI HITELESSÉGÉNEK ÉS 

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK MEGÍTÉLÉSE 
ELSAJÁTÍTÁSA 

    
1. A világhálóról begyűjtött információk szelektálása különböző 

nézőpontból 
 A világhálóról begyűjtött információk szelektálásának az adott 

feladathoz való felhasználhatóság szempontjából 
Az etikai és ízlésbeli kérdések megvilágítása 

    
2. Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdései 
 Világhálón elhelyezett különböző dokumentumok 

felhasználásának szerzői jogi kérdéseinek megtanulása 
    
IV. A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJA, ÖNÁLLÓ 

ISMERETSZERZÉS 
 A SZELLEMI MUNKA TECHNIKÁJÁNAK TANULÁSA, 

AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉS GYAKORLÁSA 
    
1. Forrásalapú tanulás, szaktárgyi kutató-, gyűjtőmunka médiatári 

eszköztárra építve 
 Konkrét feladatok alapján adatkeresés, jegyzetelés, 

irodalomkutatás, témafigyelés, továbbá számítógépes 
adatbázis- használat gyakorlása; 
a különböző tanulási technikák (forrásalapú tanulás) 
gyakorlása: a figyelem, a bevésés, a felidézés fontosságának 
belátása; 
a könyv- és sajtóolvasás gyakorlása: publicisztikai szövegek 
olvasása (riport, interjú előadás); 
diagnosztikus tanulás (önértékelés) gyakorlása 

    
2. Az információkezelés és – feldolgozás fázisai, technikái, 

módszerei és etikai szabályai 
 Az információkezelés és – feldolgozás fázisainak 

(anyaggyűjtés, információfeldolgozás, – rendszerezés, közlés, 
értékelés), technikáinak (irodalomjegyzék készítése, 
jegyzetelés, cédulázás, vázlat készítése), módszereinek és 
etikai szabályainak gyakorlása 

    
3. Tömegmédiumok, önművelési csatornák használata  Riport, interjú, kritika, elemzés írása, készítése szabadon 

választott műsorról, programról; 
múzeumi, levéltári, kutató-, gyűjtőmunka gyakorlása 
szaktárgyi keretek között; tanulmány, dolgozat készítése, 
írásos és tárgyi források alapján 
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KÖRNYEZETTUDATOS 
MAGATARTÁS 

 
KERESZTTANTERV 

 
7–12. évfolyam 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4370 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/??. szám 

 
Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
7–8. évfolyam 

 
A Környezettudatos magatartás című kereszttanterv alkalmazásának 

célja a 7–8. évfolyamon 
 
A tanulók értsék meg a környezettudatos magatartás lényegét: 
 

– Értsék meg a természeti környezet ökológiai törvényszerűségeit és evolúciós mechanizmusait 
– Figyeljék és értsék meg a természetes környezetbe történő beavatkozás hatásait, a települések -, a 

társadalmi és a szociális környezet jellemzőit 
– Értsék meg az ipari tevékenység hatását a környezetre, a természetvédelem és a környezet-architektúra 

alapjait 
– Figyeljék és értsék meg a családi környezet-, a társadalmi és a szociokulturális viszonyrendszereket 
– Értsék meg a környezettechnika alkalmazásának szükségességét 
– Ismerjék meg Európa: -ökoszisztémáinak típusait, állapotát és fajdiverzitásukat, – az élettelen 

természeti környezet adottságait, -az antropogén hatásokat a környezetre 
– Éljék meg: – Magyarország ökoszisztémáinak típusait, állapotukat és fajdiverzitásukat – a 

magyarországi élettelen természeti környezet adottságait, -az antropogén hatásokat a környezetre 
– Értsék meg az ökológiai vészjelzéseket, a rekonstruktív törekvéseket 
– Alakuljon ki bennük: – birtokvágymentesség a környezet iránt, – a kritikus közgazdaságtan-szemlélet, – 

a reményteljes jövőszemlélet, – az alternatív világok megértési igénye 
– Értsék meg a környezetszennyezés okait: – levegő, víz, talaj, hulladék, zaj, radioaktív szennyezés, – a 

környezetvédelem intézményrendszerét, a társadalmi szerveződéseket 
– Éljék és értsék meg: – a való világbeli és az ideális döntéshozás háttereit, – a komplex döntési 

helyzeteket, a felelősség fajtáit, – a normákat és kötelességeket, – a jövő generáció jogait és lehetőségeit 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

 
    
    
I. A KÖRNYEZET  EMPIRIKUS ISMERETSZERZÉS A KÖRNYEZETRŐL 
    
1. Ökológiai törvényszerűségek  Ökológiai törvényszerűségek megértése szakszövegek olvasásával, 

modellek elemzésével, fogalmak tartalmi jegyeinek tisztázásával: pl. 
„ökológiai társulások szintjei, ökológiai társulások szintjeinek élőhelyei, 
táplálkozási formái”, „kapcsolatok az ökológiai társulásokban és a 
társulások között”. 

    
2. Az evolúció mechanizmusai  Az evolúció mechanizmusainak (versengés és együttműködés az 

élőhelyért, versengés és együttműködés a táplálkozásban) megértése 
természetfilmek részleteinek megtekintésével és elemzésével 

    
2.1. Versengés és együttműködés az élőhelyért  Versengés és együttműködés az élőhelyért mechanizmusok megértése 
    
2.2. Versengés és együttműködés a táplálkozásban  Versengés és együttműködés a táplálkozásban mechanizmus megértése 
    
3. Beavatkozás a környezet alakulásába  A beavatkozás megismerése, megértése a környezet alakulásába  
    
3.1. Természeti javak,  energiaforrások elvitele  Természeti javak, energiaforrások elvitele fogalmak tisztázása konkrét 

példák gyűjtését követő elvonatkoztatással 
    
3.2. Anyagok és energia bevitele  Anyagok és energia bevitele fogalmak tisztázása konkrét példák gyűjtését 

követő elvonatkoztatással 
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4. Mezőgazdaságilag művelt környezet  Mezőgazdaságilag művelt környezet megismerése, megértése 
    
4.1. Monokultúrás termesztés  A monokulturás termesztés fogalom megértése előzetes tanulói 

élmények, megfigyelések elemzésével és értelmezésével 
    
4.2. Természetes szabályozás  A természetes szabályozás megértése konkrét példák megfigyelése révén 
    
5. Települések  Települések (lakóhely és  a szomszédos települések) megismerése 

projektmunkában: építkezés, infrastruktúra, közlekedés, 
telekommunikáció 

    
6. Társadalmi és szociokulturális környezet  A lakóhely gazdasági, társadalmi és szociokulturális környezetének, a 

hatalmi-politikai csoportosulások rendszerének áttekintése érdeklődés 
alapján kis csoportokban 

    
II. A KÖRNYEZET ÉS AZ EMBER  A KÖRNYEZET ÉS AZ EMBER MEGISMERÉSE 
    
1. Ipari tevékenység  Az ipari tevékenység megismerése, megértése újságok (gazdasági) 

rovatában való tájékozódással, tényanyaggyűjtéssel, beszámolással 
    
1.1. Energiatermelés, ipari termelés  Az energiatermelés, ipari termelés megismerése, megértése újságok 

(gazdasági) rovatában való tájékozódással, tényanyaggyűjtéssel, 
beszámolással 

    
1.2. Élelmiszertermelés, közlekedés  Az élelmiszertermelés, közlekedés megismerése, megértése újságok 

(gazdasági) rovatában való tájékozódással, tényanyaggyűjtéssel, 
beszámolással 

    
2. Természetvédelem  A természetvédelem aktuális problémáinak megismerése parlamenti 

interpellációk nyomon követésével, az érdekcsoportok explicit és implicit 
törekvéseinek megértésével 

    
2.1. A biodiverzitás védelme  A biodiverzitás védelmének megismerése, megértése 
    
2.2. Populáció- és fajszintű védelem  Populáció- és fajszintű védelem megismerése, megértése 
    
3. Környezetarchitektúra  Környezetarchitektúra megismerése, megértése 
    
3.1. Térelemek, építmények  Térelemek, építmények megismerése, megértése 
    
3.2. Természeti környezet utánzatai  Természeti környezet utánzatainak megismerése, megértése 
    
4. Családi környezet viszonyrendszerei  A családi környezet viszonyrendszerének, valamint társadalmi és 

szociokulturális viszonyrendszernek a megismerése előzetes 
tapasztalatok, a médiából származó életsors-esetek  összegyűjtése és 
elemzése révén 

    
4.1. Elkülönülés és zártság   
    
4.2. Fenyegetettség és elhagyatottság   
    
4.3. Felgyorsult társadalmi változások   
    
4.4. Társadalmi és szociokulturális feszültségforrások   
    
5. A környezettechnika alkalmazása  Ismeretek szerzése a környezettechnika alkalmazásáról 
    
5.1. A levegő-, a víz-, a talajszennyezés csökkentése  A levegő-, a víz-, a talajszennyezés csökkentésének megismerése, a vita, 

az érvelés, a meggyőzés gyakorlása szimulált helyzetekben 
    
5.2. A hulladékok kezelése, zaj- és radioaktivitás védelem  A hulladékok kezelése, zaj- és radioaktivitás védelem megismerése, ezzel 

összefüggő panaszok, beadványok szerkesztése, írása 
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III. EURÓPA TERMÉSZET- ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELME 
 EURÓPA TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMÉNEK 

MEGISMERÉSE 
    
1. Az európai ökoszisztémák típusai, állapotuk és 

fajdiverzitásuk 
 Az európai ökoszisztémák típusai, állapotuk és fajdiverzitásuk 

megismerése, megértése 
    
1.1. Erdők, bokros és füves társulások, magashegységi 

társulások 
 Erdők, bokros és füves társulások, magashegységi társulások 

megismerése, megértése ismeretterjesztő előadások és vetítéssel 
egybekötött élménybeszámolók meghallgatásával, természetfilmek 
megtekintésével 

    
1.2. Folyók és tavak, lápok és mocsarak, tengerpart és 

tenger 
 Folyók és tavak, lápok és mocsarak, tengerpart és tenger megismerése, 

megértése ismeretterjesztő előadások és vetítéssel egybekötött 
élménybeszámolók meghallgatásával, természetfilmek megtekintésével 

    
2. Az élettelen természet adottságai és értékei Európában  Az élettelen természet adottságainak és értékeinek megismerése és 

megértése Európában  
    
2.1. Geológiai képződmények, földfelszín és alatti formák,   Geológiai képződmények, földfelszín- és földfelszín alatti formák, 

megismerése, megértése ismeretterjesztő előadások és vetítéssel 
egybekötött élménybeszámolók meghallgatásával, természetfilmek 
megtekintésével 

    
2.2. Hidrológiai képződmények, talajtakaró típusai  Hidrológiai képződmények, talajtakaró-típusok megismerése, megértése 

ismeretterjesztő előadások és vetítéssel egybekötött élménybeszámolók 
meghallgatásával, természetfilmek megtekintésével 

    
3. Antropogén hatások  Antropogén hatások megismerése, megértése 
    
3.1. Népesedés és élettér  A népesedés és az élettér összefüggésének tanulmányozása statisztikai 

adatok elemzésével, a lehetséges konfliktusok megoldási lehetőségeinek 
végiggondolásával (pl. ötletroham-módszer) 

    
3.2. Népesedés és eltartó képesség  Népesedés és az eltartó-képesség összefüggésének tanulmányozása 

statisztikai adatok elemzésével, a lehetséges konfliktusok megoldási 
lehetőségeinek végiggondolásával (pl. ötletroham-módszer) 

    
4. Az épített környezet Európában  Ismerkedés az európai épített környezettel  

    
4.1. Népi-, és polgári építészet  Népi-, és polgári építészet tanulmányozása 
    
4.2. Vallási- és világi hatalmi építészet  Vallási- és világi hatalmi építészet tanulmányozása 
    
5. A környezet Európában  Néhány európai ország összehasonlítása környezeti szempontból 

személyes tapasztalat, médiából szerzett információ révén 
    
5.1. A közlekedés és a turizmus fejlődése  A közlekedés és a turizmus fejlődése  
    
5.2. A fejlettség és a környezeti hatások kapcsolata  A fejlettség és a környezeti hatások kapcsolatának viszonya 
    
IV. MAGYARORSZÁG TERMÉSZET- ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELME 
 MAGYARORSZÁG TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMÉNEK 

MEGISMERÉSE 
    
1. A magyarországi ökoszisztémák típusai, állapotuk és 

fajdiverzitásuk 
 A magyarországi ökoszisztémák típusai, állapotuk és fajdiverzitásuk 

megismerése, megértése 
    
1.1. Jellegzetes ökoszisztémák és élőlényeik, reliktumok  Jellegzetes ökoszisztémák és élőlényeik, reliktumok megismerése, 

megértése személyes „in vivo” tapasztalás, filmek, kiállítások 
megtekintése, szakemberek tanulási céllal vezetett foglalkozásain való 
részvétel során 

    
1.2. Fokozottan védett ökoszisztémák és fajok, 

természetvédelmi területek 
 Fokozottan védett ökoszisztémák és fajok, természetvédelmi területek 

megismerése személyes „in vivo” tapasztalás, filmek, kiállítások 
megtekintése, szakemberek tanulási céllal vezetett foglalkozásain való 
részvétel során 
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2. Az élettelen természet adottságai és értékei 

Magyarországon 
 Az élettelen természet adottságainak és értékeinek megismerése, 

megértése Magyarországon 
    
2.1. Geológiai képződmények, földfelszín és alatti formák,   Geológiai képződmények, földfelszín és földfelszín alatti formák, 

megismerése, megértése személyes „in vivo” tapasztalás, filmek, 
kiállítások megtekintése, szakemberek tanulási céllal vezetett 
foglalkozásain való részvétel során 

    
2.2. Hidrológiai képződmények, talajtakaró típusai  Hidrológiai képződmények, talajtakaró típusainak megismerése, 

megértése személyes „in vivo” tapasztalás, filmek, kiállítások 
megtekintése, szakemberek tanulási céllal vezetett foglalkozásain való 
részvétel során 

    
3. Az épített környezet Magyarországon  Az épített környezet megismerése, megértése Magyarországon 
    
3.1. Népi-, és polgári építészet  A népi-, és polgári építészet tanulmányozása képek, albumok, és 

szabadtéri néprajzi múzeumokban szerzett személyes tapasztalatok 
alapján  

    
3.2. Vallási- és világi hatalmi építészet  A vallási- és világi hatalmi építészet tanulmányozása albumok, képek és 

személyes tapasztalatok alapján 
    
4. Magyarország környezeti szempontból  A közlekedés és a turizmus, a fejlettség (gazdasági, társadalmi) és a 

környezeti hatások magyarországi kapcsolatának tanulmányozása, ezek 
összevetése néhány fejlett európai ország adataival, eredményeivel 

    
V. ÖKOLÓGIA, GAZDASÁG, GAZDASÁGI ETIKA  ÖKOLÓGIA, GAZDASÁG, GAZDASÁGI ETIKA ALAPJAINAK 

MEGISMERÉSE 
    
1. Rekonstruktív törekvések   Rekonstruktív törekvések megismerése, megértése 
    
1.1. A természet reverzibilis folyamatainak minimális 

befolyásolása 
 Néhány lehetőség megismerése, amely a természet reverzibilis 

folyamatainak minimális befolyásolására irányul 
    
1.2. A pusztító irreverzibilis folyamatok leállítása  Olyan esetek megismerése, amelyek a pusztító irreverzibilis folyamatok 

leállítását követelik 
    
2. Vészjelzések adása, ökoszisztémák tisztelete  Vészjelzések adása, ökoszisztémák tiszteletének sürgetése 
    
2.1. Az ökológiai és a gesztorintézetek   Az ökológiai és gesztorintézetek lehetőségeinek megismerése 
    
2.2. A média és a civil szervezetek   A média és a civil szervezetek lehetőségeinek megismerése: 

aláírásgyűjtést szorgalmazó levél megfogalmazása egy, a lakóhelyen 
aktuális környezeti veszély tárgyában 

    
3. Birtokvágy-mentesség, résztvevő tudatosság  A birtokvágy-mentes magatartásformák, attitűdök és törekvések 

megismerése 
    
3.1. Természetvédelmi területek kiterjesztése  Természetvédelmi területek kiterjesztésének szorgalmazása 
     
3.2. Részvétel a gesztorintézetek cselekvésében   Részvétel gesztorintézetek törekvésének támogatásában 
    
4. Hagyományos közgazdaságtan kontra alternatív 

közgazdaságtan 
 Tájékozódás a hagyományos közgazdaságtan és az alternatív 

közgazdaságtan eltérő szemléletmódjáról és tanításairól, a tanulótársak 
személyes állásfoglalásának pozitív befolyásolása viták során. 

    
4.1. A homo consumens értékrendje  A homo consumens értékrendje 
    
4.2. A homo oeconomicus értékrendje  A homo oeconomicus értékrendje 
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5. Emberek és szervezetek, fenntarthatóság és jövő  Tájékozódás az emberek és szervezetek, fenntarthatóság és jövő 

témáiban 
    
5.1. Az ember bioszociális lény és a társadalmi kollektívum 

tagja 
 Az ember bioszociális lény és a társadalmi kollektívum tagja voltának 

értelmezése személyes beszélgetések során 
    
5.2. A jól léti társadalom tőkebefektetése, reményteljes 

jövőkép 
 A jól léti társadalom tőkebefektetése, reményteljes jövőkép megismerése, 

megértése. Saját élet elképzelése a reményteljes jövő forgatókönyvében: 
képzeletbeli naplórészletek, levelek, beszámolók írása 

    
VI. A DÖNTÉSHOZATAL ETIKÁJA  A DÖNTÉSHOZATAL ETIKÁJÁNAK MEGISMERÉSE 
    
1. A döntéshozatal típusai  A döntéshozatal típusainak megismerése és gyakorlása döntési 

problémahelyzetek megoldásával 
    
1.1. A való világbeli döntéshozók  A való világbeli döntéshozók észjárásának kipróbálása szerepjáték során 
    
1.2. Az ideális világbeli döntéshozók  Az ideális világbeli döntéshozók észjárásának kipróbálása szerepjáték 

során 
    
2. Komplex döntési helyzetek, a felelősség fajtái  Komplex döntési helyzetek és a döntéshozókban munkáló felelősség 

átélése esettanulmányok olvasása és értelmezése során 
    
2.1. Jogi felelősség  A jogi felelősség mérlegelése a döntés meghozatalakor 
    
2.2. Jogon kívüli felelősség  Az etikai felelősség mérlegelése a döntés meghozatalakor 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
9–12. évfolyam 

 
A Környezettudatos magatartás című kereszttanterv alkalmazásának 

célja a 9–12. évfolyamon 
 
A tanulók készüljenek fel a környezettudatos magatartásra: 
 

– Értsék meg: – a környezet pusztulásának kritikus értékeit, – a rablógazdálkodás következményeit, – a 
mesterséges szabályozás veszélyeit, – a munkahelyi környezet jellemzőit és a munkahelyi viszonyokat 

– Tanulmányozzák az aktuális: -mezőgazdasági tevékenységek formáit, -a természetvédelem stratégiáit, – 
munkahelyi viszonyrendszereket, – környezettechnika globális összefüggéseit 

– Értsék meg: – a természetvédelem európai szintű összehangolásának szükségességét, – a 
természetvédelmi stratégia lényegét a Kárpát-medencében, – a természetvédelem módszereit 
Európában, – a XX. századi gazdasági és társadalmi változásokat Európában, – az EU 
környezetpolitikáját és a magyar csatlakozás szükségességét 

– Értelmezzék a gazdasági és társadalmi változásokat Magyarországon 
– Tanulmányozzák a magyar környezetpolitika alkalmazási gyakorlatát 
– Tanulmányozzák és kritikusan értelmezzék: – a Homo insapiens tevékenységét, – a környezeti 

döntéshozatal gazdaságetikai tanulmányait, – a metafizikai rendszerek gazdálkodási trendjeit, – a profit 
és a morál ütközéseit, – a felelősségetika megjelenését esettanulmányokban 

– Értelmezzék a konfliktusok keletkezéseinek törvényszerűségeit és annak lefolyását 
– Tanulmányozzák és vitassák meg: – a felelősség elvét, – az etikai normákat, – a környezet állapotát, – a 

döntések sokféleségét, pszichológiáját, felelősségét 
 

 
 

TEMATIKUS TANANYAG 
 

 TANULÁSI PROGRAM 
(belépő tevékenységformák) 

    
    
I. A KÖRNYEZET  EMPIRIKUS ISMERETSZERZÉS A KÖRNYEZETRŐL 
    
1. A pusztulás kritikus értéke  Informálódás a környezet pusztulásának kritikus értékeiről (levegő-, víz-, 

talajszennyezés; hulladékok, radioaktív hulladékok, zajártalmak; a túlnépesedés 
következményeként fellépő mértéktelen szennyezés, szakszövegek olvasása, viták 
nyomon követése révén. Személyes állásfoglalás kialakítása, ennek kifejezése 
szóban és írásban megfogalmazott hozzászólások, felhívások formájában 

    
2. Rablógazdálkodás   A környezettel szembeni rablógazdálkodás (a természetből bárminek és 

bármennyinek az elvitele) etikus és szakszerű megítélésének elősegítése 
    
3. A környezet mesterséges szabályozás  Tájékozódás a környezet mesterséges szabályozásának lehetőségeiről és 

gyakorlatáról 
    
3.1. Az élettelen környezet mennyiségi és minőségi 

szabályozása az ember által 
 Az élettelen környezet mennyiségi és minőségi szabályozása az ember által  

    
3.2. Az ökoszisztémák ember általi fenntartása, 

szabályozása 
 Az ökoszisztémák ember általi fenntartása, szabályozása  

    
4. Munkahelyi viszonyok  A munkahelyi viszonyrendszerek tanulmányozása, konkretizálása az iskolára mint 

munkahelyre, a szülők (ismerősök) munkahelyi viszonyaira 
    
4.1. Kényszerítő jelleg, dominanciaviszonyok  A kényszerítő jelleg, a dominanciaviszonyok megértése  
    
4.2. Stressz, feszültség, fáradtság, hivatástudat  A stressz, a feszültség, a fáradtság, a hivatástudat konfliktust kiváltó hatásainak 

felismerése 
    
4.3. Egymást átfedő közök terek  Az egymást átfedő közös terek konfliktust kiváltó hatásainak tudatosítása 
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4.4. Káros hatások, balesetek  Munkahelyi káros hatások, balesetek megismerése, megelőzése, munkavédelmi 

szabályzatok előírásainak elemzése 
    
II. A KÖRNYEZET ÉS AZ EMBER  A KÖRNYEZET ÉS AZ EMBER MEGISMERÉSE 
    
1. Mezőgazdasági tevékenységek (víz-, hal-  erdő- 

és vadgazdálkodás) 
 Mezőgazdasági(víz-, hal-, erdő- és vadgazdálkodási)  tevékenységek 

megismerése, megértése  
    
1.1. Föld- és talajhasználat, növénytermesztés, 

állattenyésztés 
 A föld- és talajhasználat, a növénytermesztés, az állattenyésztés főbb teendőinek 

és kihívásainak megismerése, konkretizálása a helyi lakóhely és a régió 
problémáira 

    
1.2. Erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, vadászat  Az erdőgazdálkodás, a halgazdálkodás, a vadászat főbb teendőinek és 

kihívásainak megismerése, konkretizálása a helyi lakóhely és a régió problémáira 
    
2. A természetvédelem  A természetvédelem gyakorlati megvalósulásának tanulmányozása, a 

természettudatos magatartás gyakorlása 
    
2.1. Természetvédelem a gyakorlatban (insitu és 

exsitu) 
 Természetvédelem a gyakorlatban: pályázati kiírások nyomonkövetése, 

pályázatok készítése csoportokban a természet helyi megóvása érdekében 
    
2.2. Természetvédelem és társadalom  Természetvédelem a helyi társadalom életében, az önkormányzatokban tetten 

érhető törekvések elemzése, a tettek és a szavak összhangjának kimutatása 
tények, adatok elemzésével 

    
3. A környezettechnika globális összefüggései  A környezettechnika globális összefüggéseinek megismerése, megértése  
    
3.1. Fenntartható fejlődés  A fenntartható fejlődés fogalmának tartalmi körüljárása 
    
3.2. Gazdálkodás az energiaforrásokkal  Az energiaforrásokkal történő gazdálkodás lehetőségeinek és határainak 

mérlegelése, tájékozódás az energiaforrásokkal történő gazdálkodás gyakorlatáról 
    
III. EURÓPA, BENNE MAGYARORSZÁG 

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELME 
 EURÓPA TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMÉNEK MEGISMERÉSE 

    
1. A természetvédelem európai szintű 

összehangolásának előjelei 
 A természetvédelem európai szintű összehangolásának előjelei. Európa Uniós 

dokumentumok tanulmányozása, ezek értelmezése és főbb gondolataik terjesztése 
a helyi sajtóban, illetve az iskola diáklapjában 

    
1.1. Határok nélküli társadalmi együttműködés  Határok nélküli társadalmi együttműködés a természettudatos magatartás 

elsajátításában 
    
1.2. Környezetpolitika erősödése  A környezetpolitika közönymentes nyomon követése, az aktív részvétel 

gyakorlása környezettudatos hozzászólásokkal, érvelésekkel és környezettudatos 
viselkedésminták követésével 

    
2. Természetvédelmi stratégia a Kárpát-

medencében 
 A Kárpát-medence természetvédelmi stratégiájának megismerése 

    
2.1. Prioritások a Kárpát-medencében  Prioritások megismerése, megértése és a természettudatos magatartás gyakorlása 
    
2.2. Bennszülött és reliktum fajok  Bennszülött és reliktum fajok megismerése és a velük szembeni természettudatos 

magatartás gyakorlása illetve hiteles, meggyőző elfogadtatása  
    
3. A természetvédelem módszerei Európában a 

XX. században 
 Az európai  természetvédelem módszereinek megismerése, különös tekintettel a 

Páneurópai Ökológiai Hálózat törekvéseire és a jelentősebb nemzetközi 
egyezményekre. Dokumentumelemzés, dokumentumértelmezés 

    
4. Környezetpolitika az EU-ban és a magyar 

csatlakozás 
 Az EU környezetpolitikájának megismerése, Magyarország legsürgetőbb 

teendőinek, illetve e teendők teljesülésének nyomon követése 
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IV. MAGYARORSZÁG TERMÉSZET- ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELME 
 MAGYARORSZÁG TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMÉNEK 

MEGISMERÉSE 
    
1. A magyar környezetpolitika  A Magyar Köztársaság környezetpolitikájának megismerése, megértése 1990 

utáni kormányprogramok tanulmányozásával 
    
1.1. Célok és alapelvek  Célok és alapelvek megismerése, megértése  
    
1.2. Környezetvédelmi akcióprogramok  Környezetvédelmi akcióprogramok megismerése, megértése  
    
V. ÖKOLÓGIA, GAZDASÁG, GAZDASÁGI 

ETIKA 
 ÖKOLÓGIA, GAZDASÁG, GAZDASÁGI ETIKA ALAPJAINAK 

MEGISMERÉSE 
    
1. Homo insapiens  Homo insapiens magatartásjegyek felismerése a környezethez való viszonyban 
    
1.1. Bioszféra pusztító, szuperpredátor  Bioszférát pusztító, szuperpredátor  
    
1.2. Manipulátor  Manipulátor  
    
2. Környezeti döntéshozatal gazdasági etikai 

rendszere 
 Környezeti döntéshozatal gazdasági etikai rendszerének megismerése, megértése  

    
2.1. Környezetetika, maximin elv, legkevésbé rossz 

alternatíva 
 A környezetetika, maximin elv, legkevésbé rossz alternatíva fogalmak 

megismerése és konkretizálása valós példákon 
    
2.2. Gazdasági tevékenységek: individuális szint, 

szervezeti szint, makro szint, globális szint 
 Gazdasági tevékenységek: individuális szint, szervezeti szint, makro szint, 

globális szint megismerése és konkretizálásuk valós példákon 
    
3. Metafizikai rendszerek és gazdálkodási módok  Metafizikai rendszerek és gazdálkodási módok megismerése, megértése 
    
3.1. Nagy világvallások és gazdálkodási módok  Nagy világvallások és gazdálkodási módok megismerése, megértése  
     
3.2. Világ- és létmegőrzés  A világ- és létmegőrzés alternatíváinak megismerése, megértése  
    
4. Profit vagy morál  A profit vagy morál alternatívájának megismerése, megértése és megítélése a 

természettudatos  magatartás szempontjából 
    
4.1. Liberális gazdaságfelfogás, szocialisztikus 

gazdaságfölfogás 
 Liberális gazdaságfelfogás, szocialisztikus gazdaságfölfogás 

    
4.2. Etikai felelősség, profit és  

morál 
 Etikai felelősség, profit és  

morál  
    
VI. KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK ÉS A 

HELYI TÁRSADALOM 
 A HELYI TÁRSADALOM ÉS A KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK  

MEGISMERÉSE 
    
1. Konfliktusok keletkezése  Környezeti konfliktusok keletkezésének, okainak feltárása, személyes állásfoglalás 

kialakítása, az akciókban környezettudatos magatartás tanúsítása 
    
1.1. Gazdasági törekvések, érdekképviseleti 

csoportok 
 A konfliktusok hátterében álló gazdasági törekvések, érdekképviseleti csoportok  

    
1.2. Életstratégiai különbségek, értékválasztás 

ütközései 
 A konfliktusok hátterében álló életstratégiai különbségek, értékválasztás-

ütközések 
    
1.3.  Politikai kommunikáció ütközései, lappangó 

társadalmi konfliktusok 
 A konfliktusok hátterében álló politikai kommunikáció ütközései, lappangó 

társadalmi konfliktusok 
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2. A konfliktusok lefolyása  A konfliktusok lefolyásában a személyes meggyőződés kifejezésre juttatása 
    
2.1. A lakosság attitűdje, demokratikus cselekvés  A lakosság attitűdjének befolyásolása környezettudatos magatartással, 

demokratikus cselekvés szorgalmazásával, aktív részvétellel 
    
2.2. Hatósági ügyintézés, végtelen történetek  A hatósági ügyintézés végtelen történeteinek leleplezése, a lakossági 

demonstrációk szervezésében és lefolytatásában aktív részvétel 
    
VII. A DÖNTÉSHOZATAL ETIKÁJA  A DÖNTÉSHOZATAL ETIKÁJÁNAK MEGISMERÉSE DÖNTÉSI 

FOLYAMATOK SZIMULÁCIÓJA SORÁN 
    
1. A felelősség elve  A felelősség elv szem előtt tartása a döntési folyamatok elemzése és lefolyása 

során 
    
1.1. Múltbéli cselekvéssel kapcsolatos  Múltbéli cselekvések mérlegelése 
    
1.2. Jövőre irányuló kapcsolat  Jövőre irányuló következmények mérlegelése 
    
2. Etikai normák  Etikai normák megismerése, megértése és a természettudatos  magatartás szerinti 

kezelése döntési helyzetekben 
    
2.1. Jogok, kötelességek  Jogok, kötelességek megismerése, megértése, mérlegelése 
    
2.2. Joghoz kapcsolódó-, és nem kapcsolódó 

kötelességek 
 Joghoz kapcsolódó- és nem kapcsolódó kötelességek megismerése, megértése, 

mérlegelése  
    
3. Természet és kulturális örökség  A természet és a kulturális örökség előnyben részesítése a döntési helyzetekben 
    
3.1. Természeti lények, ökoszisztémák  Természeti lények, ökoszisztémák védelme, megóvása 
    
3.2. Világörökség  A Világörökség védelme, megóvása 
    
4. A döntések sokfélesége  A döntések sokféleségének, típusainak, modelljeinek  megismerése, megértése  
    
4.1. Felelősségmodell  Felelősségmodell  
    
4.2. Lehetséges döntések  Lehetséges döntések  
    
5. A döntések pszichológiája  A döntések pszichológiájának önreflektív megismerése (várható hasznosság, a 

kiegyenlítés törvénye, összeférhetetlenség) 
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A Másság az iskolában és az életben című kereszttanterv alkalmazásának 

céljai a 7–12. évfolyamon 
 
A Másság az iskolában és az életben tanulásának célja, hogy a tanulók legyenek tisztában azzal, bármennyire is 
különböző külső és belső tulajdonságokkal rendelkezünk, mindannyian emberek vagyunk, mindannyian mások 
vagyunk. 
 
– a tanulók önazonosság, nemzeti és európaiság tudatának erősítése érdekében tudjanak azonosságot vonni és 

különbséget tenni az emberek között. 
– alakuljon ki bennük empátia és tolerancia a másság iránt. 
– az etnikumok és a fogyatékkal élő emberek életének megismerése segítsen megelőzni előítéletes 

gondolkodásuk kialakulását. 
– tegye nyitottá őket más népek és népcsoportok, etnikumok, fogyatékkal élők megismerésére, elfogadására, s 

ezáltal fejlődjön kapcsolati kultúrájuk. E folyamat ösztönözze őket arra, hogy szituatív módon folyamatosan 
alkalmazzák emberi kapcsolataikban az elfogadó magatartást. 

– a hagyományos kultúra – kínálta egyszerű egyéni és közösségi tevékenységek megismerésén és gyakorlásán 
keresztül alakuljon ki a hazához, az itt élő népekhez, etnikumokhoz, a táji-történeti tagoltságunkban is 
megragadható értékekhez kötődés, a fogyatékkal élők elfogadásának képessége és mindezek 
megbecsülésének gyakorlata.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
7–8. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
    
I. MAGYARORSZÁGI ETNIKAI CSOPORTOK  MAGYARORSZÁGI ETNIKAI CSOPORTOK 

MEGISMERÉSE 
    
1. Kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók  Kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók 

kultúrájának megismerése  
    
1.1. etnikai csoportok a Kárpát- 

- medencében 
 a Kárpát-medencében élő etnikai csoportok megismerése  

    
1.1.1. kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók a 

Kárpát-medencében 
 a magyar etnikai csoportok történetének rövid áttekintése 

informáló szövegek alapján 
    
1.2. az anyagi kultúra  az anyagi kultúra elemeinek tanulása a kun, jász, palóc, 

matyó, székely, csángó etnikai csoportokban 
    
1.2.1. életmód  ismeretterjesztő szövegek olvasása, feldolgozása az 

állattartás eszközeiről, folyamatairól képek, rajzok alapján 
és/vagy múzeumlátogatással a megismert népcsoportokkal 
kapcsolatosan 

    
1.2.2. népi bútorok  ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése a lakásbelsőkről 

és népi bútorokról a megismert etnikai csoportok körében  
ismeretterjesztő szövegek olvasása, feldolgozása, képek, 
diaképek elemzése és/vagy múzeumlátogatás révén  

    
1.2.3.  fafaragás  a fafaragás alapanyagainak, eszközeinek és egyszerű 

munkafolyamatainak tanulása szakszövegek, képek, ábrák, 
illetve műhelylátogatás segítségével a megismert etnikai 
csoportok népművészetében  

    
1.2.4. tárgykészítés  kisebb használati tárgyak faragása (pl. bot, falap vagy 

doboz, stb.) 
    
 díszítés  fatárgyak díszítése  vésett vagy karcolt, beégetett 

technikával  mintakövetés alapján 
    
1.2.5. táplálkozási szokások  jeles napok táplálkozási szokásainak tanulása 

ismeretterjesztő szövegek, korabeli források elolvasása, 
feldolgozása, egyszerű ételkészítési eljárások tanulása, 
gyakorlása alapján a megismert népcsoportok esetében 

    
1.2.6. népviseletek  népviseletek számbavétele megfigyeléssel vagy 

ismeretterjesztő kiadványok alapján 
    
 viseletdarabok neve  a legjellegzetesebb viseletdarabok nevének megismerése –

lábbelik – képek, lapkivágatok alapján (pl. palóc piros és 
sárga csizma, székely bocskor, cepők, kun kordován 
csizma, matyó papucs, rakott sarkú női csizma, stb.) 

    
1.3. a szellemi kultúra  a szellemi kultúra tanulása 
    
1.3.1. néptánc  csángó verbunk, egyszerű ugrósszerű legényes  

motívumainak tanulása 
    
1.3.2. hit- és hiedelemvilág  a magyarországi etnikai csoportok hit- és 

hiedelemvilágának tanulása szakszövegek olvasásával 
    
1.3.3. jeles napok  a megismert etnikai csoportok jeles napokhoz fűződő 

népszokásainak megismerése (pl. a pünkösd) 
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1.4. a néprajzi gyűjtés  a néprajzi gyűjtés technikáinak tanulása 
    
1.4.1. gyűjtési módszerek  a néprajzi gyűjtés módszereinek (megfigyelés és kérdőív) 

alkalmazása szakleírások alapján a gyűjtési útmutatók 
felhasználásával a megismert népcsoportok esetében 

    
1.4.2. a gyűjtött anyag kezelése  a gyűjtött anyag kezelése a gyűjtési útmutató segítségével 
    
2. cigányok  a  cigányok életének megismerése 
    
2.1. történet  cigányok a középkori Magyarországon 
    
2.1.1. cigányok magyarországi letelepedése  a cigányok magyarországi megjelenése és letelepedése, 

szerepe a középkori Magyarország történetében – 
ismeretszerzés informáló szövegek feldolgozásával (pl. 
Tomka Miklós: A cigányok történetein: Szegő László 
(szerk.): Cigányok, honnét jöttek, merre tartanak?) 

    
2.1.2. törvénykezés  cigányokat érintő rendeletek a középkori Magyarországon 

Zsigmond, Mária Terézia, II. József uralkodása idején 
    
2.2. nyelv  a Magyarországon beszélt cigány nyelvek: a beás és a 

lovári 
    
2.2.1. nyelvi hatások  nyelvi hatások megismerése 
    
 cigány eredetű magyar szavak  Mit vett át a magyar nyelv a cigány nyelvből? 
    
2.3. művészetek  a cigányság művészete 
    
2.3.1. irodalom  irodalmi ismeretek tanulása 
    
 az irodalomértő olvasói szerep   az irodalomértő olvasói szerep gyakorlása 

értékmozzanatok feltárásával 
    
 lírai költemények  a cigányok életéről szóló lírai költemények megismerése 
    
 értékmozzanatok a magyar szerzők cigányok életéről szóló  

lírai költeményeiben  
 az irodalomértő olvasói szerep gyakorlása a magyar 

szerzők cigányokról szóló lírai műveiben 
(pl. Vörösmarty Mihály: A vén cigány 
Babits Mihály: Cigánydal 
Szabó Lőrinc: Sokféle nép, stb.) 

    
 epikus művek  a cigányok életéről szóló epikus művek megismerése 
    
 szereplők és értékek a magyar szerzők cigányokról szóló 

epikai műveiben 
 a művek szereplői és az általuk hordozott értékek a magyar 

szerzők cigányokról szóló epikus alkotásaiban 
(pl. Ady Endre: Répakapálás 
Jókai Mór: A fekete vér – részlet 
Tóth Béla: A cigány honvéd, stb.) 

    
2.3.2. zene  a cigány népzene megismerése 
    
 cigányzene 

 
 

 cigányzene hallgatása cigány előadók tolmácsolásában 
(pl. Black Fire (Fekete tűz), Gipsy kings, Magyar 
Flamencó, stb.) 

    
 Híres cigányzenészek   híres cigányzenészek életútjának megismerése 

(pl. Rácz Aladár 
Horváth Pista 
Pege Aladár, stb.) 

    
 Cigányzenekarok hangszere  húros, pengető és fúvós hangszerek megismerése (pl. 

hegedű, prímás, kontrás, bőgő, cimbalom, furulya, 
cigánysíp stb.) 

    
2.3.3. tánc  cigánytáncok tanulása 
    
 verbunkos  verbunkos tanulása szóló, páros és csoportos formában 
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2.3.4 képzőművészet  magyarországi cigány képzőművészek önkifejezése 
    
 festők, szobrászok  népi festők, szobrászok – naiv alkotók munkásságának 

megismerése alkotásaik alapján pl. Oláh Jolán, Oláh Mara, 
Ráczné Kalányos Gyöngyi, Orsós Jakab 

    
2.4. hagyományok  cigány hagyományok tanulása 
    
2.4.1. viseletek  cigány népviseletek megismerése 
    
 színvilág  cigány színvilág összehasonlítása a palóc viselet 

színvilágával (piros, ciklámen, zöld, sárga – piros, kék, 
újabban sárga, zöld) 

    
  Motívumok  cigány és a palóc motívumok összehasonlítása 

(pl. .rózsa ,lófej, kígyó, patkó, cigánykerék – leveles ág 
végén ülő virágmotívum, egymás mellé ritkásabban vagy 
sűrűbben letett virágtövek, madarak, stb.)  

    
 öltözék   cigány öltözékek összehasonlítása a palócok népviseletével 

(pl. cigány szoknya, ing, mellény – főkötő, kötény, szűr, 
csuha, mente, ködmön, piros vagy sárga csizma, vállkendő 
(keszkenyő) 

    
2.5. életmód  a cigány életmód megismerése 
    
2.5.1. foglakozások  jellegzetes foglalkozások megismerése 
    
 zenei szolgáltatás  cigányzene mint szolgáltatás kialakulásának történeti 

áttekintése anyaggyűjtéssel, jegyzeteléssel Sárosi Bálint: 
cigányzene című műve alapján, 
Sára Sándor: Cigányok című film megtekintése 

    
2.5.2. lakhely  vándorló cigányok lakhelyének megismerése Karsai Ervin: 

Cigányok lakásépítése a sátortól a kőházig című mű 
kivonatolása cédulázás alapján, kőház tervezése, 
berendezése (pl. szegényes viskó és jómódú család 
lakhelye). 

    
3. zsidók  a zsidó kultúra és életmód megismerése 
    
3.1. a zsidók története a középkor, a török hódoltság és a török 

kiűzése idején 
 a magyar zsidóság története a középkor, a török hódoltság 

és a török kiűzése idején,  informáló szöveg olvasása, 
feldolgozása térképhasználat alapján 

    
3.2. nyelv  a héber írás elemeinek megismerése a héber ABC alapján 
    
3.3. vallás  a Tóra mint a zsidó népnek adott isteni kinyilatkoztatás 

megismerése, pergamenből Tóra készítése héber nyelvű 
felirattal, zsidó vallási szimbólumokkal 

    
3.3.1. szimbólumok  a hétágú gyertyatartó (Menóra) mint a zsidók jelképes 

szellemi öröksége, ősi vallásuk szimbóluma, Dávid-pajzs, 
Dávid-csillag 

    
3.4. művészetek  a zsidó művészet megismerése 
    
3.4.1. irodalom  történelmi tárgyú informáló szövegek, irodalmi alkotások 

olvasása, értelmezése a középkor, a török hódoltság és a 
török kiűzése idejéről (pl. Schulhof Izsák:Budai krónika, 
Péchi Simon: Zsoltárfordítások) 

    
 zsidó költők  zsidók életéről szóló irodalmi művek zsidó költők tollából  

(pl. Timár Magda: Héber írás  
Komlós Aladár: Zsidók a kapualjban 
Kisteleki Ede: Imádság hazámért! 

    
 viccek, humoreszkek  zsidó viccek, humoreszkek felolvasásának gyakorlása  
    



 
 
 
 
4384 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
3.4.2. zene  a klezmer zene mint a zsidó népzene: klezmer zenészek és 

együttesek megjelenése a Dunántúlon a 18-19. század 
fordulóján (pl. Rózsavölgyi Márk) 

 
3.5.  hagyományok  zsidó hagyományok megismerése 
    
3.5.1. vallási ünnepek  Chanukka (Hanuka) mint a szenvedés és megszabadulás, a 

gyász és megváltás ünnepe 
    
3.6. életmód  a zsidó életmód megismerése 
    
3.6.1. zsidó ételek  A kóser konyha története, kóser ételek és italok 

megismerése (pl. sólet, tiltott húsok –disznó, nyúl, ló, teve, 
elhullott vagy széttépett állatok, kóser húsok – marha, 
bárány, kecske, szárnyasok) 

    
3.6.2. régi zsidó mesterségek  megismeri a régi zsidó mesterségeket képek, lapkivágatok 

alapján (pl. vám-, kocsma- és földbérlő, kereskedő, házaló, 
üveges, ékszerész, órás, aranyozó, muzsikus) 

    
II. FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK CSOPORTJAI  A FOGYATÉKKAL ÉLŐK MEGISMERÉSE 
    
 a gyógypedagógia története  a magyar gyógypedagógia történetének rövid áttekintése  

Gordosné Szabó Anna: Gyógypedagógia története II. című  
műve alapján 

    
 egészségügyi ellátó rendszerek   a fogyatékosokkal kapcsolatos egészségügyi ellátó 

rendszerek megismerése a Fogyatékos Fiatalok 
Re/Integrációját Segítő Szolgálat munkájának megismerése 
alapján 

    
1. mozgássérültek  a mozgássérültek megismerése 
    
1.1. életmód  a mozgássérültek életmódjának megismerése 
    
1.1.1. művelődés  tájékozódás a Szájjal, lábbal festők világszervezetének 

honlapján (Liechtenstein), az alkotók és műveik 
megismerése, valamint e festés technikájának kipróbálása 

 
1.1.2. oktatás, képzés  szakképzési lehetőségek gyűjtése a mozgássérült fiatalok 

számára az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző 
Intézet kínálata alapján 

    
1.1.3. sport  információk gyűjtése a kerekes székes sportról a helyi és 

regionális egyesületekben 
    
1.1.4. munka  a megváltozott munkaképességűeket segítő szervezetek 

által nyújtott lehetőségek feltárása 
    
1.2. bánásmód  a mozgássérült emberekkel szembeni toleráns magatartás 

gyakorlása ( pl. Páros rajzolás) 
    
1.3. szervezetek  a mozgáskorlátozottak országos szervezeteinek 

megismerése 
    
1.3.1. jog és érdekképviselet  a mozgáskorlátozottak támogatási rendszerének 

megismerése interjú készítésével  
    
2. látássérültek  a látássérültek megismerése 
    
2.1. életmód  a látássérültek életmódjának megismerése 
    
2.1.1. művelődés  az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus 

Könyvtára honlapjának (mek.oszk.hu) látogatása 
    
2.1.2. oktatás, képzés  szakképzési lehetőségek gyűjtése a látássérült fiatalok 

számára az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző 
Intézet kínálata alapján (pl. szövés, kosárfonás, zene, 
számítógép-kezelés, stb.) 
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2.1.3. sport  információk gyűjtése a vakok számára elérhető sportokról a 

helyi és regionális egyesületekben (pl. tandem) 
    
2.1.4. munka  a megváltozott munkaképességűeket segítő szervezetek 

által nyújtott lehetőségek feltárása 
    
2.2. bánásmód  a látássérült emberekkel szembeni toleráns 

magatartásformák gyakorlása szituációs játékokkal (pl. 
Csörgőlabda játék bekötött szemmel) 

    
2.3. szervezetek  vakok és gyengénlátók országos szervezetinek 

megismerése 
    
2.3.1. jog és érdekképviselet  a látássérültek támogatási rendszerének megismerése 

interjú készítésével  
    
3. hallássérültek  a hallássérültek megismerése 
    
3.1. életmód  a hallássérültek életmódjának megismerése 
    
3.1.1. művelődés  művelődési lehetőségek gyűjtése (pl. Jelszínházi előadás, 

Internetes lehetőségek, képújság stb.) 
    
3.1.2. oktatás, képzés  szakképzési lehetőségek gyűjtése a hallássérült fiatalok 

számára az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző 
Intézet kínálata alapján (pl. számítógép-kezelés, 
kézművesség, stb.) 

    
3.1.3. sport  információk gyűjtése a hallássérültek számára elérhető 

sportokról a helyi és regionális egyesületekben (pl. tájfutás)
    
3.1.4. munka  a megváltozott munkaképességűeket segítő szervezetek 

által nyújtott lehetőségek feltárása 
 
3.2. bánásmód  a hallássérült emberekkel szembeni toleráns 

magatartásformák gyakorlása (pl. cselekvések, érzelmek, 
érzések megjelenítése a pantomim eszközeinek 
felhasználásával) 

    
3.3. szervezetek  a hallássérültek országos szervezeteinek megismerése 
    
3.3.1. jog és érdekképviselet  a hallássérültek támogatási rendszerének megismerése 

interjú készítésével  
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Tematikus tananyag, tanulási program 

 
9–10. évfolyam 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. MAGYARORSZÁGI ETNIKAI CSOPORTOK  MAGYARORSZÁGI ETNIKAI CSOPORTOK 

MEGISMERÉSE 
    
1. Kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók  Kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók 

kultúrájának megismerése  
    
1.1. etnikai csoportok a Kárpát- 

- medencében 
 a Kárpát-medencében élő etnikai csoportok megismerése  

    
1.1.1. a magyarországi etnikai csoportok kultúrájában fellelhető 

azonosságok és különbségek  
 a magyarországi etnikai csoportok kultúrájában fellelhető 

azonosságok és különbségek elemzése szakszövegek, illetve 
múzeumlátogatások segítségével 

    
1.2. az anyagi kultúra  az anyagi kultúra elemeinek tanulása a kun, jász, palóc, 

matyó, székely, csángó etnikai csoportokban 
    
1.2.1. kézművesség   ismeretterjesztő szövegek olvasása, feldolgozása a 

kézművesség hagyományairól, eszközeiről, folyamatairól 
képek, rajzok alapján és/vagy múzeumlátogatással a 
megismert népcsoportokkal kapcsolatosan 

    
1.2.2. ház, lakás, porta és település  a házzal, a lakással, a portával és a településsel kapcsolatos 

ismeretek gyűjtése szakszövegek segítségével a megismert 
népcsoportok esetében 

    
1.2.3.  anyagmegmunkálási technikák  a megismert agyag, fa, bőr stb. megmunkálási, illetve 

díszítési technikák gyakorlása és a produktumok 
felhasználása a szokások reprodukcióiban 

    
1.2.4. táplálkozási szokások  a lakodalmak táplálkozási szokásainak tanulása 

ismeretterjesztő szövegek, korabeli források elolvasása, 
feldolgozása, egyszerű ételkészítési eljárások tanulása,  
gyakorlása alapján a megismert népcsoportok esetében 

    
1.2.5. népviseletek  népviseletek számbavétele megfigyeléssel vagy 

ismeretterjesztő kiadványok alapján 
    
 öltözködés, viseletek  a megismert etnikai csoportok öltözködésével, népviseletével 

kapcsolatos ismeretek összefoglalása és rendszerezése 
szakszövegek segítségével 

    
1.3. a szellemi kultúra  a szellemi kultúra tanulása 
    
1.3.1. néptánc  székely táncok tanulása (pl. székely gólyás, székely forgatós, 

székely hatos, székely verbunk – csűrdöngölő, stb.) 
    
1.3.2. hit- és hiedelemvilág  a magyarországi etnikai csoportok hit- és hiedelemvilágát 

bemutató irodalmi művek olvasása 
    
1.3.3. jeles napok  a megismert etnikai népcsoportok jeles napokhoz fűződő 

népszokásainak megismerése (pl. kéretés, lakodalom) 
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1.4  néprajztudomány  a néprajztudomány kialakulásának, történetének, kiemelkedő 

alkotóinak megismerése 
    
1.4.1. a magyar néprajztudomány kiemelkedő alkotásai a 

magyarországi etnikai csoportokról 
 ismerkedés a magyar néprajztudomány kiemelkedő 

alkotásaival szakszövegek, illetve bibliográfiák alapján 
    
2. cigányok  a cigányok életének megismerése 
    
2.1. történet  romák Magyarországon (XVIII-XX. század) 
    
2.1.1. a romák szerepe  a cigányok szerepe a polgári Magyarország történetében 

(Bana József: A vándorcigányok letelepítése, építkezése a 
XVIII. sz. közepétől a XX. sz. közepéig) 
 

    
2.1.2. a romák története  a magyarországi cigányság társadalomtörténetének 

megismerése 1848 és 1945 között 
(Mezei Barna (szerk.): A magyar cigánykérdés 
dokumentumokban 1422-1985.) 

    
2.1.3. cigány holocaust  cigány holocaust 1944 júliusa-1945 márciusa között, 

dokumentumfilm megtekintése 
(pl. Erdélyi János: Kiskanizsa) 

    
2.1.4. törvénykezés  cigányokat érintő rendeletek a polgári Magyarországon pl. 

József főherceg illetékességi hely meghatározásáról szóló 
rendelete, 1916, 1928, 1931, 1938, 
 
 

    
2.2. jog és érdekvédelem  helyi, térségi, megyei cigány kisebbséggel foglalkozó jogi és 

érdekvédelmi szervezetek megismerése (pl. cigány 
önkormányzatok, egyesületek,) 

    
2.3. kulturális szervezetek  helyi, térségi, megyei cigány hagyományőrző és kulturális 

szervezetek, klubok, tárlatok, kiállítások, módszertani 
központok stb. megismerése 

    
2.4. nyelv  a cigány nyelv sajátosságai 
    
2.4.1. kétnyelvűség és diglosszia  a kétnyelvűség fogalmának meghatározása, a kétnyelvűség és 

a diglosszia közötti összefüggés feltárása 
    
2.5. művészetek  a cigányság művészete 
    
2.5.1. irodalom  irodalmi ismeretek tanulása 
    
 az irodalomértő olvasói szerep   az irodalomértő olvasói szerep gyakorlása a másság 

elfogadása, a tolerancia tükrében 
    
 lírai költemények  a cigányok életéről szóló lírai költemények megismerése 
    
 emberábrázolás a magyar és cigány szerzők- cigányok életéről 

szóló – lírai költeményeiben  
 az emberábrázolás képi eszközeinek megfigyelése a magyar 

és cigány szerzők- cigányok életéről szóló – lírai 
költeményeiben 
(pl. Juhász Gyula: Cigánynők 
Csanádi Imre: Cigánylakodalmazó 
Kovács József: Kergetőzés 
Szolnoki Csanya Zsolt: Gyermekeinknek 
Szepesi József: Egy kutyához) 
 

    
 epikus művek  a cigányok életéről szóló epikus művek megismerése 



 
 
 
 
4388 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
    
 emberábrázolás a magyar és cigány szerzők- cigányok életéről 

szóló – epikai művekben 
 az emberábrázolás képi eszközeinek megfigyelése a magyar 

és cigány szerzők- cigányok életéről szóló – epikai művekben 
(pl. Ady Endre: Történetek egy temetőből (Tanti, az 
újmagyar) 
Krúdy Gyula: A bőgő itt marad 
Nagy Olga: A világ bölcse) 
 

    
2.5.2. zene  a cigányzenészek mint zenei szolgáltatók megismerése 
    
 dzsessz és kávéházi zene 

 
 dzsessz és kávéházi zene hallgatása cigány zenészek 

interpretációjában 
(pl. Oláh Kálmán, Egri János, Kathi Horváth Lajos, Szabados 
György) 

    
 híres cigányzenészek   híres cigányzenészek életútjának megismerése 

(pl. Oláh Kálmán,Egri János, Kathi Horváth Lajos, Szabados 
György, Bihari János, stb.) 

    
 dzsessz együttesek hangszerei  dzsessz együttesek hangszereinek megismerése (pl. zongora, 

dzsesszbőgő, dob, gitár, fuvola és szaxofon stb.) 
    
2.5.3. tánc  cigánytáncok tanulása 
    
 cigánycsárdás (csingerálás)  a cigánycsárdás (csingerálás) tanulása összefogódzás nélkül, 

gazdagon figurált formában 
    
2.5.4. képzőművészet  magyarországi cigány képzőművészek önkifejezése 
    
 hivatásos képzőművészek  hivatásos képzőművészeti irányzat képviselőinek 

megismerése alkotásaik alapján 
(pl. Péli Tamás, Bada Márta, Szécsi Magda, Gyügyi Ödön, 
Oláh Zoltán, stb.) 

    
2.5.5. mozgókép és médiaismeret  emberábrázolás a cigányok életéről szóló játékfilmekben 

(pl. Czabán György-Pálos György: Országalma 
Szőnyi G.Sándor: Nincs itthon az Isten, stb.) 

    
2.6. hagyományok  cigány hagyományok tanulása 
    
2.6.1. viseletek  cigány népviseletek megismerése 
    
 színvilág  cigány színvilág összehasonlítása a székely viselet 

színvilágával (piros, ciklámen, zöld, sárga – piros, fekete, 
kék, kávébarna, zöld) 

    
 motívumok  cigány és a székely motívumok összehasonlítása 

(pl. rózsa, lófej, kígyó, patkó, cigánykerék – mértani formájú 
növényi minták, virágtövek, gránátalma, gyűrű stb.) 

    
 öltözék   cigány öltözékek összehasonlítása a székelyek népviseletével 

(cigány szoknya, ing, mellény – főkötő/csepesz, csíkos 
rokolya, ingváll, zsinóros nadrág, zeke, nemezkalap) 

    
2.7. életmód  a cigány életmód megismerése 
    
2.7.1. foglakozások  jellegzetes foglalkozások megismerése 
    
 az ősi cigánymesterségek hagyományainak átörökítése   az ősi cigánymesterségek hagyományainak átörökítése  

napjainkban (pl. cirkuszosok, mutatványosok, zenészek, 
kereskedők, vendéglátósok között) 

    
2.7.2. lakhely  a cigányok lakásviszonyainak megismerése (cigánytelepek, 

egyhelyiséges bérlakások, szegénynegyedek, peremvárosok) 
szociológiai művek alapján  
(pl. Szepesi József: Putrik és paloták – riportok 
Bokor Ágnes: A hagyományos szegénység szigetei: a 
cigánytelepek – in. Utasi Ágnes: Peremhelyzetek, stb.) 
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3. zsidók  a zsidó kultúra és életmód megismerése 
    
3.1. a zsidók története a reformkor, szabadságharc és a polgári 

Magyarország idején 
 a magyar zsidóság története a reformkor, szabadságharc és a 

polgári Magyarország idején, informáló szöveg olvasása, 
feldolgozása térképhasználat alapján 

    
3..2. nyelvtörténet  a héber nyelv történetének megismerése a négy nagyobb 

szakasza alapján ( bibliai vagy klasszikus, misnai vagy 
rabbinikus, középkori héber, modern héber – Izrael mai 
beszélt nyelve) 

    
3.3. vallás  a Talmud részleteinek tanulmányozása, világképének, 

értékrendjének, beszédmódjának kibontása és megvitatása 
    
3.4. művészetek  a zsidó művészet megismerése 
    
3.4.1. irodalom  a kor irodalmi élete 
    
 zsidó írók, költők  zsidók életéről szóló irodalmi művek elemzése, étékelése  

(pl. Kiss József: Simon Judit, 
Kiss József: Ne űzzetek el … 
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül – részlet) 

    
 Folyóiratok, lexikonok   a XIX-XX. századi zsidó folyóiratok megismerése archív 

anyagok segítségével (pl. Ágai Adolf : Borsszem Jankó – 
humoros lap 
Kiss József: A Hét – irodalmi folyóirat, Falk Miksa: Pesther 
Lloyd, Tolnai Simon: Tolnai Világlexikon stb.) 

    
3.4.2. zene  mai klezmer zenekarok megismerése (pl. Klezmer Band) 
    
3.5.  hagyományok  zsidó hagyományok megismerése 
    
3.5.1. vallási ünnepek  az együttműködés és tolerancia képességének fejlesztése a 

Szukot (a sátrak ünnepe) történetének feldolgozásával, 
ünnepi csokor készítésével 

    
3.6. életmód  a zsidó életmód megismerése 
    
3.6.1. zsidó ételek  a Szukothoz kapcsolódó ünnepi étrend megismerése ( pl. 

libaleves maceszgombóccal, vagdalt libamell tört krumplival 
és párolt káposztával 

    
3.6.2. zsidók szerepe a gazdasági fejlődésben   a zsidók szerepének megismerése a gazdasági fejlődésben 

(pl. Lőwi Izsák Újpest megalapítója, Farkasházi Fischer Mór 
a herendi porcelángyár megalapítója, Wolfner-bőrgyár, Pick- 
és Herz-féle szalámigyár) 

    
3.6.3. zsidó művészek   híres zsidó művészek életútjának megismerése (pl. Baumhorn 

Lipót – építész, Lajta Béla – építész, Fenyő Miksa, Ignotus, 
Hatvani Lajos – írók) 

    
II. FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKKEL SZEMBENI ÉRTŐ 

VISZONYULÁS  
 A FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKKEL SZEMBENI 

ÉRTŐ VISZONYULÁS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE  
    
 a gyógypedagógia története  az egyetemes gyógypedagógia történetének rövid áttekintése  

Gordosné Szabó Anna: Gyógypedagógia története I. című 
műve alapján 

    
 világnapok  a fogyatékos emberek világnapjainak megismerése (pl. 

Rokkantak Napja – szept.18., Hallássérültek Napja – szept. 
utolsó vasárnapja, Fehérbot Világnapja – okt. 15.) 

    
1.1. életmód  a fogyatékkal élő emberek életmódjának megismerése 
    
1.1.1. média  a média a fogyatékosokért: 

(pl. Handicap – Mozgássérültek Önsegélyező Alapítványának 
negyedéves lapja, 
Magyar Hírlap – Fogyatékkal élve, 
Hírválogatás az ISM oldalán, 
Hobby Rádió, 
MTV Képújság, stb.) 
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1.1.2. oktatás, képzés  továbbtanulási lehetőségek a fogyatékos fiatalok számára (pl. 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola – 
ELTE, Budapesti Műszaki Egyetem, stb.) 
 

    
1.1.3. szociálpolitika, esélyegyenlőség  a helyi önkormányzat szociálpolitikai programjának 

megismerése a fogyatékosokra vonatkozóan 
    
1.1.4. munka  álláslehetőségek a fogyatékosok számára, kapcsolatfelvétel a 

helyi munkaügyi központtal 
    
1.2. bánásmód  konfliktusmegoldó stratégiák gyakorlása a fogyatékkal élő 

emberekkel szembeni értő viszonyulás képességének 
fejlesztésére (pl. imitált élethelyzetekben) 

    
1.3. szervezetek  a fogyatékosok nemzetközi szervezeteinek megismerése 
    
1.3.1. jog és érdekképviselet  a fogyatékosok jogaival és érdekvédelmével foglalkozó 

országos szervezetek megismerése 
(pl. Fogyatékos Gyermekekért és Szüleikért Egyesület, 
Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa, 
Szociális és Családügyi Minisztérium Fogyatékosügyi 
Főosztály, 
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal,  
ombudsmanok stb.) 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

11–12. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
    
I. MAGYARORSZÁGI ETNIKAI CSOPORTOK  MAGYARORSZÁGI ETNIKAI CSOPORTOK 

MEGISMERÉSE 
    
1. Kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók  Kunok, jászok, palócok, matyók, székelyek, csángók 

kultúrájának megismerése  
    
1.1. etnikai csoportok a Kárpát-medencében  a Kárpát-medencében élő etnikai csoportok megismerése  
    
1.1.1. a magyarországi etnikai csoportok kultúrájában fellelhető 

azonosságok és különbségek  
 magyarországi etnikai csoportok kultúrájában fellelhető 

azonosságok és különbségek összefoglalása szakszövegek, 
illetve múzeumlátogatások segítségével 

    
1.2. az anyagi kultúra  az anyagi kultúra elemeinek tanulása a kun, jász, palóc, matyó, 

székely, csángó etnikai csoportokban 
    
1.2.1. népi kismesterségek  ismeretek tanulása, tapasztalatok szerzése népi 

kismesterségekről szövegolvasás, – feldolgozás, képek, ábrák 
elemzése, múzeum- és műhelylátogatás révén 

    
1.2.2. életmód  az életmóddal kapcsolatos ismeretek összefoglalása és 

rendszerezése szakszövegek segítségével a megismert 
népcsoportok esetében 

    
1.2.3.  anyagmegmunkálási technikák  a megismert agyag, fa, bőr stb. megmunkálási, illetve díszítési 

technikák gyakorlása és a produktumok felhasználása az 
életmód bemutatásában 

    
1.2.4. táplálkozási szokások  a megismert etnikai csoportok táplálkozási szokásainak 

összefoglalása, rendszerezése ismeretterjesztő szövegek, 
korabeli források elolvasása, feldolgozása, egyszerű 
ételkészítési eljárások tanulása, gyakorlása alapján a megismert 
népcsoportok esetében 

    
1.2.5. népviseletek  népviseletek számbavétele megfigyeléssel vagy ismeretterjesztő 

kiadványok alapján 
    
 öltözködés, viseletek  a megismert etnikai csoportok öltözködésével, népviseletével 

kapcsolatos hagyományok őrzése a mai öltözködési 
szokásokban  

    
1.3. a szellemi kultúra  a szellemi kultúra tanulása 
    
1.3.1. néptánc  palóc táncok tanulása (pl. botforgatós, karikázó, verbunk és 

csárdás, stb.) 
    
1.3.2. hit- és hiedelemvilág  a magyarországi etnikai csoportok  hit- és hiedelemvilágában a 

születéssel és halállal kapcsolatos irodalmi művek olvasása  
    
1.3.3. jeles napok  a megismert népcsoportok jeles napokhoz fűződő 

népszokásainak megismerése (pl. születéssel, halállal ) 
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1.4. néprajztudomány  a néprajztudomány kialakulásának, történetének, kiemelkedő 

alkotóinak megismerése 
    
1.4.1. a magyar néprajztudomány kiemelkedő alakjai  ismerkedés a magyar néprajztudomány kiemelkedő alakjaival 
    
2. cigányok  a cigányok életének megismerése 
    
2.1. történet  a cigányság helyzete a  

II. világháború után Magyarországon 
    
2.1.1. cigányság társadalomtörténete  a magyarországi cigányság társadalomtörténetének 

megismerése 1945 után szakirodalmi szemelvények alapján 
(pl. Mezei Barna (szerk.): A magyar cigánykérdés 
dokumentumokban 1422-1985, stb.) 

    
2.1.1. cigány holocaust  cigány holocaust 1944 júliusa-1945 márciusa között 
    
2.1.3. törvénykezés  törvények, rendeletek 1945 után a cigánysággal kapcsolatban 

(pl. fekete színű személyi igazolvány, stb.) 
 

    
2.2. jog és érdekvédelem  regionális és országos kisebbséggel foglalkozó jogi és 

érdekvédelmi szervezetek megismerése (pl. Magyarországi 
Roma Parlament, Roma Polgárjogi Alapítvány, Országos 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Jogvédő Iroda stb.) 

    
2.3. kulturális szervezetek  regionális és országos kisebbséggel foglalkozó kulturális 

szervezetek megismerése  
(pl. Roma Sajtóközpont, 
Magyar Televízió Cigány Magazin Szerkesztősége, 
Romano Glaso Cigány Folklór Egyesület, 
Rom Som Egyesület, 
Phralipe Független Cigányszervezet, 
Cigány Szociális Művelődési és Módszertani Központ, stb.) 

    
2.4. nyelv  a cigány nyelv sajátosságai 
    
2.4.1. nyelvhasználat  nyelvhasználati sajátosságok megismerése (korlátozott és 

kidolgozott kód) 
    
2.4.2. korlátozott kód  korlátozott kód használatának hatása az iskolai teljesítményre 
    
2.5. művészetek  a cigányság művészete 
    
2.5.1. irodalom  irodalmi ismeretek tanulása 
    
 a cigányságról írt szociográfiák  a cigányságról írt szociográfiák olvasása 

(pl. Csalogh Zsolt: Cigányon nem fog az átok – részlet 
Diósi Ágnes: Szűz Mária zsebkendője – részlet) 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4393 

 
 

    
2.5.2. zene  a cigányzenészek mint zenei szolgáltatók megismerése 
    
 dzsessz és kávéházi zene 

 
 dzsessz és kávéházi zene hallgatása cigány zenészek 

interpretációjában 
(pl. Szakcsi Lakatos Béla, Balázs Elemér, Ráduly Mihály, stb.) 

    
 Híres cigányzenészek   híres cigányzenészek életútjának megismerése 

(pl. Szakcsi Lakatos Béla, Balázs Elemér, Ráduly Mihály, stb.) 
    

 Mai együttesek, előadóművészek   mai együttesek, előadóművészek megismerése 
(pl. Szászcsávás Band, 
Váradi Roma Cafe, 
Nótár Mary, 
Ternipe, 
Bódi Guszti és a Nagyecsedi Fekete Szemek, 
Romantic, stb.) 

    
2.5.3. tánc  cigánytáncok tanulása 
    
 rókatánc (söprűtánc)  rókatánc (söprűtánc) tanulása párban erotikus mozdulatok 

utánzásával, állatutánzó mozdulatokkal 
    
2.5.4. mozgókép és média  emberábrázolás a cigányok életéről szóló 

dokumentumfilmekben 
(pl. Kemény István-Schiffer Pál: Cséplő Gyuri, 
Jancsó Miklós: Megölték ártatlan családom, stb.) 
 

    
2.6. hagyományok  cigány hagyományok tanulása 
    
2.6.1. viseletek  cigány népviseletek megismerése 
    
 színvilág  cigány színvilág összehasonlítása a kun színvilágával (piros, 

ciklámen, zöld, sárga – kék, drapp, rózsaszíntől a vörösön át a 
barnáig terjedő árnyalatok, a zöld és a fekete) 

    
  Motívumok  cigány és a kun  motívumok összehasonlítása 

(pl. rózsa, lófej, kígyó, patkó, cigánykerék – nagy rozetták, 
erősen tagolt tulipánok, leveles, virágos ágak, mértani formák) 

    
 öltözék   cigány öltözékek összehasonlítása a kunsági népviselettel  

(cigány szoknya, ing, mellény – bő ujjú ing és gatya, 
mándli/mellény, dóka/posztókabát, aranyos párta, selyem 
főkötő, kordován csizma) 

    
2.7. életmód  a cigány életmód megismerése 
    
2.7.1. munka és megélhetés  munkavállalási és megélhetési problémák megjelenése  

szociológiai tanulmányokban 
(pl. Kemény István-Havas Gábor-Kertesi Gábor: Cigánynak 
lenni, 
Film megtekintése ebben a témakörben: 
Almási Tamás: Tiszta fekete, stb.) 

    
2.7.2. oktatás és tudás  a cigány tanulók számára létrejött, Magyarországon jelenleg 

működő alap, közép és felsőfokú oktatási formák megismerése 
(pl. Józsefvárosi Tanoda, Kalyi Jag Szakiskola, Gandhi 
Gimnázium, Collegium Martineum, Roma Esély Szakiskola, 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Szociális Szakmai 
Szövetség, Kurt Lewin Alapítvány, Roma Versitas Alapítvány, 
stb.) 
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3. zsidók  a zsidó kultúra és életmód megismerése 
    
3.1. a zsidók története az I. világháborútól napjainkig  a magyar zsidóság története az I. világháborútól napjainkig: 

ismeretek tanulása a zsidótörvényekről, a holocaustról, a 
kommunista uralomról és a rendszerváltásról; történelmi időben 
való tájékozódás, történelmi eseményeket alakító tényezők 
feltárása informáló szövegek feldolgozásával és 
térképhasználata alapján 

    
3.2. nyelvtörténet  a héber nyelv fejlődésének története a főbb állomások 

feltárásával 
    

3.3. vallás  a cionizmus mint zsidó nemzeti mozgalom kialakulása, a 
cionizmus történetének megismerése 

    
3.4. művészetek  a zsidó művészet megismerése 
    
3.4.1. irodalom  a kor irodalmi élete 
    
 zsidó írók, költők  a zsidókkal szembeni értő viszonyulás képességének fejlesztése 

a zsidók életéről szóló irodalmi művek elemzésével (pl. Radnóti 
Miklós eclogái, Gábor Ignác: Ne légy te olyan, mint apáid 
voltak 
Molnár Jenő: Ima 1916-ban, Kertész Imre: Sorstalanság) 

    
 folyóiratok, újságok  mai zsidó újságok, folyóiratok megismerése (pl. Szombat – 

Magyar Zsidók Kulturális Egyesületének lapja, Új Élet, Ígéret – 
a Nagyfuvaros Utcai Körzet Hírlevele, ALEF – a Zsidó 
Egyetem Ifjúsági Folyóirata, stb.) 

    
3.4.2. zene  megismeri Reményi Ede hegedűművész, zeneszerző, Fischer 

Anni zongoraművész, Fischer Iván karmester életútját, 
munkásságát. Tájékozódik a mai zsidó zenei szolgáltatásokról 
(pl. Cafe Noe, Sabbathsong stb.) 

    
3.4.3. film  a zsidók életét, mindennapjait feldolgozó művészfilm 

megtekintése (pl. Spilberg: Schindler listája, Szabó István: A 
napfény íze, stb. ) 

    
3.5.  hagyományok  zsidó hagyományok megismerése 
    
3.5.1. vallási ünnepek  Purim (Örömünnep) mint a zsidók helytállásának ünnepe 
    
3.6. életmód  a zsidó életmód megismerése 
    
3.6.1. zsidó ételek  a Purimhoz kapcsolódó ünnepi étrend megismerése ( pl. arany 

leves, kreplachhal, töltött káposzta, kindli, hámántáska) 
    
3.6.2. zsidók szerepe a tudomány fejlődésben   neves zsidó tudósok életútjának, munkásságának megismerése 

(pl. Östreicher-Mannes József – a füredi szívkórház alapítója, 
Korányi Frigyes – katonaorvos, Munkácsi Bernát – nyelvész, 
Acsády Ignác, Marcali Henrik – történetírók, stb.) 

    
3.6.3. zsidó művészek   híres zsidó művészek életútjának, alkotásainak, művészetének 

megismerése (pl. Heltai Jenő – író, költő, dalműíró, Kertész 
Imre – író, Déri Tibor – író, Csontváry Kosztka Tivadar – festő, 
Major Tamás, Garas Dezső, Acher Oszkár – színművészek stb.) 

    
3.6.4. zsidó sportolók  híres zsidó sportolók megismerése dokumentumfilmek alapján 

(pl. Hajós Alfréd – vívó, olimpiai bajnok, Petschauer Attila – 
kardvívó stb.) 
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II. FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKKEL SZEMBENI 

ÉRTŐ VISZONYULÁS  
 A FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKKEL SZEMBENI 

ÉRTŐ VISZONYULÁS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE  
    
 világnapok  a fogyatékos emberek világnapjainak megismerése (pl. 

Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja – dec. 3. Az 
Esélyegyenlőség Napja – máj.5., 
Emberszeretet Világnapja – ápr. 8.) 

    
1.1. életmód  a fogyatékkal élő emberek életmódjának megismerése 
    
1.1.1. világháló  a világháló a fogyatékosokért: 

Web oldalak, böngészők, linkek, e-mail címek, 
programgyűjtemények, freemail, portálok, startlapok, stb.  

    
1.1.2. oktatás, képzés  a fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek munkájának 

megismerése 
    

1.1.3. szociálpolitika, esélyegyenlőség  a megyei önkormányzat szociálpolitikai programjának 
megismerése a fogyatékosokra vonatkozóan 

    
1.1.4. munka  álláslehetőségek, képzési és átképzési lehetőségek a 

fogyatékosok számára, kapcsolatfelvétel a megyei munkaügyi 
központtal 

    
1.2. életvezetés  a fogyatékosok életvezetési problémái (pl. testi sérültek 

szexualitása, társkeresése, családtervezése, fogyatékos gyermek 
a családban, a munka, mint érték)  
 

    
1.3. művészek a fogyatékosokért  művészek által létrehozott, támogatott rendezvények, 

segélykoncertek, egyéb karitatív tevékenységek megismerése  
    
1.4. mozgalmak  a fogyatékosok életét könnyítő mozgalmak megismerése (pl. 

2003 a Fogyatékkal élő személyek Európai Éve) 
    
1.5. intézkedések, rendeletek  az egyes minisztériumok intézkedései a fogyatékkal élő 

személyek életminőségének javítására (pl. ESZCSM, FMM, 
NKÖM programjai a Fogyatékkal élő személyek Európai Éve 
alkalmából) 

    
1.6. jog és érdekképviselet  az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal munkájának megismerése 

Interneten 
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KERESZTTANTERV  
 

7–12. évfolyam 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4397 

 
A Tanulásmódszertan kereszttanterv alkalmazásának céljai 

a 7–12. évfolyamon  
 
A kereszttanterv célját három címzett nézőpontjából érdemes megragadni: 

• A tanuló szempontjából a tanulás azért számít kiemelt fejlesztési területnek, mert – mint a tudásalapú 
társadalom tagját – az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak sikeres elsajátítására kívánja 
felkészíteni. Ehhez tudatosítja a metakogníciót, felhívja a figyelmet a tanulás külső és belső feltételeire, 
az olvasásnak, a könyvtárnak, az informatikai eszközöknek, a tanulás iskolán kívüli színtereinek 
tanulásban betöltött jelentőségére. A Tanulásmódszertan témái ráébresztik a diákot saját tanulási 
képességei hiányosságaira, a hiányok lehetséges okaira. Szembesítik tanulási stratégái, módszerei, 
szokásai problematikus elemeivel, segítséget kínálnak azok korrekciójához. 

• A kerettantervet választó pedagógusok szempontjából kereszttantervünk elsősorban a tanulás-
paradigma elterjedését szorgalmazza, szemben az iskoláinkban majdnem egyeduralkodó tanítás 
(oktatás) – paradigmával. Másodszor az olvasási tevékenységformák gazdag, életszerű repertoárjának 
felsorakoztatásával azt sürgeti, hogy az olvasás útján való tanulás, tájékozódás fejlesztése nem az alsó 
tagozat feladata, nem is a magyartanár lelkiismeretének belügye, hanem minden tantárgy minden 
tanárának szakmai kötelessége, tekintve, hogy a tudásalapú társadalomban a funkcionális 
analfabétizmus eltűrése, elfogadása a pedagógus szakma inkompetenciájával is összefüggésbe hozható. 

• A kerettantervhez taneszközöket (tankönyvet, munkafüzetet, demonstrációs eszközöket, digitális 
taneszközöket, feladatgyűjteményeket), tanítási programokat készítő – vagy a meglevőket átalakító, 
korrigáló – fejlesztők nézőpontjából kereszttantervünk célja az, hogy olyan produktumok létrehozására 
orientálja őket, amely hozzájárul a tanulók érdeklődésének kitágításához, felébreszti és fenntartja a 
tanulással összefüggő motivációkat és szükségleteket. Tantervünk emellett bátorítja a fejlesztőket arra, 
hogy a tanulás lehetséges színtereit és forrásait tágítsák ki, ne szűkítsék az iskolai tanórai lehetőségekre 
és a hagyományos nyomtatott tankönyvekre. 

 
 

Tematikus tananyag, tanulási program 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. AZ EREDMÉNYES TANULÁS FOLYAMATA  AZ EREDMÉNYES TANULÁS FOLYAMATÁNAK 

(LÉPÉSEINEK, MÓDSZEREINEK, TECHNIKÁINAK) 
ELSAJÁTÍTÁSA, GYAKORLÁSA 

    
1. Előzetes tudás és tapasztalatok  Az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása 

 
    

2. Emlékezet-erősítés  Az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása, 
memóriatechnikák megismerése és kipróbálása 

    
3. Aktualizálás, alkalmazás  A bevésett szövegek aktualizálása, alkalmazása probléma- és 

szerephelyzetekben 
    

4. Önművelés  Az önművelés igényének és szokásainak kialakítása, gyakorlása 
    
5. Vizsga  Felkészülés a vizsgára 
    
5.1. Vizsgakövetelmények  A vizsgakövetelmények megismerése, azok elemzése, értelmezése, 

azaz szembesülés a tudásunkra, teljesítményünkre vonatkozó 
tényekkel, értékelésekkel 

    
5.2. Időbeosztás  Az időtényezők mérlegelése, a rendelkezésre álló idő beosztása 
    
5.3. Gondolatjegyzék, vázlat, tartalomjegyzék memorizálása  A megtanulandó ismeretek (szövegek, tanulmányok, könyvek) 

gondolatmenetének, vázlatának, tartalomjegyzékének 
memorizálása 

    
5.4. Ismétlés  A bevésett ismeretek ismétlésének megtervezése 
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5.5. Kommunikálás  A bevésett ismeretek kommunikálási, verbalizálási lehetőségének 

megteremtése (tanulótárs, ismerős, barát, felnőtt stb. mint 
lehetséges második személy, illetve kikérdező választása) 

    
5.6. Táblázatszerkesztés  Táblázatok szerkesztése képletekből, évszámokból, fontos 

adatokból a hosszú távú megőrzés érdekében 
    
II. SZERVEZETI FORMÁK  A TANULÁS GYAKORLÁSA KÜLÖNBÖZŐ SZERVEZETI 

FORMÁKBAN 
    
1. Egyéni tanulás  Az egyéni tanulás megismerése, saját tanulási módszerek kiépítése 
    
2. Csoportos tanulás  A csoportos tanulás módszereinek gyakorlása 
    
2.1. Kooperatív csoportmunka  Problémák, feladatok megoldása kooperatív csoportmunkában 
    
2.2. Brain-storming  Az ötletroham módszer (Brain-Storming) megtanulása 
    
2.3. Projekt-módszer  Diákok és tanárok együttműködése révén megszülető közös 

produktumok létrehozása (projekt-módszer alkalmazása 
segítségével) 

    
III. TANULÁSI SZOKÁSOK  SAJÁT TANULÁSI SZOKÁSOK MEGISMERÉSE 

ÖNVIZSGÁLATI KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL, 
SZEMBESÜLÉS A JÓ ÉS ROSSZ SZOKÁSOKKAL. A ROSSZ 
TANULÁSI SZOKÁSOK BELÁTÁSA, EZEK KORREKCIÓJA 

    
1. Önvizsgálati kérdőív  Önvizsgálati kérdőív kitöltése, szembesülés a jó és a rossz tanulási 

szokásokkal. A rossz tanulási szokások belátása, ezek korrekciója. 
(Pl. az akusztikus ingerekre, különösen a hangos zenére való igény, 
az ennek való kiszolgáltatottság, a tankönyvek szövegeinek 
figyelem és koncentráció nélküli olvasgatása, ami a tanulás érzetét 
kelti.) 

    
2. Önálló tanulás tervezése  A tanulók saját önálló tanulásának tervezése, beállítódás a 

tanulásra, tanulási terv készítése 
    

2.1.  Az önálló tanulás szervezése  Az önálló tanulás külső feltételeinek megteremtése 
    
2.1.1. Eszközök előkészítése  Rendezett íróasztal, amelyen csak az adott munkához szükséges 

segédeszközök (könyvek, jegyzetfüzetek, cédulák, íróeszközök 
stb.) kapnak helyet 

    
2.1.2. Íróasztal és szék  Nem túlságosan kényelmes szék választása 

    
2.1.3. Világítás  Megfelelő világítás, fényviszonyok beállítása 

    
2.1.4. Olvasási felület és a szem távolsága  Az olvasási felület és a szem optimális távolságának kialakítása 

    
2.1.5. Csend  A csend megteremtése, zajforrások kiküszöbölése, a háttérzene 

megszüntetése 
    
2.1.6. Témák, tantárgyak sorrendje  A megtanulandó témák, tantárgyak sorrendjének meghatározása 

    
2.1.7. Ismétlések: idegen nyelvek, költemények esetén  Az idegen nyelvek és a költemények tanulásakor az ismétlések 

szerepének, az ismétlések célszerű felosztásának megtapasztalása a 
biztonságos felidézés érdekében 
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IV. AZ ÖNÁLLÓ TANULÁS BELSŐ FELTÉTELEI  AZ ÖNÁLLÓ TANULÁS BELSŐ, PSZICHIKUS 
FELTÉTELEINEK MEGISMERÉSE ÉS TUDATOSÍTÁSA 
ÉLMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK ALAPJÁN 

    
1. Motiváció  Motiváció, azaz tanulás belső indítékainak megteremtése 
    
1.1. Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy  Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy kialakítása, fenntartása 

    
1.2. Rövidebb és hosszabb távú célok  Rövidebb és hosszabb távú célok kitűzése a tanulásban 

    
1.3. Mások elismerése  Sikerélmény, mint mások elismerésének kihívásai 

    
1.4. Saját önbecsülés  Sikerélmény, mint a saját önbecsülés kivívása 

    
2. Érdeklődés  Az érdeklődésnek, mint a tanulás legerősebb ösztönző hatásának 

megtapasztalása 
    
2.1. Az érdeklődéssel végzett tanulás hatékonysága  Annak belátása, hogy az érdeklődéssel végzett tanulás hatékony és 

kevésbé fárasztó 
    

2.2. Érdeklődési teszt, érdeklődési területek  Érdeklődési teszt kitöltése érdeklődési területek feltárása céljából 
    
2.3. beszűkülés, érdektelenség, szakbarbárság  A beszűkülés, az érdektelenség, a szakbarbárság tanulásra 

kártékony hatásának megismerése, alkotó személyiségekkel 
készült interjúk olvasása portréfilmek megtekintése révén 

    
2.4 Érdeklődés felkeltése, fenntartása  Az érdeklődés felkeltése és fenntartása tantárgyi témák iránt 

    
2.5. Érdeklődési körök bővítése  Az érdeklődési körök bővítése különböző művészeti ágak, 

tudományterületek, sporttevékenységek, szakmák, 
hobbitevékenységek stb. szisztematikus feltérképezésével és 
megismerésével 

    
3. Akaraterő  Az akaraterő edzése mint a tanuláshoz szükséges feltétel 

    
3.1. Akaratgyakorlatok  Akaratgyakorlatok végzése: önként vállalt feladatok kitartó 

kivitelezése 
    
3.2. Elhatározások, fogadalmak  Elhatározások, fogadalmak megtartása (pl. elhatározom, hogy 

naponta leírok 10 idegen nyelvi szót helyesírási hiba nélkül, vagy 
megfogadom, hogy egy héten keresztül minden nap elolvasok egy 
regényfejezetet) 

    
4. Figyelemkoncentráció  A figyelemkoncentráció gyakorlása 
    
4.1 Figyelem-összpontosító gyakorlatok  Figyelem-összpontosító gyakorlatok végzése: jelkeresés, 

hibakeresés stb. 
    
4.2. Megfigyelőképességet fejlesztő játékok  A megfigyelőképességet fejlesztő játékok tanulása (rövid ideig 

észlelt tárgyak, jelenségek pontos leírása, egymáshoz hasonló 
tárgyak, jelenségek különbözőségeinek gyors összehasonlítása) 

    
5. Fáradtság, pihent állapot  A fáradtság és a pihent állapot tanulási teljesítményre vonatkozó 

hatásának megismerése  
    
5.1. Szünettartás  Tanulás közbeni szünettartás (néhány percnyi mozgás, levegőzés) 

beiktatása) 
    
5.2. Relaxációs módszerek  Relaxációs módszerek megismerése, a gyakorlatok elsajátítása és 

végzése 
    
5.3. Autogén tréningek  Autogéntréning-gyakorlatok fokozatainak (ellazulás, elnehezedés, 

vérkeringés-befolyásolás, „meleg-élmény”, szívszabályozás 
megtanulása 
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5.4. Szemtorna  A szemtorna (a szemek mozgatása vízszintesen, függőlegesen, 

illetve körkörösen) hatásának megtapasztalása és beiktatása a 
tanulás idejébe 

    
5.5. Gimnasztikai gyakorlatok  Aktív pihenés testmozgással  

    
V. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ALAPKÉPESSÉGEI  AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES 

KÉPESSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA 
    

1. Szövegfeldolgozás  Olvasott szövegek feldolgozásának tanulása 
    
1.1. Ismeretterjesztő és szaktudományos szövegek  Ismeretterjesztő és szaktudományos szövegek feldolgozásának 

gyakorlása 
    

1.1.1. A cím értelmezése  A cím értelmezése: eltűnődés azon, mit ígér a cím, mit tudunk a 
címben megjelölt témáról, mit várunk a szövegtől a cím alapján 

    
1.1.2. Skimming  A szöveg első áttekintése (skimming) ismerkedés a szöveg 

alapgondolatával és szerkezetével az alcímek, a tartalomjegyzés, a 
kiemelések, a képek, a képaláírások, a diagramok, a lábjegyzetek 
és a felhasznált szakirodalom alapján. 

    
1.1.3. Kritikus olvasás  A szöveg elemző (kritikus) olvasása jegyzeteléssel, kézikönyv- és 

szótárhasználattal egybekapcsolva 
    
1.1.4. Összegző olvasás  A szöveg harmadik (összegző, rögzítő) átolvasása, memorizálása 

    
1.1.5. Szakirodalmi hivatkozások  A szakirodalmi hivatkozások jelentőségének megértése 

szakszövegek esetén 
    
1.1.6. Idegen szavak  A szövegben szereplő idegen szavak jelentésének megkeresése, 

memorizálása 
    

1.1.7. Idegen nevek  A szövegben szereplő idegen eredetű nevek kiejtésének gyakorlása 
(Idegen nevek kiejtési szótára) 

    
1.1.8. Idegen nevek átírása  Az idegen nevek átírásában használatos jelölések megkeresése 

szótárhasználati tájékoztatókban 
    

1.2. Skipping  A skipping technika gyakorlása 
    

1.2.1. Adatkeresés szövegben  Adatkereső, válogató olvasás fokozott figyelemkoncentrációval 
adott szövegkörnyezetből 

    
1.2.2. Adatkeresés szótárban, katalógusban, műsorfüzetekben, 

apróhirdetésekben 
 Adatkeresés ,válogató olvasás fokozott figyelemkoncentrációval 

szótárból, katalógusból, műsorfüzetből, apróhirdetésekből 
    

1.3. Meditatív olvasás  A meditatív olvasás jellemzőinek megismerése, a meditatív olvasás 
gyakorlása 

    
1.3.1. Elidőzés, saját személyre vonatkoztatás  Megállás, elidőzés olvasás közben egy-egy gondolatnál, az 

olvasottak személyünkre, személyes életünkre vonatkoztatása 
    

1.3.2. Elidőzés, korábbi ismeretekhez kötés  Megállás, elidőzés olvasás közben egy-egy gondolatnál, az 
olvasottak összekötése korábbi ismeretekkel 

    
1.3.3 Elidőzés, emlékezetben rögzítés  Megállás, elidőzés olvasás közben egy-egy gondolatnál, a 

megértett gondolat mély rögzítése az emlékezetben 
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2. Szókincs  Szókincsfejlesztés 
    
2.1. Aktív szókincs, passzív szókincs, olvasási szókincs  Az aktív szókincs, a passzív szókincs, az olvasási szókincs 

bővítése 
    
2.1.1. Memoriterek  Olvasás, memoriterek, bölcsességgyűjtemények, szállóigék 

tanulása 
    

2.1.2. Rejtvények  A szókincs mozgósítása rejtvényfejtéssel, rejtvénykészítéssel 
    
2.1.3. Névkincs  A névkincs bővítése alkotó személyiségek, tudósok nevének 

megjegyzésével 
    

2.1.4. Idegen szavak  Idegen szavak jelentésének párosítása azok magyar jelentésével 
    
2.1.5. Jelentéstársítás  Megadott szójelentésekhez megfelelő szavak hozzáillesztése 

    
2.1.6. Szinonimák  Szinonimák gyűjtése, a gyűjtött szavak kiegészítése a Magyar 

szinonima szótár segítségével 
    
2.1.7. Összetett szavak  Megadott szavakból összetett szavak gyűjtése 

    
2.1.8. Szóalkotás  Szóalkotás, a nyelvi találékonyság fejlesztése céljából 
    
2.1.9. Állandósult szókapcsolatok gyűjtése  Állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások tanulása, 

tematikus gyűjtése, a gyűjtöttek kiegészítése a Magyar szólások és 
közmondások segítségével 

    
2.1.10. Állandósult szókapcsolatok kontextusba illesztése  Állandósult szókapcsolatok szólások, közmondások szövegbe, 

kommunikációs kontextusba illesztése 
    
2.1.11. Magyar és idegen nyelvi állandósult szókapcsolatok  Magyar állandósult szókapcsolatokhoz, szólásokhoz, 

közmondásokhoz hasonló értelműek keresése a tanult idegen 
nyelv(ek) frazeológiájából 

    
2.1.12. Szakszókincs  Szakszókincs bővítés az érdeklődési körbe eső különböző 

szakszótárak olvasgatásával 
    
3. Gondolkodási műveletek  Gondolkodási műveletek gyakorlása 
    
3.1. Analízis, szintézis, általánosítás, absztrahálás, konkretizálás  Az analízis, szintézis, általánosítás, absztrahálás, konkretizálás 

műveletének gyakorlása, tudatosítása, megnevezése 
    

3.2. Ismeretek aktualizálása  Az ismeretek aktualizálásának (az ismeretek újszerű 
átrendezésének) elősegítése gyakorlati feladathelyzetekben az 
asszociációk mozgósításában 

    
3.3. Az ismeretek alkalmazása  Az ismeretek alkalmazása problémaszituációk megoldása során 

    
3.4. Fogalom és kategória  A fogalom és a kategória fogalmának megkülönböztetése 
    
3.5. Fogalommal végezhető logikai műveletek  Fogalommal végezhető logikai műveletek gyakorlása 

    
3.5.1. Definíciók szerkezete  Definíciók szerkezetének elemzése (meghatározandó fogalom, 

legközelebbi nemfogalom, megkülönböztető jegyek) 
    
3.5.2. Definíciószerkesztés  Definíciók megszerkesztése megadott elemekből 

    
3.5.3. Hibás definíciók  Hibás definíciók (pl. tisztán tagadó, túl szűk, túl tág) javítása 
    
3.5.4. Definíciók felismerése  Definíciók keresése különböző szakszövegekben, a tantárgyak 

szakszövegeiben 
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3.5.5. Felosztások szerkezete  Felosztások szerkezetének elemzése (felosztandó fogalom, a 
felosztás alapja vagy szempontja, a felosztás tagjai) 

    
3.5.6. Felosztások végzése  Felosztások végzésének gyakorlása 

    
3.5.7. Felosztások felismerése  Felosztások keresése különféle szakszövegekben, a tantárgyak 

szakszövegeiben 
    
3.5.8. Hibás felosztások  Hibás felosztások korrekciója 

    
3.6. Ítéletekkel végezhető logikai gyakorlása  Ítéletekkel végezhető logikai műveletek gyakorlása 
    
3.6.1. Egyszerűbb szillogizmusok elemei  Egyszerűbb szillogizmusok (kategorikus) elemeinek megismerése 

(premisszák, konklúziók)  
    

3.6.2. Kategorikus szillogizmusok  Kategorikus szillogizmusok gyakorlása, tételekből új igazságok 
kiemelése  

    
3.6.3. Hibás következtetések  Hibás következtetések felismerése és javítása 

    
VI. TANULÁS SZÍNTEREI  A „IN VIVO” TANULÁS SZÍNTEREINEK GYAKORLÁSA 
    
1. Könyvtár, médiatár  Tanulás könyvtárban, médiatárban 

    
1.1. A könyvtár, médiatár rendje  A könyvtári, médiatári rend megismerése 
    
1.2. Könyvtári katalógusok  A könyvtári katalógusok funkcióinak megértése, a katalógusfajták 

megismerése, katalógushasználat 
    

1.3. Számítógépes könyvtári katalógusok  Számítógépes könyvtári katalógusok használata: információkeresés 
iskolai és más könyvtárak nyilvános elérésű OPAC-jában 

    
2.  Elektronikus oktatási segédanyagok  Tanulás (ismeretszerzés) elektronikus oktatási segédanyagok CD-

ROM-ok, DVD-ROM-ok felhasználásával 
    

3.  Internet  Tanulás (ismeretszerzés) számítógépes világháló (Internet) 
felhasználásával 

    
4. Valóságos kísérletek  Tanulás valóságos kísérleteken alapuló tapasztalás, 

problémamegoldás és következtetés révén 
    

5.  Szimulált kísérletek  Tanulás szimulált kísérletek révén 
    
6. Múzeumok  Tanulás múzeumokban 

    
6.1. Múzeumok és helytörténeti gyűjtemények megismerése  A fontosabb budapesti, országos, valamint a régióhoz és 

lakóhelyhez tartozó múzeumok, helytörténeti gyűjtemények 
megismerése 

    
6.1.1.   Aquincum Múzeum 

    
6.1.2.   Budapesti Történeti Múzeum 
    
6.1.3.   Hadtörténeti Múzeum 

    
6.1.4.   Iparművészeti Múzeum 
    
6.1.5.   Közlekedési Múzeum 

    
6.1.6.   Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 

    
6.1.7.   Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
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6.1.8.   Magyar Nemzeti Galéria 

    
6.1.9.   Magyar Nemzeti Múzeum 
    
6.1.10.   Magyar Természettudományi Múzeum 

    
6.1.11.   Néprajzi Múzeum 
    
6.1.12.   Országos Földtani Múzeum 
    
6.1.13.   Petőfi Irodalmi Múzeum 
    
6.1.14.   Szépművészeti Múzeum 
    
6.1.15.   Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
    
6.1.16.   Magyar Földrajzi Múzeum 
    
6.2. Az ország múzeumai, helytörténeti gyűjteményei  A múzeumokban megszervezhető tanulás tervezéséhez, a 

múzeumok kiválasztásához felhasználható a kéthavonta megjelenő 
Múzeumi Naptár Magyar Nemzeti Múzeum Dokumentációs és 
Informatikai Főosztályának kiadványa (szerkesztőség: 1087. 
Budapest, Könyves Kálmán körút 40.), amely az ország 
valamennyi múzeumának helytörténeti gyűjteményének címét, 
nyitvatartási rendjét és látogatható kiállításait tartalmazza 

    
6.3. Múzeumi katalógusok, ismertetők  Múzeumi katalógusok, ismertetők beszerzése, azok későbbi 

áttekintése ismétlés, memorizálás céljából 
    
6.4. Múzeumi foglalkozások  Múzeumi szakemberek által pedagógiai tanulási céllal vezetett 

foglalkozások igénybevétele 
    
7. Alkotó tevékenységek  Tanulás alkotással 
    
7.1.   Vers, mese, elbeszélés írása 
    
7.2.   Műfordítás 
    
7.3.   Vers- és prózamondás 
    
7.4.   Színjátszás 
    
7.5.   Zenélés 
    
7.6.   Éneklés 
    
7.7.   Újságírás, újságszerkesztés 
    
7.8.   Videófilm-készítés 
    
7.9.   Tudományos kutatás (TDK tevékenység) 
    
8. Játéktevékenységek  Tanulás játékkal 
    
8.1.   Népi (gyermek) játékok tanulása 
    
8.2.   Sportjátékok tanulás 
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8.3.   Kártyajátékok tanulása 
    
8.4.   Társasjátékok tanulása 
 
8.5.   Szerepjátékok tanulása 
    
8.6.   Konstrukciós játékok tanulása 
    
9. Hobbitevékenységek  Tanulás, különböző hobbitevékenységek végzése, szórakozás, 

kikapcsolódás során 
    
9.1.   Bélyeggyűjtés 
    
9.2.   Sportolás 
    
9.3.   Sakkozás 
    
9.4.   Rejtvényfejés, rejtvénykészítés 
    
9.5.   Modellezés 
    
9.6.   Barkácsolás 
    
9.7.   Horgászás 
    
9.8.   Videózás 
    
9.9.   Rádiózás és tévézés 
    
9.10.   Mozilátogatás 
    
9.11.   Színházi előadások megtekintése 
    
9.12.   Koncertek látogatása 
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A Tudomány- és kutatásmódszertan tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző program (KÉK) keretei között 
kimunkált kereszttanterv. E tanterv leképezi azt a folyamatot, ahogyan serdülőket és fiatalokat – még talán érett 
felnőtteket is – be lehet vezetni a tudomány és a kutatás világába, ahogyan kutatásmódszertani ismeretekkel lehet 
ellátni a effélék iránt affinitással rendelkezőket, s ahogy  az első önálló kutatás lefolytatásában segítséget lehet 
nyújtani a vállalkozó személyeknek. Ezért ezt a tantervet nem lehet igazán évfolyamokhoz rendelni, legfeljebb 
szakaszolni. Magyarán: bármely életkorban kezdi alkalmazni valaki a tantervet, ugyanazt az utat célszerű bejárni 
a fiatalokkal. 
 
A tantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő 
és értékőrző tanterv szerint dolgoznak.  
 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv és a NAT 2003 viszonyának jellemzői 
 

 A NAT műveltségterületeinek részterületeivel való kapcsolódások 
A tantervben megjelenő problémák Erős kapcsolódás Kapcsolódás Gyenge 

kapcsolódás 
Lehetséges 
kapcsolódás 

Erdőpusztulás  Természetismeret Földünk és 
környezetünk 
Biológia és 
egészségtan 

 

Üvegházhatás, éghajlatváltozás Földünk és 
környezetünk 

Természetismeret  Fizika 
Háztartástan 

Ózonpajzs vékonyodása Természetismeret Kémia Fizika 
Savasodás  Kémia Természetismeret 

Technika  
Háztartástan 

Édesvízkészletek romlása Földünk és 
környezetünk 

Természetismeret  
Biológia és egészségtan 

Háztartástan  

Óceáni élettér csökkenése Földünk és 
környezetünk 

Természetismeret  
Biológia és egészségtan 

 

Táplálékláncok leépülése Biológia és 
egészségtan 

Természetismeret  
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Örökítő anyag hanyatlása Biológia és 
egészségtan 

Természetismeret  Emberismeret 

Társadalmi, 
állampolgári és 
gazdasági ismeretek
Vizuális kultúra 
Dráma 
Mozgóképkultúra, 
médiaismeret 
Számítástechnika  
Könyvtárhasználat  
 

Centralizáció  Társadalmi, 
állampolgári és 
gazdasági ismeretek 

Társadalmi ismeretek  Emberismeret  

Magasfokú specializáció Társadalmi, 
állampolgári és 
gazdasági ismeretek 

Technika  Pályaorientáció 

Profit és hatalommotivált innováció Történelem Társadalmi, 
állampolgári és 
gazdasági ismeretek 

Emberismeret  

Komplikált technológiai eljárások Technika  Társadalmi, 
állampolgári és 
gazdasági ismeretek 

Pályaorientáció 

Nagyfokú energiafelhasználás Társadalmi, 
állampolgári és 
gazdasági ismeretek 

Fizika  Emberismeret  

Tömegtermelés Társadalmi, 
állampolgári és 
gazdasági ismeretek 

Technika  Emberismeret  

Fegyverkezési válság Történelem  Társadalmi, 
állampolgári és 
gazdasági ismeretek 

Emberismeret  

A tüzelőanyagok égéstermékei Kémia Biológia és egészségtan Társadalmi, állampolgári 
és gazdasági ismeretek 

Ipari eredetű gázok Kémia Biológia és egészségtan Társadalmi, állampolgári 
és gazdasági ismeretek 

Mérgező vegyületek Kémia Biológia és egészségtan Társadalmi, állampolgári 
és gazdasági ismeretek 

Sugárzó anyagok Fizika  Biológia és egészségtan Társadalmi, állampolgári 
és gazdasági ismeretek 
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Hulladékok  Társadalmi, 
állampolgári és 
gazdasági ismeretek 

Technika  
Háztartástan  

Biológia és egészségtan 

Vizuális kultúra 
Dráma  
Mozgóképkultúra, 
médiaismeret 
Pályaorientáció  
Számítástechnika  
Könyvtárhasználat  
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Nélkülözés Emberismeret  Társadalmi ismeret Történelem 
A helyi kultúrák asszimilációja Társadalomismeret  Emberismeret Történelem 

Növekvő analfabétizmus Magyar nyelv és 
irodalom 

Emberismeret Dráma 

Romló halandósági mutató Biológia és 
egészségtan 

Emberismeret Dráma 

Népsűrűsödési problémák Társadalmi ismeret Emberismeret Dráma 
Egészségromlás Biológia és 

egészségtan 
Emberismeret Dráma 

Passzív politika Emberismeret Társadalmi ismeret Történelem 
Munkanélküliségtől való félelem Emberismeret  Társadalmi ismeret Történelem 

Jövőképhiány Emberismeret  Társadalomismeret  Történelem 
Erkölcsvesztés Emberismeret  Társadalomismeret  Dráma 

Pszichototróp anyagoktól való függőség Biológia és 
egészségtan 

Emberismeret 
Testnevelés és sport 

Dráma 
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Öngyilkosság  Emberismeret  Társadalomismeret Dráma 

Magyar nyelv és irodalom 
Vizuális kultúra 
Dráma  
Mozgóképkultúra, 
médiaismeret 
Pályaorientáció  
Számítástechnika  
Könyvtárhasználat 

Versenyfutás önmagunkkal Emberismeret Társadalmi ismeret Dráma 
Az érzelmeink fagyhalála Emberismeret  Társadalmi ismeret Dráma 

A tradíciók lerombolása Emberismeret  Társadalomismeret  Dráma 
A kettős erkölcs megléte Emberismeret  Társadalomismeret  Dráma 

A nemzedéki szakadékok fokozódása Emberismeret Társadalmi ismeret Dráma 
A túlnépesedésünk Emberismeret  Társadalmi ismeret Dráma 

Az életterünk csökkenése Emberismeret  Társadalomismeret  Dráma 
A szegények és a gazdagok közti különbség 

növekedése 
Emberismeret  Társadalomismeret  Dráma 

Elszentségtelenedés Emberismeret Társadalmi ismeret Dráma 
Az erőszak terjedése Emberismeret  Társadalmi ismeret Dráma 

Elidegenedés a természettől Emberismeret  Társadalomismeret  Dráma 
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Kiábrándulás a modern társadalomból Emberismeret  Társadalomismeret  Dráma 

Magyar nyelv és irodalom 
Történelem  
Élő idegen nyelv 
Vizuális kultúra 
Mozgóképkultúra, 
médiaismeret 
Pályaorientáció  
Számítástechnika  
Könyvtárhasználat  

 

 A NAT műveltségterületeinek részterületeivel való kapcsolódások 
A tantervben megjelenő problémák Erős kapcsolódás Kapcsolódás Gyenge 

kapcsolódás 
Lehetséges 
kapcsolódás 



 
 
 
 
4408 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
Első szakasz 

 
A Tudomány- és kutatásmódszertan kereszttanterv alkalmazásának céljai 

az első szakaszban 
 
A tanulók ismerjék meg a kreatív tudáselsajátítás minőségi alkotásszintjét: 
 

– Ismerjék meg a tudományos kutatás céljait és legyenek képesek egy-egy kutatási eredmény 
hasznosíthatóságának lehetőségeit, veszélyeit megfogalmazni a közjó vonatkozásában. 

– Legyenek képesek feldolgozni, megvitatni tudományetikai kérdéseket, és tudjanak véleményt alkotni 
egy-egy vitás tudományetikai kérdés kapcsán.  

– Ismerjék meg a lezárt- és a vitatott kutatási eredmények közti különbséget egy-egy tudományterületen-, 
és a tudományközi területeken belül.  

– Legyenek képesek felismerni a tudományos megismerésben rejlő újabb, a tudomány számára releváns 
problémákat  

– Ismerjék meg a lokális és a globális társadalmi problémákat és alkossanak hipotéziseket azok lehetséges 
megoldásához.  

– Legyenek képesek fókuszálni a globális, nemzetközi és lokális szinteken az ember által előidézett 
problémákat: -természeti környezet reverzibilis és irreverzibilis folyamatait, -a gazdálkodási és 
gazdasági problémákat, -a tömegek mindennapi tragédiáit,  -a humánkríziseket a társadalomban.  

– Alkossanak hipotézist a probléma megoldási lehetőségéről.  
– Végezzenek empirikus és/vagy teoretikus kutatást a hipotézis bizonyítására.  
– Vizsgálják a hipotézis igazságtartalmát.  
– Ismerjék meg az érdeklődési területükhöz kapcsolódó tudomány lezárt és vitatott kutatási eredményeit, 

rivális hipotéziseit.  
– Az érdeklődési területüknek megfelelő tudományágon, -alágon belül fókuszálják témaválasztásukat, 

fogalmazzanak meg releváns problémát, vessenek fel hipotézist és vizsgálják azt.  
– Alkalmazzák a kutatási algoritmusokat az újabb ismeretgyűjtéshez, a hipotézis vizsgálatához.  
– Legyenek képesek összegezni a saját tudományos kutatásuk eredményeit, annak relevanciáját és 

hasznosságát. 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

 
    
    
I. A TUDOMÁNY RENDSZERE  A DIÁKOK ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÉNEK BŐVÍTÉSE ÉS A 

TUDOMÁNY ÁGAIRA FÓKUSZÁLÁSA 
    
1. Logika  A logika  főág ágainak, alágainak megismerése. 
    
1.1. A logika ágainak kutatási tárgykörei  A logika tárgyköreinek pontosítása a tudományágainak 

megfelelően 
    
1.2. A logika alágainak érdeklődési körei  A logika alágainak megismerése az érdeklődési körei mentén 
    
2. Matematika   A matematika  főág ágainak, alágainak megismerése. 
    
2.1. A matematika ágainak kutatási tárgykörei  A matematika tárgyköreinek pontosítása a tudományágainak 

megfelelően 
    
2.2. A matematika alágainak érdeklődési körei  A matematika alágainak megismerése az érdeklődési körei mentén 
    



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4409 

 

 
3. Mezőgazdasági tudományok  A földrajz  főág ágainak, alágainak megismerése. 
    
3.1. A mezőgazdasági tudományok ágainak kutatási tárgykörei  A mezőgazdasági tudományok  pontosítása a tudományágainak 

megfelelően 
    
3.2. A mezőgazdasági tudományok alágainak érdeklődési körei  A mezőgazdasági tudományok  alágainak megismerése az 

érdeklődési körei mentén 
    
4. Műszaki tudományok   A jogtudományok főág ágainak, alágainak megismerése. 
    
4.1. A műszaki tudományok ágainak kutatási tárgykörei  A mezőgazdasági tudományok  tárgyköreinek pontosítása a 

tudományágainak megfelelően 
    
4.2. A mezőgazdasági tudományok alágainak érdeklődési körei  A mezőgazdasági tudományok  alágainak megismerése az 

érdeklődési körei mentén 
    
5. Művészettudományok   A kémia  főág ágainak, alágainak megismerése. 
    
5.1. A művészettudományok  ágainak kutatási tárgykörei  A művészettudományok  tárgyköreinek pontosítása a 

tudományágainak megfelelően 
    
5.2. A művészettudományok alágainak érdeklődési körei  A művészettudományok  alágainak megismerése az érdeklődési 

körei mentén 
    
6. Nyelvtudomány   A közgazdaságtan főág ágainak, alágainak megismerése. 
    
6.1. A nyelvtudomány ágainak kutatási tárgykörei  A nyelvtudomány tárgyköreinek pontosítása a tudományágainak 

megfelelően 
    
6.2. A nyelvtudomány alágainak érdeklődési körei  A nyelvtudomány alágainak megismerése az érdeklődési körei 

mentén 
    
II. A TÖMEGEK MINDENNAPI TRAGÉDIÁI, MINT 

LEHETSÉGES KUTATÁSI TÉMÁK 
 A DIÁKOK ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÉNEK BŐVÍTÉSE ÉS A 

GAZDÁLKODÁS ÉS GAZDASÁGI PROBLÉMÁKRA  
FÓKUSZÁLÁSA 

    
1. Nélkülözés és a helyi kultúrák asszimilációja  A nélkülözés és a helyi kultúrák asszimilációjának megismerése  
    
1.1. A nélkülözés és a helyi kultúrák asszimilációjának okai  Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével. 
    
1.2. A nélkülözés és a helyi kultúrák asszimilációjának 

csökkentési és megszüntetési lehetőségei 
 A csökkentési és megszüntetési lehetőségek feltárása tudományos 

szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom kutatásával 
    
2. Növekvő analfabétizmus és romló halandósági mutató  A növekvő analfabétizmus és a romló halandósági mutató 

megismerése  
    
2.1. A növekvő analfabétizmus és romló halandósági mutató okai  Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével. 
    
2.2. A növekvő analfabétizmus és a romló halandósági mutató 

csökkentési és megszüntetési lehetőségei 
 A csökkentési és megszüntetési lehetőségek feltárása tudományos 

szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom kutatásával 
    
3. Népsűrűsödési problémák és egészségromlás  A népsűrűsödési problémák és az egészségromlás megismerése  
    
3.1. A népsűrűsödési problémák és az egészségromlás okai  Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével. 
    
3.2. A népsűrűsödési problémák és az egészségromlás 

csökkentési és megszüntetési lehetőségei 
 A csökkentés és a megszüntetés lehetőségeinek feltárása 

tudományos szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom 
kutatásával 
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4. Passzív politika és a munkanélküliségtől való félelem  A passzív politika és a munkanélküliségtől való félelem  

megismerése 
    
4.1. A passzív politika és a munkanélküliségtől való félelem 

kiváltó okai 
 Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével. 
    
4.2. A passzív politika és a munkanélküliségtől való félelem 

csökkentésének és megszüntetésének lehetőségei 
 A csökkentés és a megszüntetés lehetőségének feltárása 

tudományos szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom 
kutatásával 

 
5. Jövőképhiány és erkölcsvesztés  A tüzelőanyagok égéstermékei és ipari eredetű gázok megismerése 
    
5.1. A jövőképhiány és az erkölcsvesztés okai  Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével. 
    
5.2. A jövőképhiány és az erkölcsvesztés csökkentésének és 

megszüntetésének lehetőségei 
 A csökkentés és a megszüntetés lehetőségeinek feltárása 

tudományos szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom 
kutatásával 

6. Pszichototróp anyagoktól való függőség és öngyilkosság  A Mérgező vegyületek és sugárzó anyagok megismerése 
    
6.1. A pszichototróp anyagoktól való függőség és az 

öngyilkosság kiváltó okai 
 Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével. 
    
6.2. A pszichototróp anyagoktól való függőség és az 

öngyilkosság csökkentésének és megszüntetésének 
lehetőségei 

 A csökkentés és a megszüntetés lehetőségeinek feltárása 
tudományos szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom 
kutatásával 

    
6.3. A pszichototróp anyagfogyasztók és az öngyilkosok 

rehabilitációjának lehetőségei 
 A rehabilitáció lehetőségeinek feltárása tudományos 

szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom kutatásával 
    
III. MINŐSÉGI ALKOTÁS  A MINŐSÉGI ALKOTÁS ELEMEINEK ÉS FOLYAMATÁNAK 

TANULÁSA 
    
1. Empirikus tudományos alkotás   Az empirikus tudományos alkotás algoritmusának megismerése 
    
1.1. Megfigyelés és módszereinek fejlesztése  A természeti jelenségek, folyamatok természetbeni és laboratóriumi 

megfigyelése és módszereinek fejlesztése 
    
1.2. Mérés és mérési módszerek fejlesztése  A természeti jelenségek, folyamatok mennyiségi jellemzőinek 

természetbeni és laboratóriumi mérése és a mérési módszerek 
fejlesztése 

    
1.3. Kísérlet és kísérleti módszerek fejlesztése  A természeti jelenségek, folyamatok természetbeni és laboratóriumi 

problémaközpontú, reproduktív kísérlete és a kísérleti módszerek 
fejlesztése 

    
2. Teoretikus tudományos alkotás  A teoretikus tudományos alkotás algoritmusának megismerése 
    
2.1. Témaválasztás  Témaválasztás az érdeklődési területnek és a tudáshiánynak 

megfelelően, valamely tudományágra fókuszálva 
    
2.2. Ismeretanyag gyűjtése  Ismeretek gyűjtése könyvtármunkával, szakfolyóiratokkal, 

szakkönyvekkel, multimédia ismerethordozókkal a tudáshiány 
pótlására 
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2.3. Probléma-megismerés  A tudomány által vizsgált és lezárt problémák felkutatása, 

megismerése 
    
2.4. Hipotézis feltárása   A tudomány által felvetett hipotézisek felkutatása 
    
2.5. A hipotézis vizsgálata  Ismeretek gyűjtése a hipotézis vizsgálatához, értelmezéséhez, a 

hipotézis igazoltságának megismerése 
    
2.6. A hipotézis bizonyítottsága  A hipotézis bizonyítottsági mértékének vizsgálata 
    
2.7.  A kutatás összegzése  A tudáshiány pótlásának és a megismert kutatás folyamatának   

összegzése kutatási naplóban és kutatási beszámolóban 
    
IV. A SZUBJEKTÍV ALKOTÁS TRANSZFORMÁLÁSA  A TUDÁSHIÁNY PÓTLÁSI EREDMÉNYÉNEK ÉS A 

MEGISMERT TUDOMÁNYOS  KUTATÁS FOLYAMATÁNAK 
BEMUTATÁSA 

    
1. Önreflexió   Önreflexió a saját munka eredményességére 
    
2. Kutatási beszámoló   Írásos kutatási beszámoló készítése 
    
3. Tudományos előadás  Tudományos ismeretterjesztő előadás tartása 
    
4. Opponensi reflexió  Opponensi reflexió meghallgatása 
    
5. Előadói reflexió  Előadói reflexió az opponens észrevételeire 
    
6. Publikáció  Ismeretterjesztő írás készítése 
    
7. Pályázat   Pályázat készítése a felmenő rendszerű „OTDK 10-14 éves tanulók 

számára” nevű tehetséggondozó programra 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program 

 
Második szakasz 

 
A Tudomány- és kutatásmódszertan kereszttanterv alkalmazásának céljai 

a második szakaszban 
 
A tanulók ismerjék meg a kreatív tudáselsajátítás minőségi alkotásszintjét. 
 

– Vitassák meg a tudományos kutatás céljait és legyenek képesek célokat kitűzni saját érdeklődési 
területek megismeréséhez.  

– Legyenek képesek az érdeklődési körüknek megfelelő tudomány alágon belül empirikus-, és/vagy 
teoretikus mikro kutatás tervezésére, végrehajtása, önértékelésére és azok bemutatására.  

– Ismerjék meg a lokális és globális társadalmi kríziseket.  
– Ismerjék meg, értelmezzék és modellezzék a tudásalapú társadalmat a feltárt jellemzői alapján.  
– Legyenek képesek reményteljes jövőképet modellezni a tudásalapú társadalomról, és önmagukat tudják 

abban elhelyezni.   
– A tanulók tudjanak kutatási naplót vezetni az empirikus és/vagy teoretikus kutatásukról.  
– Tudjanak vitatkozni és legyenek képesek megvédeni kutatási eredményeiket tudományos diákkörben.  
– Váljanak képessé arra, hogy idegen nyelven is megtartsák előadásukat.  
– Tudjanak tudományos pályázatot és tudományos projektet készíteni.  
– Legyenek képesek arra, hogy mentoráljanak diáktársakat a tudományos diákköri munkában és 

értékeljék diáktársaik kutatási eredményeit, annak írásban és szóban történő bemutatását egyaránt.  
– Ismerjék meg, értelmezzék és modellezzék a demokratikus társadalom eszményét és értékrendszerét.  
– A modelleket legyenek képesek alkalmazni a lokális és globális szintű problémák, krízisek megoldási 

lehetőségeinek keresésekor, a reményteljes jövőképekről szerzett ismeretek feldolgozásakor, 
továbbfejlesztésekor.  

– Alkossanak hipotézist a probléma megoldási lehetőségéről.  
– Végezzenek empirikus és/vagy teoretikus kutatást a hipotézis bizonyítására.  
– Vizsgálják a hipotézis igazságtartalmát. 

 
  

TEMATIKUS TANANYAG 
 

  
TANULÁSI PROGRAM 

 
    
I. A TUDOMÁNY RENDSZERE  A DIÁKOK ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÉNEK BŐVÍTÉSE ÉS A 

TUDOMÁNY ÁGAIRA FÓKUSZÁLÁSA 
    
1. Orvostudomány   Az orvostudomány  főág ágainak, alágainak megismerése. 
    
1.1. Az orvostudomány ágainak kutatási tárgykörei  Az orvostudomány tárgyköreinek pontosítása a 

tudományágainak megfelelően 
    
1.2. Az orvostudomány  alágainak érdeklődési körei  Az orvostudomány alágainak megismerése az érdeklődési körei 

mentén 
    
2. Pedagógia   A pedagógia  főág ágainak, alágainak megismerése. 
    
2.1. A pedagógia ágainak kutatási tárgykörei  A pedagógia tárgyköreinek pontosítása a tudományágainak 

megfelelően 
    
2.2. A pedagógia alágainak érdeklődési körei  A pedagógia alágainak megismerése az érdeklődési körei 

mentén 
    
3. Politikatudomány   A politikatudomány ágainak, alágainak megismerése. 
    
3.1. A politikatudományok ágainak kutatási tárgykörei  A politikatudományok  tudományok  pontosítása a 

tudományágainak megfelelően 
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3.2. A politikatudományok  alágainak érdeklődési körei  A politikatudományok alágainak megismerése az érdeklődési 

körei mentén 
    
4. Pszichológia tudományok   A pszichológia tudományok ágainak, alágainak megismerése. 
 
4.1. A pszichológia tudományok ágainak kutatási tárgykörei  A pszichológia tudományok  tárgyköreinek pontosítása a 

tudományágainak megfelelően 
    
4.2. A pszichológia tudományok alágainak érdeklődési körei  A pszichológia tudományok  alágainak megismerése az 

érdeklődési körei mentén 
    
5. Szociológia   A szociológia  főág ágainak, alágainak megismerése. 
    
5.1. A szociológia ágainak kutatási tárgykörei  A szociológia tárgyköreinek pontosítása a tudományágainak 

megfelelően 
    
5.2. A szociológia alágainak érdeklődési körei  A szociológia alágainak megismerése az érdeklődési körei 

mentén 
    
6. Történelemtudomány   A történelemtudomány főág ágainak, alágainak megismerése. 
    
6.1. A történelemtudomány ágainak kutatási tárgykörei  A történelemtudomány tárgyköreinek pontosítása a 

tudományágainak megfelelően 
    
6.2. A történelemtudomány érdeklődési körei  A történelemtudomány alágainak megismerése az érdeklődési 

körei mentén 
    
II. HUMÁN KRÍZISEK A TÁRSADALOMBAN, MINT 

LEHETSÉGES KUTATÁSI TÉMÁK 
 A DIÁKOK ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÉNEK BŐVÍTÉSE ÉS A 

TÁRSADALMI HUMÁNKRÍZISEKRE FÓKSZÁLÁSA 
    
1. Versenyfutás önmagunkkal és az érzelmeink fagyhalála  A versenyfutás önmagunkkal és az érzelmek fagyhalálának  

megismerése  

    
1.1. A versenyfutás önmagunkkal és az érzelmeink fagyhalálának 

okai 
 Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével. 
    
1.2. A versenyfutás önmagunkkal és az érzelmeink fagyhalálának 

csökkentési és megszüntetési lehetőségei 
 A csökkentési és megszüntetési lehetőségek feltárása 

tudományos szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom 
kutatásával 

    
2. A tradíciók lerombolása és a kettős erkölcs megléte  A tradíciók lerombolásának és a kettős erkölcs megismerése  
    
2.1. A tradíció lerombolásának és a kettős erkölcs meglétének okai  Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével 
    
2.2. A tradíciók lerombolásának és a kettős erkölcs meglétének 

csökkentési és megszüntetési lehetőségei 
 A csökkentési és megszüntetési lehetőségek feltárása 

tudományos szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom 
kutatásával 

    
3. A nemzedéki szakadék fokozódása és az életterünk csökkenése  A nemzedéki szakadék fokozódása és az életterünk 

csökkenésének megismerése  
    
3.1. A nemzedéki szakadék fokozódásának és az életterünk 

csökkenésének okai 
 Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével. 
    
3.2. A nemzedéki szakadék csökkentési és megszüntetési 

lehetőségei, valamint az életterünk növekedésének lehetőségei 
 A csökkentés és a megszüntetés lehetőségeinek feltárása 

tudományos szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom 
kutatásával 

    
4. A szegények és a gazdagok közötti különbség növekedése és az 

elszentségtelenedés 
 A szegények és a gazdagok közötti különbség növekedése és az 

elszentségtelenedés  megismerése 
    
4.1. A szegények és a gazdagok közötti különbség és az 

elszentségtelenedés kiváltó okai 
 Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével 
    
4.2. A szegények és a gazdagok közti szakadék valamint az 

elszentségtelenedés csökkentésének és megszüntetésének 
lehetőségei 

 A csökkentés és a megszüntetés lehetőségének feltárása 
tudományos szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom 
kutatásával 
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5. Az erőszak terjedése és elidegenedés a természettől  Az erőszak terjedése és elidegenedés a természettől megismerése 
    
5.1. Az erőszak terjedésének és az elidegenedés a természettől okai  Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével 
 
5.2. Az erőszak terjedésének és az elidegenedés a természettől 

csökkentésének és megszüntetésének lehetőségei 
 A csökkentés és a megszüntetés lehetőségeinek feltárása 

tudományos szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom 
kutatásával 

    
6. Túlnépesedés és kiábrándulás a modern társadalomból  A túlnépesedés valamint a kiábrándulás a modern 

társadalomból megismerése 
    
6.1. A túlnépesedés valamint  kiábrándulás a modern társadalomból 

kiváltó okai 
 Aktuális ismeretgyűjtés a kiváltó okokról könyvtármunkával, 

média és multimédia szemlével. 
    
6.2. A túlnépesedés valamint a kiábrándulás a modern 

társadalomból csökkentésének és megszüntetésének lehetőségei 
 A csökkentés és a megszüntetés lehetőségeinek feltárása 

tudományos szakfolyóiratok publikációnak és a szakirodalom 
kutatásával 

    
III. MINŐSÉGI ALKOTÁS  A MINŐSÉGI ALKOTÁS ELEMEINEK ÉS 

FOLYAMATÁNAK TANULÁSA 
    
1. Empirikus tudományos alkotás   Az empirikus tudományos alkotás algoritmusának megismerése 
    
1.1. Megfigyelés és módszereinek fejlesztése  A természeti jelenségek, folyamatok természetbeni és 

laboratóriumi megfigyelése és módszereinek fejlesztése 
    
1.2. Mérés és mérési módszerek fejlesztése  A természeti jelenségek, folyamatok mennyiségi jellemzőinek 

természetbeni és laboratóriumi mérése és a mérési módszerek 
fejlesztése 

    
1.3. Kísérlet és kísérleti módszerek fejlesztése  A természeti jelenségek, folyamatok természetbeni és 

laboratóriumi problémaközpontú, reproduktív kísérlete és a 
kísérleti módszerek fejlesztése 

    
2. Teoretikus tudományos alkotás  A teoretikus tudományos alkotás algoritmusának megismerése 
    
2.1. Témaválasztás  Az érdeklődési kör tudatos fókuszálása a megfelelő 

tudományágba, alágba a tudomány térképének segítségével. 
    
2.2. Ismeretanyag gyűjtése  Ismeretek gyűjtése könyvtármunkával, szakfolyóiratokkal, 

szakkönyvekkel, multimédia ismerethordozókkal a tudáshiány 
pótlására 

    
2.3. Probléma-megismerés  A tudomány által vizsgált és lezárt problémák felkutatása, 

megismerése 
    
2.4. Hipotézis feltárása   A tudomány által felvetett hipotézisek felkutatása 
    
2.5. A hipotézis vizsgálata  Ismeretek gyűjtése a hipotézis vizsgálatához, értelmezéséhez, a 

hipotézis igazoltságának megismerése 
    
2.6. A hipotézis bizonyítottsága  A hipotézis bizonyítottsági mértékének vizsgálata 
    
2.7.  A kutatás összegzése  A tudáshiány pótlásának és a megismert kutatás folyamatának   

összegzése kutatási naplóban és kutatási beszámolóban 
    
IV. A SZUBJEKTÍV ALKOTÁS TRANSZFORMÁLÁSA  A TUDÁSHIÁNY PÓTLÁSI EREDMÉNYÉNEK ÉS A 

MEGISMERT TUDOMÁNYOS  KUTATÁS 
FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA 

    
1. Önreflexió   Önreflexió a saját munka eredményességére 
    
2. Kutatási beszámoló   Írásos kutatási beszámoló készítése 
    
3. Tudományos előadás  Tudományos ismeretterjesztő előadás tartása 
    
4. Opponensi reflexió  Opponensi reflexió meghallgatása 
    
5. Előadói reflexió  Előadói reflexió az opponens észrevételeire 
    
6. Publikáció  Ismeretterjesztő írás készítése 
    
7. Pályázat   Pályázat készítése a felmenő rendszerű „OTDK 10-14 éves 

tanulók számára” nevű tehetséggondozó programra 
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A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv 

értékelési rendszere 
 

I. Az értékelési rendszer koncepcionális alapjai és sajátos problémái 
 

1. A képességfejlesztésre orientált pedagógiai rendszerben paradigmatikus kategóriák a tanulói tevékenység 
és ennek kétféle eredménye: a) az objektív, a tanuló által realizált teljesítmények, b) a tanulók szubjektumában 
kialakuló, személyes, egyéni képességek és kompetenciák. 

A képességfejlesztés  hosszú, szervezett, részletesen kidolgozott, feladatokból összeálló program szerint 
haladó, időben is tagolt tevékenység-folyamat, melynek céljait a Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv 
(KÉK) műveltségterületenkénti, illetve tantárgyankénti teljesítmény-követelményekben leírva konkretizálja.  

 
2. Minden célirányos, szervezett tevékenység  sikerének egyik fő feltétele a visszajelzés, az ellenőrzés, 

amely  – folyamat közben és a folyamat végén –  informál a  célok megvaló-sulásának mértékéről, értékéről, 
hiányairól, a folyamat lehető sok eleméről, ezáltal orientálja a javítást, az eredeti céloktól eltérő („deviáns”) 
folyamat korrigálását.  Vagyis a vissza-jelzésnek folyamatszabályozó funkciója van.  – Ezt a komplex funkciót 
jelöli a hagyományos pedagógia az „ellenőrzés és értékelés” terminussal, és a mindennapi gyakorlatban 
többnyire csak az ismeretek, a tudás fogalomkörében alkalmazza. 

 
3. A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv a személyiségfejlesztés jegyében differenciáltabban 

közelíti a problémát, amikor a teljesítmények négy típusát különbözteti meg, úgymint:  tudás,  képesség,  
értékbeállítódás és  alkotásra való érettség. Ezek  az ellenőrzés-értékelés szempontjából (nagyon 
leegyszerűsítve) így jellemezhetők:  

a) A tudás dominánsan a személyiség kognitív szférájával kapcsolatos, jól objektiválható teljesítményekben 
realizálódik, mennyiségileg, minőségileg és strukturálisan jól elemezhető, értékelhető, mérhető. 

b) A képességek bonyolultabb képződmények: alakulásukban a szomatikus, a pszichomotoros, az affektív 
szférába tartozó tényezők és tudás-elemek (mint kognitív előfeltételek) egyaránt szerepet játszanak, különféle 
produktumokban objektiválódnak, ezért csak többféle közelítésben, komplex eszközökkel és módszerekkel 
értékelhetők. 

c) Az értékbeállítódás „első szintje” az attitűd mint a személyiségnek az egyes dolgokkal, folyamatokkal, 
tevékenységekkel stb. kapcsolatos,  nagy mértékben az affektív szféra által vezérelt eseti-aktuális viszonyulása, 
„második szintje” a habitus mint ismétlődő szituációkban „gyakorolt” attitűd: a személyiségnek kognitív és 
affektív alapokon állandósult, morálisan vezérelt, megbízható-kiszámítható viszonyrendszere, viszonyulása a 
teljes valósághoz. Ellenőrzése-értékelése spontán és/vagy indikált, adekvát szituációkban lehetséges. Az 
értékelés nagyon bonyolult, megbízhatósága (validitása) döntő mértékben az alkalmazott indikátoroktól függ.  

d) Az alkotásra való érettség  fogalmát nehéz definiálni; abban érhető tetten, hogy valaki (esetünkben: 
tanuló) önállóan, illetőleg kevés segítséggel ki tudja alakítani  valamely alkotás (produktum) koncepcióját, képes 
a létrehozásához szükséges összes feltételt, eszközt, eljárásmódot előzetesen számba venni és folyamat közben 
aktuálisan bővíteni, a létrehozó folyamatot megtervezni és következetesen megvalósítani, az alkotáshoz vezető 
tevékenységeket kitartóan elvégezni, az alkotást létrehozni és adekvát módon prezentálni.  

A produktumok karaktere szerint  beszélhetünk mesterségbeli produktumokról, tudomá-nyos alkotásokról és 
művészi alkotásokról. 

 
4. A négy teljesítménytípus értékelése az eltérő alkotóelemeiknek megfelelően sokféle adekvát módon 

és eszközzel történik.  Egyes teljesítménytípusok, mint például a tudás és a képességek értékelésére jól 
kidolgozott, egzakt, standardizált eszközök és elemző eljárások, úgynevezett méréses módszerek is rendelkezésre 
állnak. Az értékbeállítódásnak mint a személyiség intim, szubjektív szférájába tartozó tényezőnek a feltárására 
többnyire közvetett eszközök állnak rendelkezésre, értékelésére kevésbé egzakt („lágy”) módszerek léteznek, 
esetenként aktuálisan kell megtervezni egyedi eljárásokat.  – Az alkotásra való érettség, illetőleg az alkotó 
képesség megítélése pedig teljesítménytípusonként kidolgozandó (s bizonyos területeken kidolgozott és 
standardizált) kritériumrendszerek segítségével történhet, de gyakran egyedi „zsűri-szisztéma” kidolgozása válik 
szükségessé. 
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II. A saját készítésű  értékelő eszközök (tesztek) jellemzése 
 
1. A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettantervhez eddig tudás-mérő teszteket fejlesztettünk ki. Ezek 

valójában kombinált tudás- és képességtesztek, mivel egyaránt tartalmaznak (kognitív pedagógiai 
terminológiával élve) propozícionális (ismeret jellegű) tudást és procedurális (képesség jellegű) tudást mérő 
feladatokat.  

 
2. Minden eddig elkészült és ezután fejlesztendő tudástesztünk kritérium-orientált, azaz a tanterv 

követelményrendszeréhez, ezen belül is az optimális teljesítménykövetelményhez igazodó feladatokat 
tartalmaznak. 

 
3. Funkciójukat tekintve értékelő rendszerünkben vannak formatív és szummatív tesztek. A formatív 

tesztek tematikus egységenkénti visszajelzést adnak. Szummatív tesztek-kel az iskolarendszer egyes fokozatainak 
határán (pl. 4., 6., 8. évfolyam végén) szerzünk minősítő információkat a kilépő tanulók fejlettségi, ill. 
tudásszintjéről. 

 
4. A teszteket általában két, ekvivalens változatban készítjük. Terjedelmük (a rendelkezésre álló 

45 perces tiszta munkaidő és a gyerekek életkora függvényében)  6–16 feladat, feladatonként átlagosan  
5–8 itemmel számolva.  

 
5. Minden tesztfeladat számlálható, azonosító kóddal ellátott itemekből (elemi egységekből) áll, s a 

tesztlapon minden feladathoz értékelő táblázat tartozik. Az objektív, egységes javítást kódolt javítókulcs 
(megoldási útmutató) biztosítja. – A  tesztet használó pedagógusok értékelő tevékenységének könnyítése 
érdekében összesítő táblázatot bocsátunk rendelkezésre. 

 
6. A tesztek validitását és reliabilitását a lehető mértékig előre biztosítjuk azáltal, hogy az elkészült 

teszteket elméleti (szaktudományi + pedagógiai + pszichológiai + mérésmetodikai lektorálás) és gyakorlati 
(próbamérés) kontrollnak vetjük alá, és minden kontroll-fázis után javítjuk a fellelt hibákat. 

 
7. A formatív mérőeszközöket általában az egyes tantárgyak tantervi pozíciójához (osztály, évfolyam) 

igazítjuk.  de számítva arra, hogy a helyi tantervekben egyes képzési szakaszokon (mint: alsó tagozat, felső 
tagozat) belül a kerettantervtől eltérően rendezik el és időben másként ütemezik a tananyagot, egyes tantárgyak 
tesztjeit  tartalmi-tematikus egységekhez készítjük.  

 
8. A választás lehetőségét biztosítandó, egyazon tantárgyhoz, ezek azonos témaköreihez olykor több 

team által több tesztet  (parallel-tesztek) készíttettünk. 
 
 
III. Nem saját fejlesztésű, standard mérőeszközök alkalmazása 

 
 Az utóbbi években rendszeressé váltak az országos és nemzetközi összehasonlító mérések. 
Természetesen részt vesznek e mérésekben a KÉK szerint tanító iskolák, lehetőség szerint azok is, amelyek nem 
kerülnek be a reprezentatív mintákba. Továbbá inspiráljuk iskoláinkat a hozzáférhető standard  eszközök 
rendszeres alkalmazására a nagy átfogó mérésektől függetlenül is. Különösen a KÁOKSZI és az OKÉV 
képességmérő eszközeit hasznosítjuk.  

 
 

IV. Kimutatás a saját készítésű mérőeszközökről 
 
Jelölések: 
F = formatív mérőeszköz 
Sz = szummatív mérőeszköz 
Vált = változatok száma 
Item = itemek száma  
Készültség: Kipr.,h = kipróbált, használatban (2 tanévben)  

       Lekt. = lektorált,  nincs kipróbálva,   
       Lekt. e = lektorálás előtt 
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Megnevezés:                   Jelleg    Vált.    Item      Készültségi áll. 
Évfolyam tantárgy, téma                 F   Sz                              Kipr. h. Lekt.  Lekt. e 
3. o. Matematika 
      Írásbeli összeadás. Számok 2000-ig    +             2         62                  +   
3. o. Matematika 
      Írásbeli kivonás. Számok 2000-ig    +            2          58       +   
3. o. Emberismeret 
       Az érzékszervek       +       2      46          +  
3. o. Emberismeret     
       Emésztőszervrendszer      +       2      35          +  
8. o. Anyanyelv             +      2         97        +    
8. o. Történelem             +      2      70        +    
8. o. Matematika             +      2          85         +    
8. o. Fizika*              +      2         74          +     
1. o. Illemtan 
       Állítások kategorizálása: illik-nem  
        illik             +      1         40            + 
2. o. Illemtan 
       Utazás, vásárlás, szabadidő, segítség- 
        kérés             +      1         34          + 
3. o. Illemtan 
       Köszönés, bemutatkozás, öltözködés, 
      közlekedés iskolában, lakásban stb.           +     1          40          + 
4. o. Illemtan 
       Köszönés (illik – nem illik), telefonálás, 
       vendégségben, távirat, levél           +     1          34          + 
3. o. Könyvtárhasználat 
       Betűrend, katalógus, ETO,  
      lexikon, értelmező kéziszótár 
      használat, könyv kiadási adatai           +    2         64         + 
4. o.Könyvtárhasználat 
      Betűrend (magyar és idegen szerzők), 
      értelmező szótár, ETO főosztályok, 
      könyvészeti adatok stb.                                    +     2         64       +  
3–4. o. Felzárkóztató csoportnak 
       a) Szövegértés l.       +     1    10       + 
       b) Szövegértés 2.       +     1    15       + 
       c) Főnév        +     1    37       + 
       d) Helyesírás: főnév      +          1    42   …+  
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Megnevezés        Jelleg Vált.   Item      Készültségi áll. 
                                                                          F  Sz   Kipr.h.  Lekt.    Lekt.e.  4. o. 
Helyesírás,  
    1. o.: másolás, nyomtatott-írott, 
      hosszúság, hibajavítás, diktálás           +   1    58       + 
    2. o.: : kis- és nagybetű, ly, hibajavítás, 
      hosszúság, diktálás            +   1    56       + 
    3. o.: szavak, mondatkezdés, egybe s külön 
      írás, időtartam, számnevek, fokozott 
      melléknevek             +   1    41       + 
    4. o.: mondatjelek, tulajdonnevek, egybe  
       külön írás, hangkapcsolatok, melléknevek, 
       helyesírási szabályzat használata          +   1    40       +  
    5. o. elválasztás, szóképzés, j-ly, tulajdon- 
      nevek toldalékolása, intézményi, földraj- 
      zi nevek, címek, számnevek, dátum           +   1    61       + 
    6. o.:elválasztás, pótlás, j-ly, kiegészítés, 
       toldalékolás, számnevek – hibajavítás, 
      ragozott ige, ikerszavak, mondatjelek           +   1    74       + 
    7. o.: elválasztás, pótlás, rövid-hosszú, 
       toldalékolás, számnév: hibajavítás, egy- 
       be – külön írás, szótagolás, mondatjelek, 
       tagmondatokra tagolás            +   1    90       + 
    8. o.: elválasztás, j–ly, hasonulás, betűsor 
      tagolás, -i melléknévképző, egybe – külön, 
      mondatközi írásjelek, hibajavítás          +   1    80       +  
Nyelvtan – helyesírás 
    2. o.               +   1    67       + 
    3. o.               +   1     56       + 
    4. o.              +   1    86       +  
Helyesírás 
    3. o. Közepesen haladóknak          +   1   146       + 
    4. o.               +   1    112       + 
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Megnevezés        Jelleg Vált.   Item      Készültségi áll. 
                                                                          F  Sz   Kipr.h.  Lekt.    Lekt.e.  4. o. 
Nyelvtan 2–4. o. 
    Mondatok         +   2    66         + 
    Szószerkezetek        +   2    60         + 
    Főnevek 1., 2.        +   2+2 56+72         + 
    Melléknevek        +   2    96         + 
             
    Számnevek      +    2    56       + 
    Igék 1., 2.      + 2+2 76+82       + 
    Melléknevek, számnevek    +    2    90       + 
    Névszók           +    2    80       + 
    Mondattan, nyelvhelyesség        +     2    78       +   
Nyelvtan, felső tagozat 
    Fonémák szintje     +    2   110       + 
    Morfémák szintje     +    2   112       + 
    Lexémák szintje (fn., mn.)    +    2   136       + 
    Lexémák (szn., névm.)    +    2    88       + 
    Lexémák (ige, igenév)    +    2   112       + 
    Jelelmélet, jelentéstan    +    2    86       + 
    Szintagmák      +    2    90       + 
    Glosszémák (egyszerű m.)    +    2    60       + 
    Glosszémák (összetett m.)    +    2    70       +   
Fogalmazás 
    2. o.: címadás, időrend, párbeszéd folytatása., 
 szöveg javítása, hír hiányzó eleme pótl., 
 átalakítás. Hír – hirdetés          +   1    30       + 
    3. o.: leírás, levél, meghívó, szövegtömörítés    +   1    25       + 
    4. o. : riport, könyvismertetés          +   1    27       +  
Fogalmazás 
    2. o.: hirdetés            +   1    14       + 
    3. o.: leírás             +   1    20       + 
    4. o.: elbeszélés            +   1    21       + 
    5. o.: levél             +   1    18       + 
    6. o.: elbeszélés            +   1    24       + 
    7. o.: elbeszélés            +   1    27       + 
    8. o.: elbeszélés            +   1    34       +  
Értő olvasás 
    5. o.:  Történelmi szöveg: bekezdésekre tagolás, idegen szavak magyarázata, tények 
 kiemelése, okozati összefüggés, esemény-sorrend, fogalommagyarázat, életmód 
    6. o.: Tudományos  (nyelvtudományi) szöveg 
    7. o. Novella 
    8. o. Tudományos (nyelvtudományi) szöveg       
Irodalom 1–4. o.: A mese (25+27+37+26 item)         +  
Irodalom 1–4. o.  műfajok, művek – szerzők – címek, közmondások, vers, versszak, -sor,  

rím, rímképlet, költői képek; memoriter, idézetekből cím felismerése 
                (35+37+56+60 item)           +  
Irodalom 5-8. O. (50+70+70+100 item)          +  
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ELŐSZÓ 
 
Tanterveket Magyarországon háromféle úton-módon szokás készíteni. Vagy úgy, hogy a tantervkészítő (vagy 
tantervkészítő csoport) a hazai hagyományokra és/vagy a pedagógiai praxis tapasztalataira épít. A másik 
lehetőség, hogy külföldi minták alapján dolgozik. Lehetséges mód még, hogy egy-egy tanterv (beleértendő egy 
adott tantárgy, egy adott iskolafok, egy adott műveltségi terület tanterve) akciókutatással, illetve az 
akciókutatással összefüggő – gyakran azt megelőző és/vagy követő – empirikus (mérésen, összemérésen 
alapuló) kutatási eredmények felhasználásával készül. És természetesen lehet ezek kombinációja is. A 
következőzőkben olvasható Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) előzménye és alapja az 
Értékközvetítő és képességfejlesztő program (ÉKP) tanterve. Az ÉKP pedig leginkább akciókutatással 
kimunkált tanterv (1–4., 5–8. és 9–12. évfolyamra tagolva), ebből következően többszörös kipróbáláson és 
rendszeres ellenőrzésen esett át. 
Tanterveink összeállításakor – a kutatási-kísérleti szakaszban – az iskoláskor általunk feltárt 
teljesítménylehetőségeit vettük alapul. Viszonylag kevésszer hagyatkoztunk a "puszta tapasztalatra", és 
mellőztük a külföldi tantervek adaptálásának lehetőségeit. Ez ugyanakkor nem jelentette azt, hogy nem 
tanulmányoztuk az európai és az Európán túli országok (pl. Japán) tanterveit. A kutatással megalapozott 
tantervkészítés mellett az alábbiak miatt döntöttünk. 

 Előföltevésünk volt, hogy az iskoláskor szellemi tartalékai mind az érdeklődésfejlesztés, mind az absztrakt 
műveleti gondolkodás fejleszthetősége tekintetében messze kihasználatlanok. 

 A másik ok, amely a kutatással alapozott tantervfejlesztésre inspirált bennünket, az a mai napig nyitott – és 
nem kellően tisztázott – kérdés, hogy a pedagógusképzés jelen keretei között végzett pedagógusok tudása hazai 
viszonyaink közepette – igényes továbbképzést feltételezve – miként professzionalizálható, miként javítható, 
tökéletesíthető egy hiteles és elviselhető iskolai praxis érdekében. 

Tantervíró, tantervfejlesztő munkánkban 1996–97 óta száznál több szakember vett részt. Nagy 
hányaduk a kutatásokban és/vagy a napi gyakorlatban egyaránt közreműködött. A tantervkészítő munkában 
közreműködők továbbképzések és konzultációk sorozatában sajátították el a tantervírás, valamint a 
tantervkritika ismeretét és műfaji tudnivalóit. Ennek köszönhető, hogy az Értékközvetítő és képességfejlesztő 
pedagógiát, s az arra épülő iskolai praxist megismerve egységes szerkezetű, integrációra törekvő és egyben 
koherens tantervet sikerült készíteni: a Képességfejlesztő és értékőrző kerettantervet, a KÉK-et. Azok számára 
pedig, akik a KÉK-et ténylegesen adaptálni kívánják, Tantervhasználati útmutatót állítottunk össze. 
 

A KÉK kimunkálása 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv három, különböző körülmények között dolgozó intézményben 
készült. 

a) Egy kistelepülés általános iskolájában, amely az alkotásra nevelés, a minőségbiztosítás és a szakmai 
professzió terén sok szakember szemében országosan is értékelhető eredményeket mutatott fel. (KÉK 8 
osztályos általános iskola kerettanterve) 

b) Egy 12 évfolyamos iskolában, melyben hatosztályos gimnázium működik, amely térségében az ÉKP 
innovációs központja évtizedek óta, s amely hitelesítheti a 6 osztályos gimnáziumok keretei között 
megvalósítható személyiség- és képességfejlesztő munkát. (KÉK hatosztályos gimnáziumok számára) 

c) És egy általános iskolát, négyosztályos gimnáziumot és szakiskolát is működtető intézményben, ahol 
elsősorban hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása folyik. Ez az iskola ugyancsak innovációs 
központként mutatja fel a differenciálás, a személyre szóló bánásmód, valamint a kulcskompetenciák 
fejlesztésében rejlő pedagógiai megújulás lehetőségeit. (KÉK a négy évfolyamos gimnáziumok 
számára; KÉK a szakiskola 9–10. évfolyama számára) 
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A három iskola kellőképpen reprezentálja a magyar iskolázás jellemzőit a társadalmi, a gazdasági és a települési 
környezet, az intézménynagyság, illetve az intézményi funkciók összetettsége szempontjából. Mindegyik iskola 
legalább egy évtizedig alkalmazta az ÉKP-t. A KÉK elkészítésében az intézmények azon pedagógusai 
működtek közre, akik kellő tapasztalattal rendelkeztek az ÉKP alkalmazásában, és annak többszöri kipróbálása 
alapján adaptálták az ÉKP egyes tantárgyi tanterveit az egységes szerkezetű, bármely magyar általános 
iskolában alkalmazható Képességfejlesztő és értékőrző kerettantervhez. A KÉK-et kidolgozó pedagógusok és 
intézményeik ellenőrizhető gyakorlatukkal tudják igazolni a KÉK tantervbe felvett tantárgyi rendszer 
hitelességét és kivitelezhetőségét. 
 

A KÉK előzményei és főbb jellemzői 
 
A KÉK tanterv előzménye a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (NYIK) és az ÉKP program. 
Ez utóbbit Magyarország 40 iskolájában alkalmazzák. A KÉK előzményét jelentő ÉKP olyan 
programcsomaggal rendelkezik, amely rendszeres kísérletezéssel és kutatással vált 12 évfolyamra kimunkált 
tantervvé, pedagógiai programmá és programcsomaggá. Ezért az ÉKP önálló pedagógiai rendszerként is 
felfogható. 

A KÉK az eredeti ÉKP-s tantervben szereplő tantárgyi tantervek jelentős részét tartalmazza – többnyire 
módosított formában. A KÉK tantárgyi tantervei közül minden iskolafokra javasoltunk a felhasználóknak 
kötelező, illetve kötelezően választható tantárgyakat, és bőséges választékot biztosítottunk szabadon 
választható tantárgyakból is. Ezen túl 12-féle kereszttantervet is talál a KÉK-ben az olvasó, amelyeket a NAT 
2003. kiemelt fejlesztési feladataihoz készítettünk. 

A KÉK minden tekintetben alkalmazkodik a NAT 2003 szerkezetéhez, szemléletmódjához, a NAT 
műveltségterületeiben megfogalmazott fejlesztési feladatokhoz. A KÉK a NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési 
feladatokat „tantárgyasítva”, kereszttantervekbe fogalmazva kínálja az érdeklődő iskoláknak. A tantárgyi 
tantervek szerkezete strukturált és taxonomizált felépítésű, a kereszttanterveké hasonlóképpen. A tantárgyi 
tantervek az egyes tantárgyakat műveltségi területek alá sorolva mutatják be, megadva hozzá a szükséges, 
javasolt időkeretet (óratervet) és a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit. 

Azok az iskolák, akik a KÉK adaptálására vállalkoznak, abban az esetben válnak sikeres, vonzó 
iskolává, ha a helyi tanterv készítése és jóváhagyatása során a szakszerűség mellett a gondosságot, a felelősséget 
is vállalják, elfogadva a NAT-ban tetten érhető nevelés-oktatás közös értékeit, valamint az egységes alapokra 
épülő differenciálódás elvét. 

A KÉK mindenkor jövőorientált törekvések jegyében foglal állást a pedagógiai professzionalitás 
mellett. A KÉK kivitelezése pedagógiai igényességet feltételez, és a szülőknek garanciát jelent arra, hogy az 
iskolába járó gyermekeiket felkészült pedagógusok a tudástársadalom igényei alapján nevelik és tanítják. 
 

1. A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (a KÉK) olyan pedagógiai rendszer, amely sok 
tekintetben gazdagíthatja a helyi tantervkészítők praxisát. Segítheti – tantervelméleti értelemben – a 
készítendő helyi tantervek igényességét az iskolahasználók szempontjaira és jogaira tekintettel. 
Mindemellett mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban akkreditált továbbképzési programjaink is 
vannak a KÉK kerettantervhez. 

2. A KÉK kerettanterv három iskolatípusra – általános iskola, gimnázium, szakiskola –, és négy 
iskolafokra készült, több funkciójú intézmények esetében elemei együttesen 12 éves, egységes 
szemléletű kerettantervként is értelmezhetők. A KÉK magvát a Nyelvi, irodalmi, kommunikációs 
(NYIK) program jelenti, amely ma Magyarországon mintegy 120 iskolában alkalmazott sikeres 
tantárgyi program. A KÉK többi eleme az ÉKP (az iskolázás 12 évfolyamát átfogó) program alapján 
készült. E programokat nem egy az egyben tartalmazza a KÉK, hanem belőlük csak azokat, amelyeket 
az iskolai praxisban közreműködő tanítók és tanárok kipróbáltak, megvalósítottak, a KÉK kerettanterv 
összeállítása, szerkesztése során pedig közel százan  
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lektoráltak, javítottak, korrigáltak, abból a szempontból, hogy más, nem ÉKP-s és nem NYIK-es 
iskolákban miként valósulhatna meg – figyelembe véve minden ponton – a NAT 2003-ban megjelenő 
kulcskompetenciákat és kiemelt fejlesztési teendőket. A választó iskolák pedagógusai számára a KÉK 
választása karrierépítést és szakmai megújulást is jelenthet, mivel a Veszprémi Egyetem Tanárképző 
Karának Pedagógiai Kutatóintézetében szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések1 állnak a 
KÉK-et választó pedagógusok rendelkezésére.  
A KÉK kerettantervet mint tantervi ajánlatot tehát azzal a céllal fogalmaztuk meg, hogy annak 

áttanulmányozása után azt Magyarország iskolái akár teljességében, akár részleteiben felhasználhassák 
helyi tanterveik kidolgozásához, szakmai gyakorlatuk felülbírálatához az elviselhető és egyben hatékony 
iskolázás gyakorlatának a megvalósítása érdekében.  

 
Pápa, 2004. január. 30. 
 
 
A KÉK kerettantervi ajánlat szerzőgárdájának megbízásából: 
 

 
 
 

prof. dr. Zsolnai József s. k., 
egyetemi tanár 

a 15 éven át működő Törökbálinti Kísérleti Iskola 
volt igazgatója  

 

                                                           
1  Összesen Szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés. 
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A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ 
KERETTANTERV RÉSZLETES TANTERVEI 

 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) valamennyi tantárgyához olyan részletes kerettantervek 
készültek, amelyek helyi kiegészítés nélkül is átvehetők és felhasználhatók. A KÉK részletes, a felhasználók által 
jól kezelhető, változata CD-n is megjelenik. 
 
A KÉK tantárgyi tantervei az alábbi egységeket2 tartalmazzák: 
  célkitűzések 
  tematikus tananyag 
  tanulási program 
  teljesítmények 
  év végi követelmények 

 A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott tantárgy keretében fejlesztendő 
szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. 

 A tematikus tananyag taxonomizált ismeretrendszert tartalmaz. A valóság, a kultúra, az érték világából 
kiválasztott, tanulási-tanítási követelményekké tett ismereteket írja le. 

 A tanulási program a tanulók által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. 
 A teljesítmények azok a tantervi követelmények, amelyeket a tanulóknak kell produkálniuk ahhoz, hogy az 

adott évfolyam végén megfelelt (elégséges), illetve kiváló (jeles) teljesítmény-minősítést (osztályzatot) 
szerezzenek. 

 Az év végi követelmények a szummatív értékeléshez tartalmazzák tanévenként azt a kumulált tudást, 
képességet, attitűdöt és alkotásra való érettséget, amelyre egy adott tanév tananyagának elvégzése révén egy 
tanuló szert tehet – optimális esetben. 
Az egyes tantervi részek kölcsönösen megfelelnek egymásnak. Azaz valamennyi témához (lásd: tematikus 
tananyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és 
tevékenységhez teljesítménykövetelmények rendelődnek. 
 
A fentieken túl az egyes tantervek tartalmazzák az adott tantárgy tanulásához-tanításához javasolt ajánlott 
taneszközöket és tanítási segédleteket, ha vannak ilyenek. Többnyire saját fejlesztésű taneszközöket tüntetnek fel 
e táblázatok, de érdemes megjegyezni, hogy a pedagógiai programcsomag-fejlesztési tapasztalataink alapján új 
programcsomagok kifejlesztését tervezzük, illetve eddig nem vagy kevéssé alkalmazott taneszköztípusok (pl. 
multimédiás taneszközök) készítésére is készülünk. 
 
 

CÉL-
KITŰZÉS 

 TEMATI-
KUS  TAN-

ANYAG 

 TANULÁSI 
PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

     
  MINIMÁLIS  

OPTIMÁLIS 
 

AJÁNLOTT TANESZKÖZÖK 
 

AJÁNLOTT TANÍTÁSI SEGÉDLETEK 
 

ÉV VÉGI KÖVETELMÉNYEK 
 

1.  ábra: A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv felépítése 
 
 

                                                           
2 A NYIK programot és az ÉKP pedagógiáját ismerő olvasónak feltűnhet, hogy az itt közölt tantervi struktúra valamelyest 
eltér a NYIK és az ÉKP korábbi tantervi struktúrájától (amely célrendszert, tananyagrendszert és követelményrendszert 
tartalmazott). Az ÉKP-s tantervek jelenlegi struktúrája új elemmel, a tematikus tananyaggal bővült. A tanulási program 
azonos a korábbi taxonomizált tevékenységrendszerrel, az ún. tananyagrendszerrel. A teljesítmények pedig a 
követelményrendszerrel feleltethetők meg. 
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A KÉK program tanulószemlélete indokolta a tanulás programjának kidolgozását. A tanuló tevékenységeit 
feltétlenül szükséges rögzíteni, hiszen azok eredményes művelésének kimeneteként jelentkezhet a mérhető, 
regisztrálható teljesítmény. Feltehetően e részletes tantervet a tanulók is kézbe veszik (hiszen deklarált joguk, 
hogy tájékozódjanak, beavatottá váljanak a tanulásuk tárgyát meghatározó dokumentumokba), ezért fontos, 
hogy saját tanulási tevékenységeikkel és lehetséges teljesítményeikkel szembesülni tudjanak a tanterv révén. 
 
 

A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ 
KERETTANTERV PEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA

 
Amennyiben egy tantestület a KÉK teljes tantervét választja, a tantervhez választja annak pedagógiai segédleteit 
és taneszközeit is. Emellett a pedagógusok élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy tájékozódjanak a KÉK 
programot megalapozó alternatív pedagógiáról (ÉKP), majd továbbképzés keretében elsajátíthassák az 
Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia szemléletét, amely lehetővé teszi számukra a helyi pedagógiai 
gyakorlat megújítását, hitelesebbé tételét. A tantárgyi tanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle 
pedagógiai segédlet készül: 

I. tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
II. feladatgyűjtemény, 
III. időterv (tanmenet), valamint  
IV. mérőlap és értékelési útmutató. 

 

 
 

2. ábra: Az értékközvetítő és képességfejlesztő program pedagógiája és pedagógiai programcsomagja 
 

A tanítási program
 
A tanítási program az adott tantárgy (adott évfolyamon történő) tanításához, a tanulás segítéséhez szükséges 
pedagógustudást írja le. Négyféle tudást közvetít: 

 szubsztantív tudást (amely azt írja le, hogy mi az a valami – ismeret, tevékenység –, amit tanítania kell 
a pedagógusnak); 

 stratégiai tudást (amely azt írja le, hogy azt a valamit – ismeretet, tevékenységet – hogyan lehet 
megtanítani, illetve a megtanulását segíteni); 

 diagnosztizáló tudást (amely leírja a tanulási-tanítási folyamatban előforduló lehetséges 
tanulótípusokat, és a velük való bánásmódra is javaslatot tesz); 

 normatudást (amely a tanulásirányítás normáit rögzíti). 
 
(Amennyiben az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre részletes tanítási program, a tanításhoz, 
tanulásszervezéshez tantárgyi útmutató nyújt megfontolandó segítséget.) 
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A feladatgyűjtemény

 
A feladatgyűjtemény feladatai, feladattípusai a differenciált tanulásirányításhoz adnak segítséget 
évfolyamonként. Használatuk megkönnyíti az egyes foglalkozásokra, órákra való felkészülést. A feladatok 
leképezik a részletes tanterv tananyagait, és lehetőséget kínálnak az egyes tevékenységek és ismeretek minél 
változatosabb gyakorlására. 
 
 

Projektek, modulok leírása
 
A tananyag sajátos szerveződési formája lehet a projektleírás, illetve modulok leírása. Mivel ezen egységek 
többnyire adott témák köré csoportosulnak, egyaránt tartalmazhatnak tantervbe, tankönyvbe, munkafüzetbe, 
illetve tanítási programba illő elemeket. A projektek alkalmazása esetén ajánlott a hagyományos óraszervezéstől 
való eltérés. 
 
 

Az időterv
 
Az időterv (tanmenet) az egyes tevékenységek és ismeretek tanulásának, gyakorlásának időben való 
tervezéséhez nyújt segítséget tantárgyanként (és évfolyamonként). 
 
 
 

TANTERVHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
 
A tantervi csomag a szakiskola első szakaszára (a 9–10. évfolyamra) kínál tanterveket E tantervek elrendezését 
(lefűzését), illetve a tantervek keresését piktogramok és sorszámozott léniák segítik. 
 

Piktogramok
 
Az olvasó háromféle piktogrammal találkozhat a tantervi csomagban. E piktogramok a tantervek 
választhatóságát, illetve a mindenütt kötelezőségét jelölik. 
 
A jelentkező kézzel jelölt tantárgy azt jelenti, hogy az így megjelölt tantárgyak 
egyikének tanulása kötelező a tanulónak. (Az óratervben tüntettük föl, hogy mely 
tantárgyak közül kell legalább egyet tanítani.)  
  
A mosolygós arc a szabadon választható tantárgyakat jelöli. 

☺ 
  
A jing-jang jellel jelölt tantervek (Pl. Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat; 
Munka-, alkotás- és pályaismeret, Környezettudatos magatartás) tematikáját 
valamennyi tantárgy tanulásának-tanításának tervezése során figyelembe kell 
vennie a pedagógusnak. E tantervek külön fejezetben találhatók: a Kiemelt 
fejlesztési feladatokhoz készült ún. Kereszttantervek fejezetében.  

☯ 
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A tantárgy tantervi felépülése
 
Egy-egy tantárgy tantervét az alábbi struktúra jellemzi: 

 
 Átfogó tantervi ismertető (a tantárgy 9–10. évfolyamos szakaszainak elején)  
 A tantárgy tanulásának általános célkitűzései 

(a tantárgy 9–10. évfolyamos szakaszainak elején)  
 A tantárgy tanulásához javasolt taneszköz és tanítási segédlet 

(a tantárgy 9–10. évfolyamos szakaszainak elején) 
 Tanulási cél (az egyes évfolyamok elején) 
 Az évfolyamonkénti részletes tantervek táblázatai az alábbi tartalmi egységeket tartalmazzák: 

 
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 TANULÁSI 
PROGRAM 

 TELJESÍTMÉNY 

     

    MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

 

 Tanév végi követelmények (az egyes évfolyamok részletes tanterve után) 
 
 
(Részletesebben lásd A Képességfejlesztő és értékőrző  kerettanterv  teljes tanterve cím alatt!) 
 

Rövidítéseinek feloldása
 
FOGY: Értékvédelem és fogyasztóvédelem 
HON: Hon- és népismeret 
INKO: Információs és kommunikációs kultúra 
MÁS: Másság az iskolában és az életben 
ORVO: Egészség és orvoslás 
ÖNI: Önismeret 
TANU: Tanulásmódszertan 
UNIV: Helyünk a világegyetemben 
VÉD: Környezettudatos magatartás 
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ÚTMUTATÓ   
A KÉK-ET VÁLASZTÓ ISKOLÁK SZÁMÁRA HELYI 

TANTERVEIK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ADAPTÁCIÓJÁHOZ  
 
 
Bizonyosra vesszük, hogy akadnak még Magyarországon szakiskolai intézmények, amelyeket a KÉK 
szellemisége „megfog”, és lesznek iskolák, amelyek kerettantervi ajánlatunkat elfogadják, respektálják. E 
feltételezésekből kiindulva fogalmaztuk meg útmutatásainkat az újonnan jelentkező intézmények számára.  
 
I. A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv lehetséges szerepe a helyi tantervek kidolgozásában 

 
Az alábbi útmutató a Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettantervnek mint ajánlott kerettantervnek két 

funkciót tulajdonít:  
a) Útmutatást ad azoknak az iskoláknak, akik a KÉK kerettantervet adaptálni kívánják, tehát azoknak, 

akik az ajánlott kerettanterven nem hajtanak végre radikális változtatásokat, hanem a helyi, iskolai 
hagyományukhoz, a fenntartó igényeihez igazítva bővítik vagy szűkítik az adaptálandó kerettanterv 
célkitűzéseit, követelményeit, a tantárgyi rendszert és a tantárgyak kivitelezéséhez szükséges időkereteket.  

b) A KÉK kerettantervet mint tantervi ajánlatot azok az iskolák is használhatják, akiknek viszonylag 
stabil, igényes és a NAT 2003-hoz esetleg már illesztett helyi tantervük van. Az ilyen iskolák a KÉK 
tanulmányozása révén ötleteket, támpontokat kaphatnak saját, helyi tanterveik kompetencia alapú 
tökélesítéséhez, teljesebbé tételéhez. 

 
II. A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv előzményei és főbb jellemzői 

 
a) Az iskolák széles körének ajánlott KÉK tanterv előzménye a 30 éves múlttal rendelkező Nyelvi és 

Irodalmi Kommunikációs (NYIK) program, valamint a 20 éves múlttal rendelkező Értékközvetítő- és 
Képességfejlesztő program (ÉKP). Az ÉKP program akciókutatással keletkezett programcsomag és pedagógia, 
amelyet Magyarország 40 iskolájában alkalmaznak a következő iskolatípusokban: 8 osztályos általános iskola; 6 
osztályos gimnázium; 4 osztályos gimnázium;  8 osztályos gimnázium; szakiskola 9–10. osztály; 
szakközépiskola 9-12. osztály. Az imént felsorolt iskolatípusok egy iskola keretei között is működhetnek. 
Amennyiben az ilyen többfunkciójú intézmények általános iskolát és középiskolát együtt működtetnek, abban 
az esetben az adott intézmények – az ÉKP szempontjából – 12 évfolyamos iskolának számítanak.  

A KÉK előzményét jelentő ÉKP olyan programcsomaggal rendelkezik, amely rendszeres kísérletezessél 
és kutatással vált 12 évfolyamra kimunkált tantervvé, pedagógiai programmá, programcsomaggá, és egészült ki 
még a fentieken kívül pedagógus-továbbképzési programokkal, amelyeknek az akkreditálása a közoktatási 
akkreditáción (60 óra), de a felsőoktatási akkreditáción  (4 félév) is átesett, mindkét továbbképzési forma él és 
működik. Ezért mondhatjuk, hogy a KÉK kerettanterv előzményének számító ÉKP nem csupán tanterv, nem 
csupán élő, hálózatszerűen működő iskolai gyakorlat, hanem önálló pedagógiai rendszerként is funkcionáló 
pedagógiai elmélet és pedagógiai praxis. (A fenti jellemzésben szereplő tantervelméleti kifejezések, kategóriák 
jelentésére vö. a NAT 2003-hoz készült ,,a Nemzeti Alaptanterv alkalmazásának és a programfejlesztő 
gyakorlatának szótára. A tartalmi szabályozással összefüggő kifejezések, definíciók” című összeállítással. Lásd 
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.) 

b) A KÉK kerettanterv mint ajánlott kerettanterv az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:  
1. Minden tekintetben alkalmazkodik a NAT 2003 szerkezetéhez, szemléletmódjához, a NAT 

műveltségterületeiben megfogalmazott fejlesztési feladatokhoz. A NAT-ban preferált kulcskompetenciák 
fejlesztéséhez ,,tantárgyiasított” tanulási feladatokat, illetve tanulásfejlesztési teendőket fogalmaz meg az 
adaptáló és alkalmazó iskolák helyi tantervkészítői, valamint a KÉK kerettantervhez taneszközöket, tanulást és 
tanítást segítő útmutatókat, programokat kimunkáló taneszközfejlesztő szakemberek számára.  

 
2. A KÉK kerettanterv a NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési feladatokat ugyanúgy, ahogyan a 

műveltségi területeket részben ,,tantárgyiasítva” bocsátja az érdeklődő iskolák számára.  
Annak érdekében, hogy ez kivitelezhető legyen, a NAT 2003-ban szereplő kiemelt fejlesztési 

feladatokat: az Énkép, önismeretet, a Hon- és népismeretet, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
című feladatsort, a Környezeti nevelést, az Információs és kommunikációs kultúrát, a Tanulást, a Testi és lelki 
egészség, a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire című feladatokat kibővítette, teljesebbé tette a Másság az 
iskolában és az  életben című, a Jövőkép, jövőtudat, valamint a Tudományos diákkör/Kutatásmódszertan, 
Helyünk az univerzumban, Értékvédelem és fogyasztóvédelem című fejlesztési feladatokkal mégpedig oly 
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módon, hogy kerettantervünk kidolgozása során két kategórianevet alkottunk. Az egyik a tantárgyi kerettanterv, 
a másik a kereszttanterv elnevezésű kategórianév.  

Mivel a kerettantervi tantárgy kritériumai nagyjából azonosak azzal, amit a pedagógiai 
közgondolkodás a tantárgyakról ismer, ezért ezt külön nem definiáltuk, hanem abban a jelentésben használjuk, 
ahogyan azt a pedagógiai lexikonok, a didaktika-könyvek definiálják, ahogyan azt az oktatáspolitikusok és a 
napi gyakorlatot folytatók ismerik.  

Külön kellett azonban definiálnunk a kereszttantervet mint a KÉK kerettanterv egyik nagy fontosságú 
komponensét (összetevőjét). Mivel ez sem az oktatáspolitikusok, sem a gyakorló pedagógusok körében nem ismert 
kategórianév, ezért a KÉK kerettantervünk alkalmazhatósága érdekében az alábbiakban definiáljuk, megadjuk a 
kereszttanterv tartalmi jellemzőit. Ennek értelmében a KÉK kerettantervben használt és részletesen kimunkált 
kereszttanterv a következőt jelenti: A kereszttanterv a tantárgyi tanulás tervezéséhez kimunkált olyan strukturált és 
egyben preferált fejlesztési feladatokat tartalmazó pedagógiai teendősor, amely a meghatározott (kiszemelt) 
tudásterületeket, a NAT által is preferált személyiségfejlesztési teendőkhöz (kulcskompetenciákhoz és preferált 
értékekhez) rendeli. Ezáltal egyre tökéletesebb tantárgyi tantervek és taneszközök kimunkálását segítheti elő mind 
a helyi tantervkészítők és a programfejlesztők, mind a kerettantervekhez taneszközt és pedagógiai (tanítási, 
nevelési) programot készítő szakemberek körében.  

3. A KÉK kerettanterv összességében 9 kereszttantervet mutat be az érdeklődő iskolák számára.  
4. A KÉK kerettanterv iskolafokonként és iskolatípusonként a NAT 2003 által kiemelt műveltségi 

területek szerint 1–12 osztályra 48 kötelező, kötelezően válaszható és szabadon választható tantárgyat tartalmaz. 
Ezeknek a tantárgyaknak a rendszerét az iskolafokok és iskolatípusok igényeire tekintettel a mellékelt táblázat 
(1. sz. melléklet) részletezi. (Vö. a Kerettantervek tantárgyai című táblázattal.) 

5. A tantárgyi kerettantervek szerkezete strukturált és taxanomizált felépítésű, a kereszttanterveké 
hasonlóképp. A kétféle kerettanterv azonos elemei: a) Mindegyik tartalmazza a nevelés és oktatás célját, a 
témaköröket “tematikus tananyag” címen. A témaköröket, azaz a tematikus tananyagot részletezve, a “tanulási 
program” mutatja be. A közös vonások mellett a tantárgyi tantervek az egyes tantárgyakat műveltségi területek 
alá sorolva mutatják be, megadva hozzá a szükséges időkeretet (óratervet), a tantárgyak évfolyamonkénti 
követelményeit az év végi szummatív értékelés lezárásához. Ezenkívül a tantárgyi tantervek tartalmazzák még 
az ellenőrzéshez és a formatív értékeléshez szükséges tanulói teljesítményeket témakörönként, témánként, 
résztémánként és némely esetben a résztémák altémáiként, megadva az egyes tanulók által elérhető ,,minimális 
és optimális teljesítményt”. Ennek a leírási módnak az a szerepe, hogy mind a pedagógusok, mind a tanulók, 
mind a szülők a maguk nézőpontjából láthassák, hogy egyes témakörök vagy résztémák esetében mi a minimum 
teljesítmény. Tehát milyen teljesítményt kell produkálnia a tanulónak ahhoz hogy, továbbléphessen az egyes 
iskolafokokban. És mi az az optimális teljesítmény, amit egyéni karrierjének végiggondolása során tanárával, 
családjával megtervezhet.  

A KÉK tantervnek a teljesítményre vonatkozó explicit kifejtése nagy fontosságú a pedagógiai 
beavatás, az elviselhető iskolázás, más nézőpontból a diák és szülői jogok érvényesíthetősége szempontjából. 
Másként fogalmazva, a KÉK kerettanterv a tanulókat és a szülőket olyan értékőrző és kompetenciáikat 
kifejleszteni tudó személyeknek „tételezi”, akiket az iskolai szolgáltatás olyan fogyasztóinak tekint, akiknek 
nemcsak informálódási, hanem javaslattevő és saját sorsukra vonatkozó döntési lehetőségeik is van. Ezáltal a 
kerettanterv minimalizálni igyekszik az iskolai konfliktusok számát pedagógus és gyerek, pedagógus és szülő, 
szülő és gyerek között. A bemutatott, tematizált, strukturált, illetve taxonomizált KÉK tanterv nemcsak az iskola 
aktorainak (szereplői), hanem az iskolai munkához nélkülözhetetlen fejlesztőknek (tankönyvíróknak, taneszköz-
fejlesztőknek, programkészítőknek) nyújt segítséget azáltal, hogy mindegyik témát a szövegszerű kifejtés 
mellett számjelzettel is ellát, megteremtve ezáltal azt a lehetőséget, hogy a kerettanterv egyetlen résztémája 
vagy altémája se maradjon taneszköz nélkül. A tantervnek ez az előnye a fejlesztőket egy koherens, a részleteket 
is szem előtt tartó munkára ösztönzi, kiküszöbölve ezzel a tankönyvpiac anomáliáit, amely sok esetben a 
szakmai-pedagógia dilettanizmusnak jobban kedvez, mint a szakmai-pedagógiai professzionalizációnak és a 
szakmai hitelességnek.  

 
III. A Képességfejlesztő és Értékőrző Kerettanterv alkalmazásának garanciális kritériumai a sikeres  
        iskolai gyakorlat megszervezéséhez 
 

Azok az iskolák, akik a KÉK kerettanterv adaptálására vállalkoznak, abban az esetben vállnak sikeres, 
vonzó iskolává, amennyiben a helyi tanterv készítése és jóváhagyatása során a szakszerűség mellett a 
gondosságot, a felelősséget is felvállalják, elfogadva a NAT-ban tetten érhető nevelés-oktatás közös értékeit, 
valamint az egységes alapokra épülő differenciálás elvét. E két elvnek a KÉK tanterv mint kerettanterv úgy 
próbál eleget tenni, hogy választói, adaptálói számára a kerettantervet pedagógiai programmá, illetve 
programcsomaggá akarja bővíteni, tanulási segítséget nyújtva ezzel a különböző iskolafokon tanulmányaikat 
folytató diákoknak korszerű, 21. század igényeinek megfelelő, a digitalizációt is szem előtt tartó taneszközök 
kifejlesztése révén. A pedagógusoknak pedig tanítási útmutatókat, tanítási programokat és azok hátterét jelentő 
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gyakorlati és elméleti pedagógiai tudást ad közre. De gondol a szülőkre is azáltal, hogy a szülők számára is – 
családpedagógiai nézőpontból – feldolgozza a kerettantervet, illetve az abban lévő tanulási tartalmakat az 
otthoni tanulássegítés és kulturált szabadidőeltöltés lehetőségeire tekintettel.  
A KÉK kerettanterv beválásnak legnagyobb garanciális feltétele az, hogy közel 30 éves pedagógiai gyakorlat 
igazolja életképességét. Ezt pedig az garantálta és garantálja, hogy céltételező gyakorlatában, tantárgyi 
programjainak kimunkálásában a magyar pedagógiai hagyományt – benne a keresztény és református és 
evangélikus pedagógiai hagyományt – éppúgy preferálja, mint a reformpedagógiai törekvések során tisztázott 
egészséges gyermek és gyermekantropológiai szemléletet. Emellett a KÉK kerettanterv (a NYIK és az ÉKP 
programok tanulságait, buktatóit is feldolgozva), mindenkor jövőorientált törekvések jegyében foglal állást a 
pedagógiai professzionalitás mellett. Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy a sikeres pedagógiai praxis nem 
csupán a tantervi szabályozás kérdése, hanem olyan professzionális pedagógiai tudás birtoklása is, amely nem 
pusztán az egyes pedagógus tapasztalatára ,,érzékére”, intuíciójára épít, hanem arra a szakmai-pedagógiai 
tudástöbbletre is, amellyel a hátrányos térségekben is, kisiskolákban is ugyanazt a teljesítményt tudja felmutatni, 
mint az elitnek mondott, szociokulturális előnyökkel rendelkező, nagy múltú magyarországi pedagógiai 
intézmények. 
 
IV. Néhány gyakorlati tanács azon iskolák számára, akik a KÉK adaptálására vállalkoznak  
 
a) A sikeres adaptálás elemi feltétele, hogy az alkalmazó, felhasználó iskolák a NAT 2003 alapos 

tanulmányozása után mérlegeljék saját, eddig elkészült helyi tantervük NAT-nak való megfelelőségét. Ez a 
kritérium azért olyan fontos, mert a KÉK kerettanterv a NAT szisztematikus feldolgozása alapján készült.  
Az is kimondható, hogy a KÉK nemcsak a NAT adaptálását, nemcsak annak konkretizálását, 
tantárgyiasítását jelenti, hanem az értékőrzés, az értékközvetítés, az értékteremtés (az alkotás) a 
jövőorientálás programját is magában foglalja. Ugyanakkor a gyakorlati kivitelezhetőségre is tekintettel 
van azáltal, hogy az egyes iskoláknak mintegy extracurrikulumot kínál, azaz olyan tanulásszervezési 
választékot, amelynek a birtokában az egyes adaptáló iskolák számára – akármilyen szervezeti formában is 
működnek – garantálható, hogy versenyképesek maradnak az oktatási piacon.  

b) A KÉK program adaptálása csak abban az esetben jelenthet garanciát az egyes iskolák sikeres 
működéséhez, ha a KÉK program szellemiségét, rendszerszemléletét, tanuló és kompetencia-
központúságát részletekbe menően tanulmányozzák az adaptálók. De nemcsak azt az egyetlen területet, 
ahol munkakörük szerint tevékenykednek az egyes pedagógusok, hanem azokat a rokon területeket is, 
amelyek egymással szorosan összefüggnek legalább egy adott műveltségi területen belül. De legalább ilyen 
fontosságú a kereszttanterv szemléletmódjának, tehát a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak konzekvens 
alkalmazása és beépítése a helyi tantervekbe, illetve az egyes szakemberek napi praxisába. Ebből a fentebb 
leírt előfeltevésből fakad az a teendő, hogy az iskola az eddigi helyi tantervét ne csupán a NAT-tal 
szembesítse, hanem azzal a strukturált többlettel és szemléletmóddal is, amelyet a KÉK mint 
programcsomaggá fejlesztendő, bővítendő kerettanterv felkínál az iskolának.  

c) A kerettanterv elkészítésekor az is célunk volt, hogy tartalmazzon olyan kiegészítő anyagokat is a 
tanulási tartalmak között, melyek nem tartoznak szorosan a szakiskolai tananyaghoz, ugyanakkor a 
felzárkóztatás, tehetséggondozás keretében felkészítenek érettségit adó középiskolai továbbtanulásra. 
Ezeket a tanulási tartalmakat szürke sávval jelöltük a tantervekben.  

d) A tantárgyi struktúrában vannak olyan kerettantervek, melyek különböző szakmacsoportokban 
egyaránt előfordulnak, vannak olyanok, amelyeknek különböző változatai jelennek meg valamely 
műveltségi területben, illetve a kiemelt fejlesztési területek között. Ennek az a magyarázata, hogy 
szerettünk volna egy olyan rugalmas kerettantervi rendszert megalkotni, mely a különböző típusú 
szakiskolák számára is képes változatos lehetőségeket felkínálni a helyi tantervek elkészítésekor. 

 
e) Pályaorientáció, szakmai előkészítés, szakmai alapozó oktatás: 
 

Pályaorientáció: 
 
A pályaorientáció a 9. évfolyamon folyó oktatás, melynek célja a pályaválasztási döntés megalapozása, a 
tanuló önállóságának fejlesztése, önbizalmának növelése, érdeklődésének felkeltése, a szakképzéssel és a 
foglalkoztatási rendszerrel kapcsolatos információk, tapasztalatok átadása, felkészítés a felnőtt lét 
szerepeire. 
A pályaorientáció összekapcsolja a különböző tantárgyak közös elemeit. 
Az oktatás tartalma elsősorban a tanulók tapasztalataira épül. A tanulmányi kirándulások, 
üzemlátogatások, külső szakértők meghívása elősegítik a pályaválasztás folyamatát, és hozzájárulnak a 
tanulók eredményes iskolai szocializációjához. 
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A pályaorientáció keretében a tanulók megismerik a négy szakterület – a humán, a műszaki, a gazdasági-
szolgáltatási és az agrár – tevékenységformáit és szakmai lehetőségeit. 
A szakiskolákban a kilencedik évfolyamon folyó szakmai előkészítő oktatás keretében több – vagy a 
feltételek függvényében egy – szakterület általános szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteinek 
nyújtása; készségek, képességek fejlesztése folyik. A szakmai előkészítő oktatás célja a 
tapasztalatszerzés, a megalapozott pályaválasztási döntés megerősítése. A szakmai előkészítés 
tevékenységorientált. Ezt a programban részt vevő tanulók helyzete, motivációs szintje elkerülhetetlenné 
teszi. A program nem korlátozódik a manuális munkára. A gyakorlati problémákhoz kapcsolódik az 
elméleti szakmai előkészítő oktatás, amelybe az adott foglalkozási területek igényeihez szervesen 
illeszkedő műveltségmodulok is integrálódnak.  
A szakiskolában a 10. évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás keretében egy szakmacsoport közös 
szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteinek nyújtása; készségek, képességek fejlesztése folyik. A 
szakmai alapozó oktatás keretében a tanulók az általános szakmai elméleti ismeretek elsajátítása mellett 
megismerkedhetnek a kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival, a felhasznált anyagokkal, 
megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő konkrét szakképesítés kiválasztására. 

 
Szakmai előkészítés, szakmai alapozó oktatás: 

 
A pályaorientáció, a szakmai előkészítés és alapozás tartalmát, követelményeit a szakképző iskolák helyi 
tanterveikben határozzák meg az alábbiak együttes figyelembevételével: 
 
a) az OKJ szakképesítések központi programjai,  
b) a pályaorientáció, a szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatás kerettantervi programjai, illetve ezek 
követelményei 
 
Kerettantervi ajánlatok a Pályaorientáció, szakmai előkészítés, szakmai alapozó oktatáshoz: 

 
A KÉK szakiskolai programjában mind a négy szakterület – a humán, a műszaki, a gazdasági-
szolgáltatási és agrár – számára készítettünk kerettantervi ajánlásokat a 9–10. évfolyam számára. 
Közülük a leggazdagabb kínálattal a humán szakterület rendelkezik, mely felöleli szinte az összes 
idetartozó szakmacsoportot (egészségügy, szociális szolgáltatás, oktatás, művészet, egyéb 
szolgáltatások).  
Az elkészített óratervi ajánlat részletesen tartalmazza a pályaorientáció, szakmai előkészítő, szakmai 
alapozó oktatás tantárgyi rendszerét, javasolt időkeretét, a tantárgyak pedig a célmeghatározás mellett a 
tematikus tananyagot, a tanulási programot, a teljesítményt (minimális, optimális), a tanév végi 
követelményeket, a tanuláselsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszereit is.  
Mindezzel segítséget kívánunk adni azoknak a szakiskoláknak, akik a KÉK-et választják helyi tanterveik 
elkészítéséhez, mely több módon történhet: egyrészt az oktatni kívánt szakterületen belül a 
szakmacsoportnak megfelelő kerettantervet kiválasztva készíti el az iskola saját helyi tantervét a 
pályaorientáció, szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatásra, vagy a kiválasztott szakterületre ajánlott 
kerettantervek együttes felhasználásával készíti el az iskola helyi tantervét erre a területre. Végezetül 
megoldás lehet az is, ha az adaptáló iskola a bemutatott kerettantervek mintájára önállóan készíti el helyi 
tantervét, melyhez felhasználja az intézmény e területen szerzett korábbi tapasztalatait, eredményeit.   

f) A helyi tanterv, a NAT és KÉK egybevetése után az emberi erőforrásnak, másként szólva a személyi 
feltételeknek a számbavétele a legfontosabb teendő abból a szempontból, hogy az iskolában 
foglalkoztatott pedagógusok felkészültsége, pedagógiai kompetenciája, továbbtanulási szándéka 
megfelel-e azoknak a kívánalmaknak, amelyet a KÉK kerettanterv fejlesztési követelményei sugallnak, 
illetve preferálnak és explicit módon kifejtenek.  

g) A személyi feltételek mellett az infrastrukturális feltételek sem mellőzhetők, de az alkalmazó 
iskoláknak tudniuk kell, hogy a KÉK kerettanterv adaptálásának sikeressége nem az infrastrukturális 
feltételek meglétén vagy hiányán múlik elsősorban vagy kizárólag, hanem az infrastrukturális feltételeket 
megteremteni kész menedzsment munkán, plusz a kivitelezők szakértelmén és tanulásra, 
professzionalizálásra kész szakmai törekvésein, szakmai karriert is feltételező pedagógiai ambícióin.  

h) A KÉK kerettanterv alkalmazóinak tudatában kell lenniük annak, hogy a kerettanterv hátterében 
részletesen kimunkált pedagógia – mint szakmai tudományos ismeretrendszer, és ugyanilyen 
alapossággal kimunkált szaktudományos háttér – áll az alkalmazó iskolák rendelkezésére. Ennek a 
pedagógiai és a szaktudományos háttérnek az ismerete segít a KÉK kerettanterv adaptálásában, és az 
adott iskola versenyképességének erősítésében. 
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i) A KÉK tantervet támogató fenntartóknak tudniuk kell, hogy a KÉK kerettanterv kivitelezése nem jár 
többletköltséggel. Ugyanakkor a fenntartónak tisztában kell lennie azzal, hogy a KÉK kerettanterv 
pedagógiai igényességet, a szülőknek pedig garanciát nyújt arra, hogy az iskolába járó gyermekeiket 
felkészült pedagógusok a tudástársadalom igényei alapján nevelik és tanítják.  

j) A KÉK program adaptálásának elemi feltétele a tanulók és a szülők beavatása egy korrekt és 
etikailag is felelős iskolai marketing alkalmazásába.  

k) Amennyiben a fenntartó és adaptálni kész iskola a KÉK kerettanterv mellett dönt, célszerű, hogy a 
pedagógusok a sikeres kivitelezéséhez szükséges továbbképzéseken vegyenek részt. E továbbképzések 
programja készen áll. A fenntartón és az alkalmazó iskolán múlik az iskolai továbbképzési terv 
kimunkálása, ami a helyi tantervnek a szerves tartozéka kell, hogy legyen.  

l) A kerettanterv kimunkálói – adaptálás esetén – mind a fenntartót, mind az adaptáló iskolát a 
felsőoktatás jövője és a munkaerőpiac várható alakulása szempontjából is készek információkkal ellátni. 
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JAVASOLT TANTERVI ÉS ÓRATERVI HÁLÓ
 A SZAKISKOLA 9–10. ÉVFOLYAMÁRA

 
Kötelező tantárgyak 
 

Óraszámok Műveltségi területek Tantárgyak 
9. 10. 

Magyar nyelv és irodalom • Anyanyelv és kommunikáció, irodalom 2,5  3 
Élő idegen nyelv • Angol 3  

• Német  
3 3 

Matematika • Matematika 3 2,5 
2 2 Ember és társadalom • Történelem 

• Gazdálkodási ismeretek  
• Embertan  
• Önismeret  

0,5 0,5 

1 1 
1,5 1,5 

Ember a természetben • Biológia és egészségtan 
• Fizika 
• Kémia 1,5 1,5 

Földünk-környezetünk • Földrajz 1 1 
1 1 Művészetek • Ének-zene 

• Vizuális kultúra  
• Mozgóképkultúra és médiaismeret  

1,5 1,5 

Informatika • Számítástechnika 1,5 1,5 

Testnevelés és sport • Testnevelés és sport 2,5 2,5 
Pályaorientáció, szakmai 
előkészítő, szakmai alapozó 

 5 5 

Humán • Vizuális kultúra  
• Mozgóképkultúra és médiaismeret  
• Bábozás  
• Színjátszás  
• Másság az iskolában és az életben  
• Önművelés  
• Egészség és betegség  
• Társ, pol, jogi és áll. ism.  

  

Műszaki • Tárgyformálás és környezet-kultúra  
• Munka-, alkotás- és pályaismeret  

  

Gazdasági- 
szolgáltatási 

• Gazdálkodási ismeretek  
• Tárgyformálás és környezet-kultúra  
• Munka-, alkotás- és pályaismeret  
• Értékvédelem  és fogyasztóvédelem  

  

 

Agrár • Ökológia, környezettan    
Óraszám összesen:  27,5 óra 27,5 óra 
 

                                                           
 kötelezően választható 
☺ szabadon választható 
☯ kiemelt fejlesztési területek 
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Szabadon választható tantárgyak (A felzárkóztató, tehetséggondozó órák terhére) 
 

Óraszámok Műveltségi területek Tantárgyak 

9. 10. 
Magyar nyelv és irodalom  
Élő idegen nyelv  
Matematika  
Ember és társadalom • Helytörténet 4☺ 

• Népismeret, néprajz ☺ 
• Társ, pol, jogi és áll. ism. ☺ 

Ember a természetben • Ökológia, környezettan ☺ 
Földünk-környezetünk  
Művészetek • Bábozás ☺ 

• Színjátszás ☺ 

Informatika  

Életvitel és gyakorlati ismeretek  
Testnevelés és sport  

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Kiemelt fejlesztési területek (kereszttantervek): 
 
Műveltségi területek 

Önismeret (B változat) 9–10. ☯ 
Hon- és népismeret 9–10. ☯ 
Másság az iskolában és az életben (B változat) 9–10. ☯ 
Helyünk a világegyetemben 9–10. ☯ 
Környezettudatos magatartás ☯ 
Információs és kommunikációs kultúra 9–10. ☯ 
Tanulásmódszertan 9–10. ☯ 
Egészség és betegség (B változat) 9–10. ☯ 
Értékvédelem és fogyasztóvédelem (B változat) 9–10. ☯ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 kötelezően választható 
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II. 
KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 
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A 
 

MAGYAR NYELV  
ÉS IRODALOM 

 
 MŰVELTSÉGI TERÜLET  

KERETTANTERVEI 
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AZ 
 

ANYANYELV  
ÉS KOMMUNIKÁCIÓ, IRODALOM  

 
RÉSZLETES KERETTANTERVEI 

 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) részletes tantervei közül 2 tanterv készült a Magyar nyelv 
és irodalom műveltségi területre. A kimunkált tantervek a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program (NYIK) 
részei. 
 
Anyanyelv és kommunikáció a szakiskola 9–10. évfolyam számára 
Irodalom a szakiskola 9–10. évfolyam számára 
 
 
A Magyar nyelv és kommunikáció és Irodalom kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti óraszám 2,5 3 

 
Az Anyanyelv és kommunikáció, Irodalom kerettantervek a NAT Magyarnyelv és irodalom műveltségi 
területének Anyanyelv és kommunikáció, illetve Irodalom műveltségi részterületeire terjednek ki. A 
kerettantervek a műveltségi részterület követelményeinek Anyanyelv és kommunikáció, irodalom 
tantárgyleírásában közölt továbbhaladási feltételeknek teljes mértékben megfelelnek. A NAT műveltségi 
területek oktatásának közös követelményei közül valamennyinek eleget tesznek, kiemelten az Információs és 
kommunikációs kultúra, a Hon- és népismeret, az Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra, a Tanulás, 
továbbá a Testi és lelki egészség, valamint a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire fejlesztési lehetőségeinek. Az 
egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi kerettantervi ismertetők 
tartalmazzák. 

 Az Anyanyelv és kommunikáció, Irodalom kerettanterveket és a hozzá készült taneszközöket másfél évtizedig 
tartó kísérletezéssel nyelvész és pedagógiai kutatók és gyakorló pedagógusok munkálták ki különféle 
településtípusok iskoláiban. 
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ANYANYELV  
ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

 
9–10. évfolyam 
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A kerettanterv jellemzői 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció kerettanterv a tanulók olvasási tempójának és szövegértési teljesítményének 
fokozása érdekében a gyorsolvasás csaknem minden eljárását tartalmazza. A magyar helyesírás teljes rendszerét 
problémacentrikusan rögzíti. A beszédtechnika teljes gyakorlatrendszere, a valamennyi nyelvi szintre kiterjedő 
nyelvtani tananyag, valamint a helyesírási szabályzat és tanácsadó szótár használatának szorgalmazása 
eredményeként a tanulók biztonságos helyesíróvá válnak. A kerettanterv gazdag tevékenységrendszert ajánl a 
szóbeli szövegalkotás, a verbális és a nem verbális képességek, az illemtudó viselkedés fejlesztésére. A 
fogalmazás hagyományos műfajai mellett a mindennapi életben és a publicisztikában meghonosodott műfajok 
(távirat, kérvény, meghívó, hír, riport stb.) tanulását is lehetővé teszi. Olyan gyakorlatrendszert tartalmaz, amely 
biztosítja a tanulók művelődési szokásainak megalapozását, fejlesztését (könyv- és könyvtárhasználat). 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettanterv tanítása elvárja a pedagógustól, hogy fejlett kommunikációs kultúrával rendelkezzen, s nyitott 
legyen a nyelvtudomány (az alkalmazott nyelvészet) eredményeire. A pedagógiai képességek közül preferálja a 
megosztott figyelmet és a döntési képességet, továbbá a diagnosztizáló képességet, amely a differenciált 
tanulásszervezést, az egyénben való gondolkodni tudást teszi lehetővé. A nevelési stílusok közül pedig a 
kooperatív (együttműködő) magatartást szorgalmazza.  
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Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai  
a 9–10. évfolyamon 

 
Az anyanyelv tanulásának célja, hogy általa növekedjék a tanulók – széles értelemben vett – kommunikációs 
kompetenciája, tudatosuljon nyelvi kompetenciájuk. A sikeres anyanyelvtanulás a különböző életkorú tanulók 
érdeklődésére, társas kapcsolataik sikeres működtetésének igényére épít. E globális cél megvalósulása az alábbi 
egymással összerendezett, egymásra épülő és egymást átható képességcsoportok fejlesztése révén történik: 
 
Az olvasástanulás során egyaránt fontos a tanulók információkat befogadó és -közvetítő szerepe. E célt szolgálja 
a néma olvasás tempójának fokozása mellett a gyorsolvasásnak mint képesség- és szokásrendszernek a tanulása, 
valamint a felolvasás tanulása is. 
 
Az önművelési képességek kialakítása a szokássá és szükségletté fejlesztése lehetővé teszi, hogy a tanulók ne 
csak a kultúra passzív befogadóiként elégítsék ki érdeklődésüket, hanem hogy módjuk legyen önépítésre, 
önfejlesztésre is. Az önművelési tevékenység révén a tanulók átfogó képet kapnak a kultúra szerteágazó 
világáról, annak történetiségéről. Formálódik magyarságképük, nemzeti identitásuk, tágul társadalmi 
világképük. 
 
A szóbeli és írásbeli szövegműfajok, illetve az azokat reguláló helyesejtési, helyesírási, nyelvhelyességi normák 
teljességének korai életkortól történő tanulása garantálja, hogy a tanulók életkoruknak és szociális szerepeiknek 
megfelelően sikeresen vegyenek részt iskolai társas és mindennapi kommunikációs helyzetekben. 
 
A nyelvtan tanulása hozzájárul a korszerű nyelvészeti világkép kialakulásához, biztosítja a beszéd, a fogalmazás, 
a helyesírás tudatosulását, beavatja a tanulókat az anyanyelvi örökség világába. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 
 
Óraszám 
(hetente) 
 

2,5 
(az 

irodalommal 
együtt) 

3 
(az 

irodalommal 
együtt) 

 
 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó. 
☺  = szabadon választható. 

b  = lehetőség szerint csoportbontással. 
           
 = szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében az olvasás, művelődés tanulásának célja, hogy fejlessze a tanulók 
néma értő szakszöveg olvasási képességét, amelyet megnövekedett, önálló tanulási teendőik teljesítése során 
alkalmazni képesek. Az élőbeszéd gyakorlása biztosítja, hogy a tanulók beszédtechnikai, szövegalkotási és 
kommunikációs, illetve pragmatikai képességei tökéletesedjenek, amely segíti önérvényesítésüket, egyéni 
boldogulásukat a mindennapi-magánéleti, a nyilvános-közéleti helyzetekben. A fogalmazás gyakoroltatásának célja, 
hogy a tanulók írásos kommunikációs szituációkban hatékonyan ki tudják fejezni önmagukat; ez segíti őket a 
mindennapi helyzetek megoldásában, az iskolai tantárgyi tanulás írásbeli szövegalkotást tételező feladatainak 
kivitelezésében A helyesírás gyakorlása lehetőséget biztosít a tanulók tipikus helyesírási hibáinak feltárására, a 
típushibák tudatosítására; a tudatosulás a korrekciót teszi hatékonnyá. A kommunikációról tanult ismeretek 
aktualizáló felidézése azt a célt szolgálja, hogy  a szakszavakat egyértelműen használják a konkrét 
feladathelyzetekben, s hogy a tanulók a kommunikációról szerzett ismereteiket strukturálni tudják.  
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
      

MINIMÁLIS 
  

OPTIMÁLIS 
        
A) KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
I. OLVASÁS, MŰVELŐDÉS  AZ OLVASÁS, MŰVELŐDÉS 

TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    

        
1. A néma értő – értelmező 

olvasás gyakorlása 
 A néma olvasás gyakorlása 

szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegek feldolgozása és 
értelmezése révén  

    

        
1.1. Szó szerinti jelentés, 

metaforikus jelentés 
 A szó szerinti és a metaforikus 

jelentés megkülönböztetése, a ki 
nem fejtett tartalmak felismerése 
explicitté tétele 

 Ráismerés szintjén ki 
tudja választani egy 
szöveg szó szerinti és 
metaforikus jelentését. 

 Adott szövegek 
metaforikus jelentését 
meg tudja fogalmazni. 
Képes arra, hogy a ki 
nem fejtett 
szövegtartalmakat 
explicitté tegye. 

        
1.2. Vélemények, értelmezések 

összevetése 
 Különböző olvasott vélemények, 

értelmezések összevetése, 
különbségek és hasonlóságok 
felismerése, személyes álláspont 
kialakítása 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
vetni adott szempontok 
alapján. 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
hasonlítani, árnyaltan 
meg tudja fogalmazni a 
közös és az eltérő 
sajátosságokat. 
Személyes 
állásfoglalását, kritikáját 
szóban és írásban 
indokolni is tudja. 

        
1.3. Szövegen belüli 

összefüggések, szövegek 
közötti kapcsolatok 

 Szövegen belüli és szövegek 
közötti kapcsolatok felismerése, 
jelentésbeli egymásra utalások 
megfogalmazása 

 El tud igazodni a 
szövegeken belüli 
szerkezeti, pl. térbeli, 
időbeli, oksági 
viszonyokban. 

 A szövegeken belüli és a 
különböző szövegeket 
összekötő tartalmi, 
gondolati, motivikus 
kapcsolatokat meg tudja 
fogalmazni. 
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1.4. Szövegek célja, műfaja, 

szerzői szándék, álláspont 
 Írott szövegek céljának, 

műfajának, a szerző szándékának, 
álláspontjának felismerése, 
rekonstruálása 

 Felismeri és megnevezi 
az olvasott szövegek 
műfaját, meg tudja 
fogalmazni a szerzői 
álláspont lényegét. 

 Felismeri a különböző 
olvasott szövegek 
domináns 
kommunikációs 
funkcióját, műnemét, 
műfaját, rekonstruálni 
képes a szerző 
álláspontját és ezt 
indokolni is tudja a 
szöveg alapján. 

        
2. A néma értő olvasás 

gyakorlása, gyorsolvasási 
technikák alkalmazásával 

 A néma értő olvasás gyakorlása a 
gyorsolvasási technikák 
alkalmazásával 
irodalomtörténeti, biográfiai, 
nyelvészet témájú szövegeken 

    

        
2.1. rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója 
 rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója (a 
figyelem összpontosításának 
hiánya, gyakori regresszió stb.) 

 Ismeri saját rossz 
olvasási beidegződését 
és képes arról 
beszámolni kijelölt 
második személy 
számára. 

 Ismeri saját és más tetten 
érhető rossz olvasási 
beidegződését és képes 
arról beszámolni kijelölt 
második személy 
számára. Képes a rossz 
olvasási beidegződést 
korrigáló tanácsok 
megfogalmazására. 

        
2.2. szókincsfejlesztés  szókincsfejlesztés  Ismeri a 

szókincsfejlesztés 
gyakorlatrendszerét, 
önállóan tudja fejleszteni 
szókincsét. 

 Tud szókincsfejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3. skimming technika  skimming technika alkalmazása  Ismeri a skimming 

technika sajátosságait, 
lépéseit. 

 Alkalmazni tudja a 
skimming technikát. 

        
3.  Meditatív olvasás  A meditatív olvasás jellemzőinek 

megismerése, a meditatív olvasás 
gyakorlása 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére 
vonatkoztassa. 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére 
vonatkoztassa, valamint 
a szövegek főbb 
gondolatait össze tudja 
kötni korábbi 
ismereteivel. 

        
4. A blattoló (felkészülés 

nélküli) olvasás 
 A blattoló (felkészülés nélküli) 

olvasás gyakorlása 
 Ismeri a blattoló 

(felkészülés nélküli) 
olvasás helyzetekhez 
kötött jellemzőit. A 
helyzet ismeretében – 
segítséggel – képes – 
szöveghű olvasás mellett 
– a kommunikációs 
partnerre is tekintettel 
lenni. 

 Ismeri a blattoló 
(felkészülés nélküli) 
olvasás helyzetekhez 
kötött jellemzőit. A 
helyzet ismeretében 
önállóan  képes – 
szöveghű olvasás mellett 
– a kommunikációs 
partnerre is tekintettel 
lenni. 

        
5. A felolvasás  A felolvasás gyakorlása  Segítséggel képes 

felkészülni a hibátlan 
felolvasásra. 

 Képes önállóan 
felkészülni hibátlan 
felolvasásra. 

        
6. Könyvtárhasználat  Könyvtárhasználat gyakorlása     
        
6.1. az egyetemes tizedes 

osztályozás 
 az egyetemes tizedes osztályozás 

felépítésének tanulása 
 Ismeri az egyetemes 

tizedes osztályozás 
főosztályait. 

 Képes könyveket 
besorolni az egyetemes 
tizedes osztályozás 
főosztályai alá. 
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6.2. katalógushasználat  katalógushasználat gyakorlása  Ismeri a katalógusok 

típusait és azok 
funkcióját. 

 Feladathelyzetben 
használni tudja a 
megfelelő (betűrendes és 
szak-) katalógusokat. 

        
6.3. A számítógépes könyvtári 

katalógusok 
 Számítógépes könyvtári 

katalógusok használata: 
információkeresés iskolai és más 
könyvtárak nyilvános elérésű 
OPAC-jában 

 A könyvtáros 
segítségével képes 
információkat keresni 
könyvtárak OPAC-
jában. 

 Önállóan képes 
információkeresésre a 
könyvtárosok OPAC-
jában. 

        
6.4. irodalmi lexikonok  irodalmi lexikonok megismerése 

és használata 
 Ismeri az irodalmi 

lexikonokat és tudja 
használni azokat. 

 Ismeri az irodalmi 
lexikonokat és tudja 
használni azokat. 
Segítséggel kísérletet 
tesz az irodalmi lexikon 
egy-egy szócikkel való 
bővítésére. 

        
II. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás     
        
1.1. helyesejtési típushibák  helyesejtési típushibák 

korrekciója: 
helytelen beszédlégzés, henye 
artikuláció, “zárt fogsorral”, 
mozdulatlan ajkakkal való 
beszéd; 
leppegés, pattogás; 
a hangsúlyviszonyok figyelmen 
kívül hagyása; 
monoton (“dallamtalan”) beszéd 

 Tisztában van saját 
helyesejtési 
típushibáival, képes 
azokat javítani. 

 Tisztában van saját 
helyesejtési 
típushibáival, képes 
azokat javítani. 
Észreveszi más 
helyesejtési típushibáit. 
Kész és képes korrigáló, 
tökéletesítő – mások 
számára is hasznosítható 
– gyakorlatok 
összeállítására. 

        
1.2. felolvasás  a felolvasás gyakorlása     
        
1.2.1. a felolvasásra szánt 

szövegek elemzése (a 
tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, 
ellentétek, felsorolások, 
közbeékelődések, párbeszéd 
stb.) 

 a felolvasásra szánt szövegek 
elemzése (a tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, közbeékelődések, 
párbeszéd stb.) 

 A felkészülés során 
segítséggel képes 
megtervezni a 
tételmondat helyét, a 
részletezést és a kifejtést, 
az ellentéteket, a 
felsorolásokat, a 
közbeékelődéseket, a 
párbeszédeket stb. 

 A felkészülés során 
képes önállóan 
megtervezni a 
tételmondat helyét, a 
részletezést és a kifejtést, 
az ellentéteket, a 
felsorolásokat, a 
közbeékelődéseket, a 
párbeszédeket stb. 

        
1.2.2. a felolvasás megtervezése 

(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 a felolvasás megtervezése a 
hallgatósággal való 
kapcsolattartás szempontjából 
(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 A felkészülés során 
segítséggel képes 
megtervezni a 
kapcsolattartás 
érdekében alkalmazott 
kódokat. 

 A felkészülés során 
képes önállóan 
megtervezni a 
kapcsolattartás 
érdekében alkalmazott 
kódokat. 

        
1.2.3. beszédszünetek, hangerő, 

tempó, hangszínezet 
 a beszédszünetek, a hangerő, a 

tempó, a hangszínezet 
megtervezése a szövegekben 

 A felkészülés során 
segítséggel képes 
megtervezni a 
beszédszüneteket. 

 A felkészülés során 
képes önállóan 
megtervezni a 
beszédszüneteket. 
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1.3. vers- és prózamondás  vers- és prózamondás a 

helyesejtési normák 
megtartásával 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonidész: A 

termopülei hősök 
sírfelirata 

Horatius: 
Thalliarchushoz 
Ómagyar Mária-siralom 

Petrarca: Ti 
szerencsés füvek 

Shakespeare: 75. 
szonett 

Janus Pannonius: 
Búcsú Váradtól;  

Egy dunántúli 
mandulafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

Rákóczi-nóta 
Továbbá részleteket az 
Odüsszeia, az Antigoné, 
 az Aeneis, a Hamlet  
és a Szigeti veszedelem 
című művekből. 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. Mások 
számára élményt nyújtó 
előadásra képes. Elő 
tudja adni a következő 
műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Anakreón: Gyűlölöm 
Szimonidész: A 

termopülei hősök 
sírfelirata 

Horatius: 
Thalliarchushoz 
Ómagyar Mária-siralom 

Petrarca: Ti 
szerencsés füvek 

Shakespeare: 75. 
szonett 

Janus Pannonius: 
Búcsú Váradtól;  

Egy dunántúli 
mandulafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

Rákóczi-nóta 
Továbbá részleteket az 
Odüsszeia, az Antigoné, 
 az Aeneis, a Hamlet  
és a Szigeti veszedelem 
című művekből. 

 
1.4. vers- és prózamondás 

értékelése 
 a vers- és prózamondás értékelése 

a szöveg üzenetének 
“tolmácsolása” szempontjából 

 Egy-egy megadott 
helyesejtési vagy 
kommunikációs 
szempontból értékelni 
tudja társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben 
tanúsított 
kommunikációs 
viselkedését. 

 Helyesejtési és 
kommunikációs 
szempontból értékelni 
tudja saját és társai 
előadását, és értékelő 
kijelentéseket tud tenni 
annak hitelességéről. 

        
2. A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
 A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
    

        
2.1. kapcsolatteremtés, 

kapcsolattartás, vendégek 
fogadása, üdvözlése, 
köszöntése 

 a kapcsolatteremtés, 
kapcsolattartás tanulása, 
vendégek fogadása, üdvözlése, 
köszöntése, tekintettel az illem 
“előírásaira” 

 Üdvözlő, köszöntő 
szövegeket tud alkotni, s 
azokat illemtudóan elő 
tudja adni. 

 Üdvözlő, köszöntő 
szövegeket tud alkotni, s 
azokat kompetensen és 
elegánsan elő tudja adni. 

        
2.2. véleménynyilvánítás  a véleménynyilvánítás tanulása     
        
2.2.1. értékelés  az értékelés gyakorlása, 

ténykijelentések és 
értékkijelentések 
megkülönböztetése 

 Tapintatosan tudja 
értékelni társai 
feladatmegoldását, 
teljesítményét. 

 Tapintatosan, 
tárgyszerűen tudja 
értékelni társai 
feladatmegoldását, 
teljesítményét, és  
tanácsokat tud adni a 
korrekcióra. 
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2.2.2. vita  a vita (vitaindítás, érvelés, 

indoklás, cáfolás) gyakorlása; 
saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója; az eltérő vélemény 
figyelmes és türelmes 
meghallgatása, szükség esetén 
reprodukálása 

 Ismeri a vitában való 
közreműködés 
szabályait. 

 Ismeri a vitában való 
közreműködés 
szabályait. Meg tudja 
tartani azokat a 
szabályokat, amelyek a 
vita során szükségesek. 
Képe vitatémák önálló 
megfogalmazására, viták 
kezdeményezésére és 
lefolytatására. 

        
2.3. tájékoztató-ábrázoló 

szövegek 
 tájékoztató-ábrázoló szövegek 

alkotásának tanulása 
    

        
2.3.1. élmények, események, 

anekdoták elbeszélése 
 élmények, események, anekdoták 

elbeszélésének gyakorlása 
 Képes felkészülés után 

élmények, események, 
anekdoták elbeszélésére. 

 Képes rögtönözve 
élmények, események, 
anekdoták elbeszélésére, 
azok hiteles előadására. 

        
2.3..2. epikus mű cselekményének 

elbeszélése 
 epikus mű cselekményének 

elbeszélésének gyakorlása 
 Képes epikus mű 

cselekményének 
elbeszélésére. 

 Képes élményszerűen, 
koherensen epikus mű 
cselekményének 
elbeszélésére, annak 
hiteles előadására. 

        
2.3.3 leíró szövegek alkotása  leíró szövegek alkotása 

tevékenységekről (algoritmusok) 
 Segítséggel képes 

tevékenységekről 
(algoritmusokról) leíró 
szöveget alkotni. 

 Önállóan képes 
tevékenységekről  
(algoritmusokról) leíró 
szöveget alkotni. 

        
2.3.4. kiselőadás  kiselőadás gyakorlása osztály- és 

iskolatársak előtt, törekvés a 
logikus, gondolatmentes 
következetes megtartására 

 Képes osztálytársai előtt 
kiselőadást tartani. 
Törekszik a testbeszéd, a 
térközszabályozás, a 
szemkontaktus-tartás 
tudatos alkalmazására. 

 Képes koherens, 
élményszerű kiselőadás 
alkotására és hiteles 
előadására osztálytársai 
előtt. 

        
III. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Tájékoztató jellegű  

szövegek 
 Tájékoztató jellegű szövegek 

alkotása 
    

        
1.2. önéletrajz-írás  önéletrajz írásának gyakorlása  Tud önéletrajzot írni.  Tud önéletrajzot írni 

különböző címzetteket 
figyelembe véve. 

        
2. Felhívó, emotív, 

kapcsolatteremtő típusú 
szövegek 

 Felhívó emotív, kapcsolatteremtő 
típusú szövegek alkotása 

    

        
2.1. üdvözlés, gratuláció  üdvözlés, gratuláció írása  Tud üdvözlő, gratuláló 

szöveget írni tetszés 
szerint választott 
személynek. 

 Tud üdvözlő, gratuláló 
szöveget írni tetszés 
szerint választott és 
kijelölt személynek 
egyaránt. 

        
3. Az írott szövegek  

korrekciója 
 Az írott szövegek korrekciója az 

alábbi szempontok szerint: 
kommunikáció (a második  
személy figyelemb vétele) 
műfaj 
nyelvhelyesség 
stilisztika 
szerkesztés 

 Az alábbi szempontokra 
tekintettel  képes írott 
szöveget korrigálni: 
kommunikáció (a 
második  személy 
figyelembe vétele); 
nyelvhelyesség. 

 Az alábbi  szempontokra 
tekintettel képes írott 
szöveget korrigálni: 
kommunikáció (a 
második  személy 
figyelembe vétele); 
műfaj; 
nyelvhelyesség; 
stilisztika; 
szerkesztés. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4453 

 
        
IV. HELYESÍRÁS  A HELYESÍRÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Problémacentrikus 

helyesírásgyakorlás 
tekintettel a típushibákra 

 Problémacentrikus 
helyesírásgyakorlás tekintettel a 
típushibákra 

 Tisztában van helyesírási 
típushibáival, s kész 
azokat önálló 
gyakorlással korrigálni. 

 Helyesírási és 
önkorrekciós képessége 
fejlett, ritkán követ el 
helyesírási hibát. 

        
2. A helyesírás egyéni 

korrekciója a helyesírási 
szabályzat használatának 
gyakorlásával 

 A helyesírás egyéni korrekciója a 
helyesírási szabályzat 
használatának gyakorlásával 

 Egy-egy megadott 
helyesírási probléma 
megoldása érdekében 
tudja használni a 
helyesírási szabályzatot. 

 Tudja használni a 
helyesírási szabályzatot 
problémahelyzetei 
megoldásakor. 

        
B) NYELVÉSZET  A  NYELVÉSZET TANULÁSA     
        
I. A KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓRÓL 

TANULT ISMERETEK 
AKTUALIZÁLÓ FELIDÉZÉSE 

    

        
1. A kommunikáció tényezői és 

funkciói különböző műfajú 
írott és beszélt szövegekben 

 A kommunikáció tényezőinek és 
funkcióinak felismerése 
különböző műfajú beszélt és írott 
szövegek elemzésekor 

 Képes kommunikációs 
szituációk és 
konfliktusok pontos, 
szakszerű leírására. 

 Képes kommunikációs 
szituációk és 
konfliktusok pontos, 
szakszerű leírására, 
elemzésére és 
értékelésére. 

        
2. A kommunikáció nem nyelvi 

kifejezőeszközei különböző 
valóságos szituációkban, 
továbbá epikus szövegekben 

 A kommunikáció nem nyelvi 
kifejezőeszközeinek felismerése 
különböző valóságos 
szituációkban, továbbá epikus 
szövegekben 

 Fel tudja sorolni a nem 
verbális kommunikációs 
kódokat, s képes 
megfejteni azokat. 

 Fel tudja sorolni a nem 
verbális kommunikációs 
kódokat, s  képes 
mimetizálni, majd 
értelmezni és megfejteni 
azokat. 

        
3. Az írásjelek, valamint a 

mondat- és szövegfonetikai 
eszközök funkciójának 
kommunikációs szempontú 
elemzése 

 Az írásjelek, valamint a mondat- 
és szövegfonetikai eszközök 
funkciójának kommunikációs 
szempontú elemzése 

 Meg tudja nevezni az 
írásjelek mondat- és 
szövegfonetikai 
funkcióját. 

 Tud élni önálló 
szövegalkotásai során az 
írásjelek árnyalt 
használata révén a 
mondat- és 
szövegfonetikai 
eszközökkel. 

        
4. Szóbeli és írásbeli szövegek 

alkotása 
 Szóbeli és írásbeli szövegek 

alkotása a dominánsan 
referenciális, emotív, konatív, 
fatikus, megjelenítésére 

 Szóbeli és írott 
szövegekben megtalálja 
a domináns 
kommunikációs 
funkciót. 

 Szövegalkotásai során 
tudatosan érvényesíti a 
megfelelő 
kommunikációs 
funkciókat. 
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Tanév végi követelmények 9. évfolyamon 
 
HANGOS- ÉS NÉMA OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 
 

a) Képes arra, hogy az olvasott szövegek metaforikus jelentését megfogalmazza. 
b) Olvasott véleményeket, értelmezéseket össze tud hasonlítani, a közös és az eltérő sajátosságokat 

árnyaltan meg tudja fogalmazni. 
c) Alkalmazni tudja a skimming technikát. 
d) Ismeri a blattoló (felkészülés nélküli) olvasás helyzetekhez kötött jellemzőit. A helyzet ismeretében 

önállóan képes – szöveghű olvasás mellett –  tekintettel lenni a kommunikációs partnerre is. 
e) Képes önállóan felkészülni hibátlan felolvasásra. 

 
KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
 

a) Feladathelyzetben használni tudja a megfelelő (betűrendes és szak-) katalógusokat. 
b) Önállóan képes információkeresésre a könyvtárosok OPAC-jában. 

 
 
ÉLŐBESZÉD, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS 
 

a) Tisztában van saját helyesejtési típushibáival, képes azokat javítani. Észreveszi más helyesejtési 
típushibáit. Kész és képes korrigáló, tökéletesítő – mások számára is hasznosítható – gyakorlatok 
összeállítására. 

b) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megállapítani a tételmondat helyét, a 
részletezést és a kifejtést, az ellentéteket, a felsorolásokat, a közbeékelődéseket, a párbeszédeket stb. és 
megtervezni ezek tolmácsolását. 

c) A felolvasásra történő felkészülés során képes önállóan megtervezni a kapcsolattartás érdekében 
alkalmazott kódokat. 

d) Tud üdvözlő, köszöntő szövegeket alkotni, s azokat kompetensen és elegánsan elő tudja adni. 
e) Tapintatosan, tárgyszerűen tudja értékelni társai feladatmegoldását, teljesítményét, és tanácsokat tud 

adni a korrekcióra. 
f) Ismeri a vitában való közreműködés szabályait. Meg tudja tartani azokat a szabályokat, amelyek a vita 

során szükségesek. Képes vitatémák önálló megfogalmazására, viták kezdeményezésére és 
lefolytatására. 

g) A rábeszélés és a meggyőzés műfaját sikeresen tudja alkalmazni „face to face” helyzetben, 
kiscsoportban, osztály előtt, más – nagyobb – csoport előtt is. 

h) Képes rögtönözve élmények, események, anekdoták elbeszélésére, azok hiteles előadására. 
 
ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS, HELYESÍRÁS 
 

a) Tud önéletrajzot írni különböző címzetteket figyelembe véve. 
b) Tud üdvözlő, gratuláló szöveget írni tetszés szerint választott és kijelölt személynek egyaránt. 
c) Helyesírási és önkorrekciós képessége fejlett, ritkán követ el helyesírási hibát. 
d) Tudja használni a helyesírási szabályzatot problémahelyzetei megoldásakor. 

 
NYELVÉSZET, KOMMUNIKÁCIÓ 
 

a) Képes kommunikációs szituációk és konfliktusok pontos, szakszerű leírására, elemzésére és 
értékelésére. 

b) Fel tudja sorolni a nem verbális kommunikációs kódokat, s képes mimetizálni, majd értelmezni és 
megfejteni azokat. 

c) Szóbeli és írásbeli szövegalkotásai során árnyaltan tud élni a nem nyelvi kommunikációs eszközök 
megjelenítésével. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
10. évfolyam 

 
Az Anyanyelv és kommunikáció tanulásának céljai a 10. évfolyamon 

 
Az Anyanyelv és kommunikáció tantárgy keretében az olvasás, művelődés tanulásának célja, hogy fejlessze a 
tanulók néma értő szakszövegolvasási képességét, amelyet megnövekedett önálló tanulási teendőik teljesítése 
során alkalmazni képesek. Az élőbeszéd gyakorlása biztosítja, hogy a tanulók beszédtechnikai, szövegalkotási és 
kommunikációs, illetve pragmatikai képességei tökéletesedjenek, amelyek segítik a tanulók önérvényesítését, 
egyéni boldogulását a mindennapi-magánéleti, a nyilvános-közéleti helyzetekben. A fogalmazás gyakorlásának 
célja, hogy a tanulók írásos kommunikációs szituációkban hatékonyan ki tudják fejezni önmagukat; ez segíti 
őket a mindennapi helyzetek megoldásában, az iskolai tanulás írásbeli szövegalkotást tételező feladatainak 
kivitelezésében. A szókincstani ismeretek tanulásának célja, hogy a tanulók belássák: a szókincstani ismeretek 
aktualizálása nagy mértékben hozzájárul mind az iskolai tanulás, mind az iskolák kívüli művelődés keretei 
között a szakszövegek megértéséhez, az azokhoz készített kivonatok, jegyzetek összeállításához.. A korábbi 
évfolyamokon tanult alaktani, szófajtani, szószerkezettani, mondattani tudnivalók ismétlésének célja a tanulók 
bevezetése az alkalmazott nyelvészeti gondolkodás szemléletmódjába. A grammatikai viszonyok kifejezési 
módjai felismerésének célja a tanulók beavatása a komparatív nyelvszemléletbe az általa elsajátított magyar 
nyelvészeti ismeretek és a tanult idegen nyelvek alaktani, mondattani sajátosságait leíró ismereteik 
felidéztetésével és aktualizáltatásával. Mindez lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a szakiskolai képzés befejeztével – 
az intézmények átjárhatósága elvének érvényesülése értelmében – a tanulók bekapcsolódjanak bármely, 
érettségit adó középiskola oktatási folyamatába, s annak 11. évfolyamán sikerrel folytassák tanulmányaikat. 
 

 TEMATIKUS 
TANANYAG  TANULÁSI PROGRAM  TELJESÍTMÉNY 

        
      

MIMINÁLIS 
  

OPTIMÁLIS 
        
A) KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
I. OLVASÁS, MŰVELŐDÉS  AZ OLVASÁS, MŰVELŐDÉS 

TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    

        
1. A néma értő – értelmező 

olvasás gyakorlása 
 A néma olvasás gyakorlása 

szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegek feldolgozása és 
értelmezése révén  

    

        
1.1. Szó szerinti jelentés, 

metaforikus jelentés 
 A szó szerinti és a metaforikus 

jelentés megkülönböztetése, a ki 
nem fejtett tartalmak felismerése 
explicitté tétele 

 Ráismerés szintjén ki 
tudja választani egy 
szöveg szó szerinti és 
metaforikus jelentését. 

 Adott szövegek 
metaforikus jelentését 
meg tudja fogalmazni. 
Képes arra, hogy a ki 
nem fejtett 
szövegtartalmakat 
explicitté tegye. 

 
1.2. Vélemények, értelmezések 

összevetése 
 Különböző olvasott vélemények, 

értelmezések összevetése, 
különbségek és hasonlóságok 
felismerése, személyes álláspont 
kialakítása 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
vetni adott szempontok 
alapján. 

 Olvasott véleményeket, 
értelmezéseket össze tud 
hasonlítani, árnyaltan 
meg tudja fogalmazni a 
közös és az eltérő 
sajátosságokat. 
Személyes 
állásfoglalását, kritikáját 
szóban és írásban 
indokolni is tudja. 
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1.3. Szövegen belüli 

összefüggések, szövegek 
közötti kapcsolatok 

 Szövegen belüli és szövegek 
közötti kapcsolatok felismerése, 
jelentésbeli egymásra utalások 
megfogalmazása 

 El tud igazodni a 
szövegeken belüli 
szerkezeti, pl. térbeli, 
időbeli, oksági 
viszonyokban. 

 A szövegeken belüli és a 
különböző szövegeket 
összekötő tartalmi, 
gondolati, motivikus 
kapcsolatokat meg tudja 
fogalmazni. 

        
1.4. Szövegek célja, műfaja, 

szerzői szándék, álláspont 
 Írott szövegek céljának, 

műfajának, a szerző szándékának, 
álláspontjának felismerése, 
rekonstruálása 

 Felismeri és megnevezi 
az olvasott szövegek 
műfaját, meg tudja 
fogalmazni a szerzői 
álláspont lényegét. 

 Felismeri a különböző 
olvasott szövegek 
domináns 
kommunikációs 
funkcióját, műnemét, 
műfaját, rekonstruálni 
képes a szerző 
álláspontját és ezt 
indokolni is tudja a 
szöveg alapján. 

        
2. A néma értő olvasás 

gyakorlása, a gyorsolvasási 
technikák alkalmazása 

 A néma értő olvasás gyakorlása a 
gyorsolvasási technikák 
alkalmazásával 
irodalomtörténeti, biográfiai, 
nyelvészeti témájú szövegeken 

    

        
2.1. rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója 
 rossz szokások, helytelen 

beidegződések korrekciója  
(a figyelem összpontosításának 
hiánya, gyakori regresszió stb.) 

 Ismeri saját rossz 
olvasási beidegződését 
és képes arról 
beszámolni kijelölt 
második személy 
számára. Képes arra, 
hogy figyelem-
összpontosítással 
leküzdje rossz olvasási 
szokásait. 

 Ismeri saját és más tetten 
érhető rossz olvasási 
beidegződését és képes 
arról beszámolni kijelölt 
második személy 
számára. Képes arra, 
hogy figyelem-
összpontosítással 
leküzdje rossz olvasási 
szokásait. Képes továbbá  
a rossz olvasási 
beidegződést korrigáló 
tanácsok 
megfogalmazására. 

        
2.2. szókincsfejlesztés  szókincsfejlesztés  Ismeri a 

szókincsfejlesztés 
gyakorlatrendszerét, 
önállóan tudja fejleszteni 
szókincsét. 

 Tud szókincsfejlesztő 
gyakorlatokat tervezni. 

        
2.3. skimming technika  skimming technika alkalmazása  Segítséggel alkalmazni 

tudja a skimming 
technikát. 

 Önállóan tudja 
alkalmazni a skimming 
technikát. 

        
2.4. skipping technika  skipping technika alkalmazása  Segítséggel alkalmazni 

tudja a skipping 
technikát. 

 Önállóan tudja 
alkalmazni a skipping 
technikát. 

        
3. Meditatív olvasás  A meditatív olvasás jellemzőinek 

megismerése, a meditatív olvasás 
gyakorlása 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére 
vonatkoztassa. 

 Képes arra, hogy olvasás 
közben megálljon és az 
olvasottakat személyére, 
személyes életére 
vonatkoztassa, valamint 
a szövegek főbb 
gondolatait össze tudja 
kötni korábbi 
ismereteivel. 
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4. A blattoló (felkészülés 

nélküli) olvasás 
 A blattoló (felkészülés nélküli) 

olvasás gyakorlása 
 Ismeri a blattoló 

(felkészülés nélküli) 
olvasás helyzetekhez 
kötött jellemzőit. A 
helyzetek ismeretében – 
segítséggel – képes – 
szöveghű olvasás mellett 
– a kommunikációs 
partnerre is tekintettel 
lenni. 

 Ismeri a blattoló 
(felkészülés nélküli) 
olvasás helyzetekhez 
kötött jellemzőit. A 
helyzetek ismeretében 
önállóan képes – 
szöveghű olvasás mellett 
– a kommunikációs 
partnerre is tekintettel 
lenni. 

        
5. A felolvasás  A felolvasás gyakorlása (lásd: 

helyesejtés-gyakorlás!) 
 Önállóan képes 

felkészülni hibátlan 
felolvasásra. 

 20 perc alatt képes 
felkészülni egy oldalnyi 
szöveg hibátlan 
felolvasására. 

        
6. Általános 

könyvtárhasználati 
ismeretek, többcsatornás 
információszerzés 

 Általános könyvtárhasználati 
ismeretek, többcsatornás 
információszerzés tanulása 

    

        
6.1. A teljes médiatári eszköztár  A teljes médiatári eszköztárra 

épülő önálló információszerzés 
gyakorlása 

 Képes a könyvtár önálló 
használatára. 
Tájékozódni tud az 
iskolai könyvtárban és a 
település 
közkönyvtárában. Az 
iskolaválasztást 
követően képes a 
választott (szak) képző 
intézmény könyvtárának 
igénybevételére. 

 Tanulmányaihoz, egyéni 
problémái 
megoldásához, 
szabadidő-eltöltéséhez 
igénybe tudja venni az 
iskolai könyvtáron kívül 
más könyvtár(ak) 
szolgáltatásait is. Képes 
a teljes médiatári 
eszköztárra épülő önálló 
információszerzésre. 

        
6.2. A többcsatornás 

információszerzés 
lehetőségei (színház, mozi, 
tévé, rádió, művelődési 
otthon, múzeum, levéltár) 

 A többcsatornás 
információszerzés lehetőségeinek 
felhasználása a tantárgyi 
tanulásban és az 
önművelődésben: műsorok, 
programok figyelése, 
tájékozódás; szolgáltatások 
igénybevétele; múzeumi, 
levéltári, kutató-gyűjtőmunka 
végzése 

 A többcsatornás 
információszerzés 
lehetőségeit fel tudja 
használni a tantárgyi 
tanulásban és az 
önművelődésben. 

 A többcsatornás 
információszerzés 
lehetőségeit 
rendszeresen 
felhasználja a tantárgyi 
tanulásban és az 
önművelődésben. 

        
7. A tájékozódás-tájékoztatás, 

művelődés dokumentumai 
 A tájékozódás-tájékoztatás, 

művelődés dokumentumainak és 
használatuknak tanulása 

    

        
7.1. Hagyományos és modern 

ismerethordozók 
 A hagyományos és modern 

ismerethordozók 
felhasználásának gyakorlása a 
szaktárgyi ismeretszerzésben és 
az iskolán kívüli képzésben. 

 Feladatmegoldáshoz ki 
tudja választani a 
megfelelő 
ismerethordozót (könyv, 
folyóirat, lemez, 
hangkazetta, video) és 
tud belőle információt 
meríteni. 

 Képes különböző 
dokumentumtípusok 
együttes és célirányos 
használatára. Tudja, 
hogy értékét nem 
elsősorban technikai 
újszerűségük, hanem az 
információszerzésben 
betöltött szerepük 
határozza meg. 

        
7.2. Tömegkommunikációs és 

önművelési csatornák 
 Tömegkommunikációs és 

önművelési csatornák 
használatának gyakorlása 

 Iskolai feladataihoz, 
szabadidő-eltöltéshez 
igénybe tudja venni a 
számára szükséges 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. 

 Iskolai feladataihoz, 
önműveléshez igénybe 
tudja venni a számára 
szükséges 
tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. 
Képes a megszerzett 
információk kritikai 
kezelésére. 
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8. A könyvtári tájékozódás 

segédeszközei 
 A könyvtári tájékozódás 

segédeszközeinek tanulása 
    

        
8.1. A teljes médiatári 

információbázis 
 A teljes médiatári 

információbázis használatának 
gyakorlása 

 Önállóan tudja használni 
a legfontosabb 
kézikönyveket (szótár, 
lexikon, enciklopédia, 
adattár, egyszerűbb 
bibliográfia). 
Önműveléshez, 
feladatmegoldáshoz 
tudja használni a 
könyvtár katalógusait és 
a számítógépes 
adatbázist. 

 Meg tudja különböztetni 
a könyvtári 
segédeszközöket 
(kézikönyvek, 
bibliográfiák, 
katalógusok, 
adatbázisok) tartalmuk, 
terjedelmük gyűjtési 
időhatáraik és 
feldolgozási színvonaluk 
alapján. Önállóan tud 
belőlük információt 
meríteni. Önállóan tud 
tartalom szerint 
tájékozódni és anyagot 
gyűjteni. Használni tudja 
a médiatári számítógépes 
adattárolás és 
információátvétel 
formáit és technikáit. 

        
8.2. A könyv- és művelődéspiac 

tájékoztatói;  
a művelődési, művészeti és 
tudományos intézmények 
szolgáltatásairól szóló 
információk 

 Televízió, rádió, sajtó 
reklámjainak, ajánlásainak 
figyelése; 
tájékozódás a könyvpiacon, 
könyvajánlások készítése; 
tájékozódás a művelődési, 
művészeti és tudományos 
intézmények szolgáltatásairól, 
programajánlások készítése 

 Alkalmanként 
tájékozódik a könyv- és 
médiapiac újdonságairól, 
a művelődési, művészeti 
és tudományos 
intézmények 
szolgáltatásairól. 

 Tájékozott a könyv- és 
médiapiac, valamint a 
művelődési, művészeti 
és tudományos 
intézmények 
szolgáltatásaiban. 

        
II. ÉLŐBESZÉD  AZ ÉLŐBESZÉD 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Helyesejtés  Helyesejtés-gyakorlás     
        
1.1. helyesejtési típushibák 

korrekciója 
 helyesejtési típushibák 

korrekciója: helytelen 
beszédlégzés, henye artikuláció, 
“zárt fogsorral”, mozdulatlan 
ajkakkal való beszéd; 
leppegés, pattogás; 
a hangsúlyviszonyok figyelmen 
kívül hagyása; 
monoton (“dallamtalan”) beszéd 

 Tisztában van 
helyesejtési 
típushibáival, képes 
azokat javítani. 

 Tisztában van 
helyesejtési 
típushibáival, képes 
azokat javítani. 
Észreveszi mások 
helyesejtési típushibáit. 
Kész és képes korrigáló, 
tökéletesítő – mások 
számára is hasznosítható 
– gyakorlatok 
összeállítására. 

        
1.2. felolvasás  a felolvasás gyakorlása     
        
1.2.1. a felolvasásra szánt 

szövegek elemzése 
 a felolvasásra szánt szövegek 

elemzése (a tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, közbeékelődések, 
párbeszédek stb.) 

 Segítséggel képes 
elemezni a felolvasásra 
szánt szöveget a 
tételmondat helye, 
részletezés és kifejtés, 
ellentétek, felsorolások, 
közbeékelődések, 
párbeszédek stb. 
szempontjából. 

 Önállóan képes elemezni 
a felolvasásra szánt 
szöveget a tételmondat 
helye, részletezés és 
kifejtés, ellentétek, 
felsorolások, 
közbeékelődések, 
párbeszédek stb. 
szempontjából. 

        
1.2.2. a felolvasás megtervezése  a felolvasás megtervezése a 

hallgatósággal való 
kapcsolattartás szempontjából 
(vokális kód, tekintetváltás, 
mimika, gesztusok) 

 Segítséggel képes 
elemezni a felolvasásra 
szánt szöveget a 
kapcsolattartás 
szempontjából. 

 Önállóan képes elemezni 
a felolvasásra szánt 
szöveget a 
kapcsolattartás 
szempontjából. 
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1.2.3. beszédszünetek, hangerő, 

tempó, hangszínezet 
 a beszédszünetek, a hangerő, a 

tempó, a hangszínezet 
megtervezése a szövegekben 

 Segítséggel képes 
elemezni a felolvasásra 
szánt szöveget a 
beszédszünetek, a 
hangerő, a tempó, a 
hangszínezet 
szempontjából. 

 Önállóan képes elemezni 
a felolvasásra szánt 
szöveget a 
beszédszünetek, a 
hangerő, a tempó, a 
hangszínezet 
szempontjából. 

        
1.3.    
 

vers- és prózamondás 
 

vers- és prózamondás a 
helyesejtési normák 
megtartásával 

 
Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi 
változásokra 

Csokonai: A 
Reményhez 

Hölderlin: Az élet 
felén 

Heine: A dal 
szárnyára veszlek 

Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat 
Petőfi: Szeptember 

végén 
Arany: Epilógus 
Kertben;  

továbbá részletek, 
idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből, Az 
ember tragédiájából. 

 
Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. Mások 
számára élményt nyújtó 
előadásra képes. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi 
változásokra 

Csokonai: A 
Reményhez;  

A magánossághoz 
Berzsenyi: A közelítő 

tél 
Hölderlin: Az élet 

felén 
Heine: A dal 

szárnyára veszlek 
Kölcsey: Himnusz 

Vörösmarty: Szózat; 
A vén cigány 

Petőfi: Szeptember 
végén;  

Felhők (részletek) 
Arany:;Epilógus;Ág

nes asszony (részletek) 
Kertben 

továbbá részletek, 
idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből, Az 
ember tragédiájából. 

        
1.4. a vers- és prózamondás 

értékelése 
 a vers- és prózamondás értékelése 

a szöveg üzenetének hiteles 
“tolmácsolása” szempontjából 

 Egy-egy megadott 
helyesejtési vagy 
kommunikációs 
szempontból értékelni 
tudja  társai 
versmondását, illetve az 
adott helyzetben 
tanúsított viselkedését. 

 Helyesejtési és 
kommunikációs 
szempontból értékelni 
tudja saját és társai 
előadását, és értékelő 
kijelentéseket tud tenni 
annak hitelességéről is. 

        
2. A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
 A szóbeli szövegalkotás és 

szövegreprodukálás 
    

        
2.1. kapcsolatteremtés, 

kapcsolattartás: vendégek 
fogadása, üdvözlése, 
köszöntése 

 a kapcsolatteremtés, 
kapcsolattartás tanulása: 
vendégek fogadása, üdvözlése, 
köszöntése tekintettel az illem 
“előírásaira” 

 Képes illemtudó és 
nyelvileg árnyalt 
kapcsolatteremtésre és 
kapcsolattartásra 
felnőttek, kortársak, 
gyerekek körében. 

 Képes illemtudó és 
nyelvileg árnyalt, 
kompetens, “elegáns” 
kapcsolatteremtésre és 
kapcsolattartásra 
felnőttek, kortársak, 
gyerekek körében. 
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2.2. véleménynyilvánítás  a véleménynyilvánítás tanulása     
        
2.2.1. értékelés  az értékelés tanulása  Saját teljesítményét 

tárgyszerűen, másokét 
árnyalt tapintattal tudja 
értékelni. 

 Saját teljesítményét 
tárgyszerűen, másokét 
árnyalt tapintattal tudja 
értékelni, és tanácsot tud 
adni a korrekcióra. 

        
2.2.2. vita  a vita (vitaindítás, érvelés, 

indoklás, cáfolás) gyakorlása 
 Meg tudja tartani azokat 

a szabályokat, amelyek a 
vitában való 
közreműködés során 
szükségesek. 

 Tud vitát vezetni. 

        
2.3. szándéknyilvánítás  a szándéknyilvánítás tanulása     
        
2.3.1. rábeszélés  a rábeszélés gyakorlása  Ismeri a rábeszélés 

néhány fogását. 
 Sikeresen tudja 

alkalmazni a rábeszélés 
műfaját. 

        
2.3.2. meggyőzés  a meggyőzés tanulása  Ismeri a meggyőzés 

néhány fogását 
 Sikeresen tudja 

alkalmazni a meggyőzés 
műfaját. 

        
2.4. tájékoztató-ábrázoló 

szövegek 
 tájékoztató-ábrázoló szövegek 

alkotásának tanulása 
    

        
2.4.1. élmények, események, 

anekdoták elbeszélése 
 élmények, események, anekdoták 

elbeszélése, alkotása 
 Képes koherens 

elbeszélések alkotására. 
 Képes élményszerű 

koherens elbeszélések 
alkotására és 
kommunikációs 
feladathelyzethez 
igazodó előadására. 

        
2.4.2. epikus mű cselekményének 

elbeszélése 
 epikus mű cselekményének 

elbeszélése 
 Képes epikus mű 

cselekményének 
koherens elbeszélésére. 

 Képes epikus mű 
cselekményének 
élményszerű koherens 
elbeszélésére és 
kommunikációs 
feladathelyzethez 
igazodó előadására. 

        
2.4.3. leíró szövegek alkotása 

tevékenységekről 
 leíró szövegek alkotása 

tevékenységekről (algoritmusok) 
 Képes koherens leíró 

szövegek alkotására. 
 Képes koherens leíró 

szöveg alkotására és 
kommunikációs 
feladathelyzethez 
igazodó előadására. 

        
2.4.4. kiselőadás gyakorlása  kiselőadás gyakorlása osztály- és 

iskolatársak előtt 
 Képes kiselőadás 

tartására. 
 Képes koherens és 

élményszerű kiselőadás 
tartására. 

 
III. FOGALMAZÁS  A FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. Tájékoztató, érvelő, esszé 

jellegű szövegek 
 Tájékoztató, érvelő, esszé jellegű 

szövegek alkotása 
    

        
1.1. műelemzés  műelemzés írása  Képes arra, hogy 

megadott szempontok 
alapján műelemzést 
írjon. Ki tudja a 
műalkotások keltette 
hangulatot, élményt 
fejezni. 

 Képes önállóan 
műelemzést, 
műértelmezést írni. 
Élményét, véleményét, 
értékelését ki tudja 
fejezni. 
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2. Felhívó, 

szándéknyilvántartó, 
kapcsolatteremtő típusú 
szövegek 

 Felhívó, szándéknyilvántartó, 
kapcsolatteremtő típusú szövegek 
alkotása 

    

        
2.1. Hozzászólás, kérvény  Hozzászólás, kérvény írása  Tud a formai 

követelményeknek 
megfelelő hozzászólást, 
kérvényt írni. 

 Tud kommunikációs és 
formai szempontból 
hiteles hozzászólást, 
kérvényt írni. 

        
2.2. pályázat  pályázat írása  Tud a formai 

követelményeknek 
megfelelő pályázatot 
írni. 

 Tud kommunikációs és 
formai szempontból 
hiteles pályázatot írni. 

        
3. Az írott szövegek 

korrekciója 
 Az írott szövegek korrekciója az 

alábbi szempontok szerint: 
kommunikáció (a 2. személy 
figyelembevétele); műfaj; 
nyelvhelyesség; stilisztika; 
szerkesztés 

 Mások és saját 
szövegeiben a hibák 
megnevezése után képes 
azok önálló javításra. 

 Mások és saját 
szövegeiben a hibákat 
megfelelően tudja 
tipizálni és javítani. 

        
B) NYELVÉSZET  A NYELVÉSZET TANULÁSA     
        
I. SZÓKINCSTANI 

ISMERETEK 
 SZÓKINCSTANI ISMERETEK 

TANULÁSA 
SZAKSZÖVEGOLVASÁS, 
SZÖVEGELEMZÉS, 
JEGYZETKÉSZÍTÉS RÉVÉN 

    

        
1. Tájékozódás a magyar nyelv 

szókészletének nagyságáról, 
rétegeiről 

 Tájékozódás a magyar nyelv 
szókészletének nagyságáról, 
rétegeiről 

 Adatszerű 
tájékozottsággal 
rendelkezik a magyar 
szókincs nagyságáról. 
Tudja, milyen 
szempontok szerint 
tagolható a szókincs. 

 Adatszerű 
tájékozottsággal 
rendelkezik a magyar 
szókincs nagyságáról; 
tudja eredet szerint és  
mai rétegződés szerint is 
tagolni a szókincset. 

        
2. A szókincsgyarapodás 

forrásai, módjai 
 A szókincsgyarapodás 

forrásainak, módjainak 
megismerése 

    

        
2.1. szóalkotás: szóképzés, 

szóösszetétel, mozaikszó, 
szóelvonás, szóvegyülés, 
jelentéstapadás 

 szóalkotás: szóképzés, 
szóösszetétel, mozaikszó, 
szóelvonás, szóvegyülés, 
jelentéstapadás megismerése 

 Ismeri a szóalkotás 
módjait. 

 Ismeri a szóalkotás 
módjait. Mindegyiket 
példákkal tudja 
illusztrálni. 

        
2.2. szóátvétel más nyelvekből: 

jövevényszavak; 
idegen szavak, tükörszavak 

 szóátvétel más nyelvekből: 
jövevényszavak; 
idegen szavak, tükörszavak 
megismerése 

 Ismeri a szóátvétellel 
történő 
szókincsgyarapodási 
módot. 

 Ismeri a szóátvétellel 
történő 
szókincsgyarapodási 
módot. A szóátvétel 
típusait példákkal tudja 
illusztrálni. 

        
2.3. belső teremtésű szavak  belső teremtésű szavak 

megismerése 
 Ismeri a belső teremtésű 

szókincsgyarapodás 
módját. 

 Ismeri a belső teremtésű 
szókincsgyarapodás 
módját. Példákkal tudja 
illusztrálni a 
szóteremtést. Maga is 
próbálkozik a 
szóteremtéssel. 

        
3. Etimológiai (szófejtő) 

szótárak 
 Etimológiai (szófejtő) szótárak 

megismerése és használata 
 Ismeri az etimológiai 

szótárakat. Tudja azok 
rendeltetését. 
Segítséggel képes az 
etimológiai szótár egyes 
szócikkeinek 
értelmezésére. 

 Ismeri az etimológiai 
szótárakat. Tudja azok 
rendeltetését. Önállóan 
képes az etimológiai 
szótár egyes 
szócikkeinek 
értelmezésére. 
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II. A KORÁBBI 

ÉVFOLYAMOKON 
TANULT ALAKTANI, 
SZÓFAJTANI, 
SZÓSZERKEZETTANI, 
MONDATTANI 
TUDNIVALÓK 

 A KORÁBBI 
ÉVFOLYAMOKON TANULT 
ALAKTANI, SZÓFAJTANI, 
SZÓSZERKEZETTANI, 
MONDATTANI TUDNIVALÓK 
ISMÉTLÉSE ALKALMAZOTT 
NYELVÉSZETI ISMERETEK, 
NORMÁK (HELYESÍRÁS, 
NYELVHELYESSÉG, 
STILISZTIKA) 
AKTUALIZÁLÁSÁVAL 

    

        
1. Alaktani ismeretek 

helyesírási és 
nyelvhelyességi szempontú 
áttekintése 

 Alaktani ismeretek helyesírási és 
nyelvhelyességi szempontú 
áttekintése 

 Képes szavakat 
szóelemekre bontani. 
Fel tudja sorolni a 
szóelemek csoportjait. 
A morfémákkal 
összefüggő helyesírási 
normákat helyesen 
alkalmazza. Használni 
tudja a helyesírási 
szabályzatot  és a 
Nyelvművelő 
kézikönyvet.  

 Tud szavakat alaktanilag 
elemezni. Be tudja 
mutatni a magyar ige- és 
névszóragozás, -jelezés 
és -képzés rendszerét. 
A morfémákkal 
összefüggő helyesírási 
és nyelvhelyességi 
normákat helyesen 
alkalmazza. Használni 
tudja a helyesírási 
szabályzatot és a 
Nyelvművelő 
kézikönyvet. 

        
2. A szófajtani ismeretek 

helyesírási, nyelvhelyességi, 
stilisztikai szempontú 
áttekintése 

 A szófajtani ismeretek 
helyesírási, nyelvhelyességi, 
stilisztikai szempontú áttekintése 

 Tud szófajtani elemzést 
végezni. A szófajok 
osztályozását 
reprodukálni képes.  
A szófajokhoz tartozó 
helyesírási szabályokat 
helyesen alkalmazza. 

 Tud szófajtani elemzést 
végezni. Képes a 
szófajok definícióinak 
szabatos felidézésére, s 
képes a szófajok 
osztályozását 
reprodukálni.  
A szófajokhoz 
kapcsolódó helyesírási 
szabályokat helyesen 
alkalmazza. 

        
3. A szószerkezettani és 

mondattani ismeretek 
helyesírási, nyelvhelyességi 
és stilisztikai szempontú 
áttekintése 

 A szószerkezettani és mondattani 
ismeretek helyesírási, 
nyelvhelyességi és stilisztikai 
szempontú áttekintése 

    

        
3.1. alá- és mellérendelő 

viszonyok 
 alá- és mellérendelő viszonyok 

felismerése  a lexéma, a 
szintagma és a mondat szintjén 

 Felismeri az alá- és 
mellérendelő 
viszonyokat a lexéma, a 
szintagma és a mondat 
szintjén. 

 Felismeri az alá- és 
mellérendelő 
viszonyokat a lexéma, a 
szintagma és a mondat 
szintjén.  
E felismerés alapján 
önállóan képes a 
különböző nyelvi 
szinteken tetten érhető 
alá- és mellérendelő 
nyelvi viszonyok 
helytelen alkalmazásait 
helyesírási, 
nyelvhelyességi és 
stilisztikai szempontból 
korrigálni. 

        
3.2. szinteződés, tömbösödés  a szinteződés, a tömbösödés 

megfigyelése, ábrázolása 
egyszerű mondatokban 

 Ábrázolni tudja az 
egyszerű mondatok 
struktúráját a szinteződés 
szerint. 

 Ábrázolni tudja az 
egyszerű mondatok 
struktúráját a 
szinteződés és a 
tömbösödés  szerint. 
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3.3. az összetett és a 

többszörösen összetett 
mondatok tagmondatai közti 
viszonyok 

 az összetett és a többszörösen 
összetett mondatok tagmondatai 
közti viszonyok felismerése, 
ábrázolása 

 Ábrázolni tudja az 
összetett mondatok  
tagmondatai közötti  
viszonyokat. Önállóan 
képes az összetett, illetve 
a többszörösen összetett 
mondatok 
mondathatárainak 
helyesírási  jelölésére. 

 Ábrázolni tudja az 
összetett és a 
többszörösen összetett 
mondatok  tagmondatai 
közötti  viszonyokat. 
Önállóan képes az 
összetett, illetve a 
többszörösen összetett 
mondatok 
mondathatárainak 
helyesírási  jelölésére. 
Ismeri a 
mondategyeztetés 
nyelvhelyességi normáit.

        
III. A GRAMMATIKAI 

VISZONYOK HASONLÓ 
ÉS ELTÉRŐ KIFEJEZÉSI 
MÓDJAI 

 A GRAMMATIKAI 
VISZONYOK HASONLÓ ÉS 
ELTÉRŐ KIFEJEZÉSI 
MÓDJAINAK FELISMERÉSE 
AZ ANYANYELV ÉS A 
TANULT IDEGEN NYELV 
ÖSSZEVETÉSE RÉVÉN 

 Képes az általa tanult 
idegen nyelv alaktani, 
szószerkezettani 
sajátosságait anyanyelve 
grammatikájával 
összevetni. 

 Képes az általa tanult 
idegen nyelv alaktani, 
szószerkezettani, 
mondattani, szórendbeli 
és intonációbeli 
sajátosságait anyanyelve 
grammatikájával 
összevetni. 

        
 
 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
HANGOS- ÉS NÉMA OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 
 

a) Adott szövegek metaforikus jelentését meg tudja fogalmazni. Képes arra, hogy a ki nem fejtett 
szövegtartalmakat explicitté tegye. 

b) Olvasott véleményeket, értelmezéseket össze tud hasonlítani, árnyaltan meg tudja fogalmazni a közös 
és az eltérő sajátosságokat. Személyes állásfoglalását, kritikáját szóban és írásban indokolni is tudja. 

c) Felismeri a különböző olvasott szövegek domináns kommunikációs funkcióját, műnemét, műfaját, 
rekonstruálni képes a szerző álláspontját és ezt indokolni is tudja a szöveg alapján. 

d) Önállóan képes felismerni a különböző korstílusokat, stílusirányzatokat, stílusrétegeket reprezentáló 
szövegek jellemző sajátosságait. Írásban és szóban képes e szövegek értelmezésére. 

e) Képes a mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek olvasására és önálló megértésére. A 
megértéshez meg tudja keresni könyvtárban a szükséges szótárakat. 

f) Ismeri a blattoló (felkészülés nélküli) olvasás helyzetekhez kötött jellemzőit. A helyzetek ismeretében 
önállóan képes – szöveghű olvasás mellett – a kommunikációs partnerre is tekintettel lenni. 

g) 20 perc alatt képes felkészülni egy oldalnyi szöveg hibátlan felolvasására. 
 
KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
 

a) Tanulmányaihoz, egyéni problémái megoldásához, szabadidő-eltöltéséhez igénybe tudja venni az 
iskolai könyvtáron kívül más könyvtár(ak) szolgáltatásait is. Képes a teljes médiatári eszköztárra épülő 
önálló információszerzésre. 

b) A többcsatornás információszerzés lehetőségeit rendszeresen felhasználja a tantárgyi tanulásban és az 
önművelődésben. 

c) Iskolai feladataihoz, önműveléshez igénybe tudja venni a számára szükséges tömegkommunikációs és 
önművelési csatornákat. Képes a megszerzett információk kritikai kezelésére. 

d) Tájékozott a könyv- és médiapiac valamint a művelődési, művészeti és tudományos intézmények 
szolgáltatásaiban.  

 
ÉLŐBESZÉD, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS 
 

a) Tisztában van helyesejtési típushibáival, képes azokat javítani. Észreveszi mások helyesejtési 
típushibáit. Kész és képes korrigáló, tökéletesítő – mások számára is hasznosítható – gyakorlatok 
összeállítására.  
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b) Képes illemtudó és nyelvileg árnyalt, kompetens, „elegáns” kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra 

felnőttek, kortársak, gyerekek körében. 
c) Saját teljesítményét tárgyszerűen, másokét árnyalt tapintattal tudja értékelni, és tanácsot tud adni a 

korrekcióra. 
d) Tud vitát vezetni. 
e) Sikeresen tudja alkalmazni a rábeszélés műfaját. 
f) Sikeresen tudja alkalmazni a meggyőzés műfaját. 
g) Képes epikus mű cselekményének élményszerű, koherens elbeszélésére és kommunikációs 

feladathelyzethez igazodó előadására. 
h) Képes szakszöveg koherens reprodukálására és előadására. 
i) Képes koherens félreproduktív szöveg alkotására és kommunikációs feladathelyzethez igazodó 

előadására. 
j) Képes koherens és élményszerű kiselőadás tartására. 

 
 
ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS, HELYESÍRÁS, NYELVHELYESSÉG 
 

a) Képes önállóan műelemzést, műértelmezést írni. Élményét, véleményét, értékelését ki tudja fejezni. 
b) Tud kommunikációs és formai szempontból hiteles hozzászólást, kérvényt írni. 
c) Megjegyzés: A helyesírásra és nyelvhelyességre vonatkozó követelmények a Nyelvészet: j), k), l) 

pontjai alatt olvashatók. 
 

NYELVÉSZET 
 

a) Adatszerű tájékozottsággal rendelkezik a magyar szókincs nagyságáról; tudja eredet szerint és mai 
rétegződés szerint is tagolni a szókincset. 

b) Ismeri a szóalkotás módjait. Mindegyiket példákkal tudja illusztrálni. 
c) Ismeri a szóátvétellel történő szókincsgyarapodási módot. A szóátvétel típusait példákkal tudja 

illusztrálni. 
d) Tud szavakat alaktanilag elemezni. Be tudja mutatni a magyar ige- és névszóragozás, -jelezés és –

képzés rendszerét. A morfémákkal összefüggő helyesírási és nyelvhelyességi normákat helyesen 
alkalmazza. Használni tudja a helyesírási szabályzatot és a Nyelvművelő kézikönyvet. 

e) Tud szófajtani elemzést végezni. Képes a szófajok definícióinak szabatos felidézése, s képes a szófajok 
osztályozását reprodukálni. A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási szabályokat helyesen alkalmazza. 

f) Felismeri az alá- és mellérendelő viszonyokat a lexéma, a szintagma és a mondat szintjén. E felismerés 
alapján önállóan képes a különböző nyelvi szinteken tetten érhető alá- és mellérendelő nyelvi 
viszonyok helytelen alkalmazásait helyesírási, nyelvhelyességi és stilisztikai szempontból korrigálni. 

g) Ábrázolni tudja az egyszerű mondatok struktúráját a szinteződés és a tömbösödés szerint. 
h) Ábrázolni tudja az összetett és a többszörösen összetett mondatok tagmondatai közötti viszonyokat. 

Önállóan képes az összetett, illetve a többszörösen összetett mondatok mondathatárainak helyesírási 
jelölésére. Ismeri a mondategyeztetés nyelvhelyességi normáit. 

i) Képes összevetni az általa tanult idegen nyelv alaktani, szószerkezettani, mondattani, szórendbeli és 
intonációbeli sajátosságait anyanyelve grammatikájával. 
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IRODALOM 
 

9–10. évfolyam 
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A kerettanterv jellemzői 
 
Az Irodalom kerettanterv a magyar irodalom és a világirodalom jelentős alkotásait irodalomtörténeti kronológia 
szerinti sorrendben tanítja. A tanulók az irodalmi kifejezésformák fogalmi rendszerét a műelemzések, a 
szövegekkel végzett tevékenységek során sajátítják el. A pedagógust nem “információforrásként” tételezi, 
hanem a műelemzésekben, műértelmezésekben segítő, a folyamatok tanulását irányító szakemberként. 
 
A kerettanterv a tanulókat alkotás jellegű produktumok készítésére készteti: műfordításokat készítenek, verselési 
technikákat próbálnak ki, stílusgyakorlatokat és paródiákat hoznak létre, recenziókat, kritikákat írnak. 
 
A kerettanterv a vers- és prózamondást közönségnek szóló előadásként értelmezi, nem pedig akadozva 
elmondott ún. memoriterként. 
 
 
A kerettanterv tanulása révén mód nyílik a tanulók számára az érettségi vizsgára és a szakirányú 
továbbtanulásra való felkészülésre. 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettanterv tanítása a kisiskolás korban tanítói végzettséget és kompetenciát igényel. A magyartanártól 
elvárja, hogy tájékozott legyen a gyermek- és ifjúsági irodalomban, fejlett kommunikációs kultúrával 
rendelkezzen, "tolerálni tudja", hogy az egyéni recepciók eltérőek lehetnek egymástól, hogy a szövegek 
jelentése a szöveg – befogadó viszonyban teremtődik meg. A tanterv a pedagógiai képességek közül preferálja a 
megosztott figyelmet és döntési képességet, továbbá a diagnosztizáló képességet, amely a differenciált 
tanulásszervezést, az egyénben való gondolkodni tudást teszi lehetővé. A nevelési stílusok közül pedig a 
kooperatív (együttműködő) magatartást szorgalmazza. 
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Az Irodalom tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
 
Az irodalom tanulásának célja, hogy biztosítsa az irodalomnak mint művészetnek a tudatos és értő befogadását. 
Ennek érdekében történik az irodalomelméleti ismeretek szisztematikus tanítása és a műelemzés. Az életkorhoz 
igazodó tananyag épít a tanulók játék-, illetve önkifejezési (alkotó) szükségletére. 
 
Az irodalom tanulása gazdagítja a tanulók irodalmi műveltségét, olvasottságát, irodalomtörténeti tájékozottságát, 
elősegíti a nemzeti kultúrához való kötődésüket. A kiválasztott művek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a 
tanulók fontos emberi, társadalmi témák művészi közvetítése révén tapasztalatot gyűjtsenek az ember 
természetéről, hiányairól, külső-belső konfliktusairól, eszmékről. Ezek fejlesztik világképüket, árnyalják 
világértelmezésüket. 
 
 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 

Évfolyam 9. 10. 
 
Óraszám 
(hetente) 
 

2,5 
(az anyanyelv 

és 
kommuniká-
cióval együtt)

3 
(az anyanyelv 

és 
kommuniká-
cióval együtt)

 
Taneszköz 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4468 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
Az Irodalom tantárgy keretében az irodalmi alkotások elemzésének tanulása felkészíti a tanulókat a 
világirodalom és a magyar irodalom alkotásainak befogadására, az irodalmi kifejezésformák poétikai, szerkezeti, 
stílusbeli jellemzőinek megértésére, az olvasott művek történeti-kulturális horizontjában, kontextusában való 
tájékozódásra. Az irodalomértő olvasói szerep tanulása fejleszti a tanulók kreatív szövegalkotó képességét, s 
egyben segíti a műértő kompetenciájuk elmélyülését. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
      

MINIMÁLIS 
  

OPTIMÁLIS 
        
A/I. IRODALMI ALKOTÁSOK 

ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és 
elemzése a világ- és a magyar 
irodalom jelentős korszakaiból 

    

        
1.1. szemelvények az ókor 

irodalmából 
 szemelvények olvasása, elemzése 

az ókor irodalmából 
    

        
1.1.1. mítoszok, eposzok, az epika 

kezdetei 
Homérosz: Odüsszeia 
A trójai mondakör 
A thébai mondakör 
Biblia 

 mítoszok, eposzok olvasása, 
elemzése 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
mítoszokról, eposzokról. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott mítoszokról, 
eposzokról. 

        
1.1.2. a görög dráma 

 
Szophoklész: Antigoné;  

 a görög dráma olvasása, elemzése 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
görög drámák szerzőről 
és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott görög drámák 
szerzőről és művéről. 

        
1.1.3. az ókori Róma irodalmából 

 
Vergilius: IV. ekloga;  
Horatius: 

Thalliarchushoz 
 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az ókori Róma irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján –  az ókori Róma 
irodalmából tanult 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
ókori Róma irodalmából 
tanult szerzőkről és 
műveikről. 

        
1.2. Szemelvények a középkor 

egyházi és világi 
irodalmából 

Halotti Beszéd 
Ómagyar Mária-siralom 
Dante: Isteni színjáték 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a középkor egyházi és világi 
irodalmából 

 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
középkori egyházi és 
világi szerzőkről és 
művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott középkori és 
egyházi világi szerzőkről 
és művekről. 
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1.3. Szemelvények a reneszánsz 

irodalmából 
 szemelvények olvasása, elemzése 

a reneszánsz irodalmából 
    

        
1.3.1. az itáliai reneszánsz 

 
Boccaccio: Dekameron 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az itáliai reneszánsz irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
itáliai reneszánsz 
szerzőről és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott itáliai 
reneszánsz szerzőről és 
művéről. 

        
1.3.2. az angol reneszánsz 

 
Shakespeare: Rómeó és 

Júlia 
 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az angol reneszánsz irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
angol reneszánsz 
szerzőről és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott angol 
reneszánsz szerzőről és 
művékről. 

        
1.3.3. a magyar reneszánsz 

 Janus Pannonius: Búcsú 
Váradtól 

Egy dunántúli 
mandulafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála 

Egy katonaének;  

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar reneszánsz irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
magyar reneszánsz 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott magyar 
reneszánsz szerzőkről és 
művekről. 

        
1.4. Szemelvények a magyar 

barokk irodalmából 
 

Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem 

Mikes Kelemen: 
Törökországi levelek 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar barokk irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
magyar barokk 
szerzőkről és művekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott magyar barokk 
szerzőkről és művekről. 

        
2. Irodalomelméleti ismeretek  Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a 
műelemzés során 

    

        
2.1. verstani ismeretek  verstani ismeretek tanulása, 

alkalmazása 
    

        
2.1.1. időmértékes verselés: 

versláb, daktilus, spondeus, 
anapestus, jambus, trocheus, 
pirrichius, kólón, ionicus a 
minore, ionicus a maiore, 
choriambus; 
sormetszet 

 időmértékes verselés: 
versláb, daktilus, spondeus, 
anapestus, jambus, trocheus, 
pirrichius, kólón, ionicus a 
minore, ionicus a maiore, 
choriambus; 
sormetszet tanulása, alkalmazása 

 Ismeri és képes 
felsorolni az 
időmértékes verselés, a 
versláb, a daktilus, a 
spondeus, az anapestus, 
a jambus, a trocheus, a 
pirrichius fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az időmértékes 
verselés, a versláb, a 
daktilus, a spondeus, az 
anapestus, a jambus, a 
trocheus, a pirrichius, a 
kólón, az ionicus, a 
minore, az ionicus a 
maiore, a choriambus, a 
sormetszet fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 

        
2.1.2. Ütemhangsúlyos verselés: 

kétütemű hatos 
kétütemű nyolcas 

 ütemhangsúlyos verselés: 
kétütemű hatos 
kétütemű nyolcas tanulása, 
alkalmazása 

 Ismeri és képes 
felsorolni az 
ütemhangsúlyos verselés 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az 
ütemhangsúlyos 
verselés, a kétütemű 
hatos, a kétütemű 
nyolcas fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 
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2.1.3. nevezetes sorfajták és 

strófaszerkezetek: 
hexameter, pentameter, 
disztichon; 
alkaioszi sor és strófa; 
szapphói sor és strófa; 
anakreóni sor; 
alexandrin (Zrínyi-sor); 
Balassi-strófa; 
szonett; 
terzina; 
oktáva 

 nevezetes sorfajták és 
strófaszerkezetek tanulása, 
alkalmazása: 
 

 Ismeri és képes 
felsorolni a hexameter, a 
pentameter, a disztichon, 
az alexandrin, a Balassi-
strófa, a szonett, a 
terzina fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek 
alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 

 Ismeri és képes 
felsorolni a hexameter, a 
pentameter, a disztichon, 
az alkaioszi sor és strófa, 
a szapphói sor és strófa, 
az anakreóni sor, az 
alexandrin, a Balassi-
strófa, a szonett, a 
terzina, az oktáva 
fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek 
alapján azokat 
versszövegekben fel 
tudja ismerni és 
azonosítani. 

        
2.2. poétikai ismeretek: 

 
műnemek: líra, epika, 

dráma; 
eposz, barokk eposz 

(invokáció, propozíció, 
seregszemle, isteni 
beavatkozás, „in medias 
res”-kezdés, állandó jelző, 
epikus hasonlat, epizód); 

legenda, parabola, 
lovagregény; 

vitairat, 
 fiktív levél; 
dal,  
kardal, helyzetdal,  
epigramma, himnusz, 

óda, elégia, ekloga, zsoltár, 
ballada (ballade); 

a költő és a lírai én, az 
író és a történetmondó; 

tragédia, komédia, 
színmű,  

konfliktusos dráma,  
hármas egység, kar 

(expozíció, bonyodalom, 
késleltetés, tetőpont, 
végkifejlet); 

drámai beszéd,  
dialógus, monológ 
 

 poétikai ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzés során 

 Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
poétikai fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
konkrét művekben fel 
tudja ismerni, 
azonosítani: 
műnemek: líra, epika, 
dráma, eposz, barokk 
eposz 
invokáció, propozíció, 
 seregszemle, isteni 
beavatkozás, “in medias 
res”-kezdés, állandó 
jelző,  
epikus hasonlat,  
epizód, 
legenda, fiktív levél 
dal,  
kardal, helyzetdal,  
epigramma, himnusz, 
óda, elégia, ekloga, 
 zsoltár, 
tragédia, komédia,  
színmű, konfliktusos 
dráma,  
hármas egység, 
expozíció, bonyodalom, 
késleltetés, tetőpont, 
végkifejlet. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
poétikai fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
konkrét művekben fel 
tudja ismerni, 
azonosítani: 
műnemek: líra, epika, 
dráma, eposz, barokk 
eposz 
invokáció, propozíció, 
seregszemle, isteni 
beavatkozás, “in medias 
res”-kezdés, állandó 
jelző, epikus hasonlat, 
epizód, 
legenda, 
parabola, lovagregény, 
vitairat,  
fiktív levél, 
dal,  
kardal, helyzetdal,  
epigramma, himnusz, 
óda, elégia, ekloga, 
zsoltár, ballada, 
a költő és a lírai én, az 
író és a történetmondó, 
tragédia, komédia, 
színmű,  
konfliktusos dráma, 
hármas egység, kar, 
expozíció, bonyodalom, 
késleltetés, tetőpont, 
végkifejlet, 
drámai beszéd,  
dialógus, monológ. 

        
2.3. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok, stílusirányzatok: 
 

archaikus kor; 
klasszikus kor; 
hellenisztikus kor; 
Augustus-kor; 
középkor és 
kereszténység; 
humanizmus és 
reneszánsz; 
manierizmus; 
ellenreformáció és 
barokk 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok, stílusirányzatok 
tanulása 

 Be tudja határolni 
időben a tanult szellemi, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes azok sajátos 
jellemzőinek 
felidézésére, 
felsorolására. 

 Be tudja határolni 
időben a tanult szellemi, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes kommunikációs 
helyzetben azok 
részletező, elemző 
bemutatására. 
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II. VERS- ÉS 

PRÓZAMONDÁS 
 VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS A 

HELYESEJTÉSI NORMÁK 
MEGTARTÁSÁVAL 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

 
Horatius: 

Thalliarchushoz 
Ómagyar Mária-

siralom (részlet) 
Janus Pannonius: 

Búcsú Váradtól; 
Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála;  

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. Mások 
számára élményt nyújtó 
előadásra képes. Elő 
tudja adni a következő 
műveket: 

Szapphó: Édesanyám! 
Nem perdül a rokka 

Horatius: 
Thalliarchushoz 

Ómagyar Mária-
siralom (részlet) 

Janus Pannonius: 
Búcsú Váradtól; Egy 
dunántúli mandulafáról 

Balassi Bálint: Hogy 
Júliára talála; Egy 
katonaének 

        
B/I. IRODALMI ALKOTÁSOK 

ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és 
elemzése a világ- és a magyar 
irodalom jelentős korszakaiból 

    

        
1.1. szemelvények a 

klasszicizmus és a 
felvilágosodás irodalmából 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a klasszicizmus és a 
felvilágosodás irodalmából 

    

        
1.1.1. a francia klasszicista dráma 

 
Moliére: Tartuffe 

 

 a francia klasszicista dráma 
olvasása, elemzése 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia klasszicista 
drámai művéről és 
szerzőjéről.  

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott francia 
klasszicista drámai 
művéről és szerzőjéről. 

        
1.1.2. a francia felvilágosodás 

irodalma 
 

Voltaire: Candide avagy 
az optimizmus 

 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a francia felvilágosodás 
irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia felvilágosult 
szerzőről és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről a francia 
felvilágosodás 
korszakából. 

        
1.1.3. az angol felvilágosodás 

irodalma 
 

Defoe: Robinson Crusoe 
 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az angol felvilágosodás 
irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
angol felvilágosult 
szerzőről és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről az angol 
felvilágosodás 
korszakából. 

        
1.1.4. a német felvilágosodás és 

klasszika irodalma 
Goethe: Vándor éji dala 
 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a német felvilágosodás és 
klasszika irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
német felvilágosult 
szerzőről és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről a német 
klasszika- korszakából. 
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1.1.5. a magyar felvilágosodás 

irodalma 
 

Batsányi János: A 
franciaországi 
változásokra;  

Kazinczy Ferenc: 
Fogságom naplója; 
Csokonai Vitéz Mihály: Az 
estve; Konstancinápoly; A 
reményhez; A tihanyi 
ekhóhoz;  

Berzsenyi Dániel: A 
magyarokhoz I.; A 
magyarokhoz II.; A közelítő 
tél; 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar felvilágosodás 
irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
felvilágosult magyar 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a magyar 
felvilágosodás 
korszakából. 

        
1.2. szemelvények a romantika 

irodalmából 
 szemelvények olvasása, elemzése 

a romantika irodalmából 
    

        
1.2.1. a német romantika irodalma 

 
Heine: A dal szárnyára 

veszlek 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a német romantika irodalmából 

 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
német romantikus 
szerzőről és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről a német 
romantika korszakából. 

        
1.2.2. az angolszász romantika 

irodalma 
 

Keats: Óda egy görög 
vázához 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az angolszász romantika 
irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
angol romantikus 
szerzőről és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művékről az angolszász 
romantika korszakából. 

        
1.2.3. a francia romantika 

irodalma 
 

Hugo: A párizsi Notre-
Dame 

 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a francia romantika irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia romantikus 
szerzőről és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről a francia 
romantika korszakából. 

        
1.2.4. az orosz romantika irodalma 

 
Puskin: Anyegin 

 

 szemelvények olvasása, elemzése 
az orosz romantika irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
orosz romantikus 
szerzőről és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről az orosz 
romantika korszakából. 

        
1.2.5. a magyar romantika 

irodalma 
 

Katona József: Bánk bán 
Kölcsey Ferenc: 

Himnusz; Parainesis; 
Vörösmarty Mihály: 

Szózat; Gondolatok a 
könyvtárban;  

Csongor és Tünde; 
Petőfi Sándor: A helység 

kalapácsa; A Kiskunság; A 
puszta télen; A 
szabadsághoz; Respublika; 
Az apostol 

Arany János: A rab 
gólya; Toldi estéje; Szondi 
két apródja; Ágnes asszony; 
Epilogus; 

Jókai Mór: Az arany 
ember; A sárga rózsa 

 

 szemelvények olvasása, elemzése 
a magyar romantika irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
magyar romantikus 
szerzőkről és műveikről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőkről és 
műveikről a magyar 
romantika korszakából. 
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2. Irodalomelméleti ismeretek  Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a 
műelemzés során 

    

        
2.1. verstani ismeretek  verstani ismeretek tanulása és 

alkalmazása a műelemzés során 
    

        
2.1.1. időmértékes verselés  az időmértékes verselés tanulása, 

alkalmazása 
 Ismeri és képes 

felsorolni az időmértékes 
verselés tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az időmértékes 
verselés tartalmi jegyeit. 
Minta alapján maga is 
képes időmértékes 
verssorok alkotására. 

        
2.1.2. ütemhangsúlyos verselés  az ütemhangsúlyos verselés 

tanulása, alkalmazása 
 Ismeri és képes 

felsorolni az 
ütemhangsúlyos verselés 
tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az 
ütemhangsúlyos verselés 
tartalmi jegyeit. Minta 
alapján maga is képes 
ütemhangsúlyos 
verssorok alkotására. 

        
2.1.3. szimultán ritmus  a szimultán ritmus tanulása, 

alkalmazása 
 Ismeri és képes 

felsorolni a szimultán 
ritmus tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes 
felsorolni a szimultán 
ritmus tartalmi jegyeit. 
Minta alapján maga is 
képes szimultán 
ritmusok alkotására. 

 
2.1.4. sorfajták és 

strófaszerkezetek 
anakreóni sor; 
alkailoszi sor; 
szapphói sor és strófa; 
Anyegin-strófa; 
disztichon 

 a sorfajták és strófaszerkezetek 
tanulása, alkalmazása 
 

 Ismeri és képes 
felsorolni a disztichon 
tartalmi jegyeit. 

 Ismeri és képes 
felsorolni az anakreóni 
sor, az alkailoszi sor, a 
szapphói sor és strófa, az 
Anyegin-strófa és a 
disztichon tartalmi 
jegyeit. Minta alapján 
maga is képes alkotni 
hasonló sorfajtákat és 
strófaszerkezeteket. 
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2.2. poétikai ismeretek 

 
sententia, pictura – óda, 

episztola, elégia, elégikus 
hangnem, dal, népies 
helyzetdal, életkép  

vershelyzet – verstípus: 
önmegszólító, 
értékszembesítő, 
időszembesítő, létösszegző 
– váteszköltő-szerep, 
prófécia – versciklus; 

románc, ballada, 
egyszólamú ballada, 

kétszólamú ballada, 
körkörös építkezésű ballada 
–  

elbeszélő költemény, 
verses regény, történelmi 
regény, fejlődésregény,  

tanregény 
 lírai én,  
történetmondó/elbeszélő, 

elbeszélő helyzet, 
metaforikus szerkezet, 
metonimikus szerkezet, 
mikrostruktúra, 
makrostruktúra, motívum 
fantasztikum,  

groteszk – komikus 
eposz; 

 aforizmák, kétszintes 
dráma, tragédia, 
konfliktusos dráma, 
commedia dell’arte, 

 farce – komédia 
helyzetkomikum, 
jellemkomikum, rezonőr, 
hármas egység 

 poétikai ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzés során 
 

 Ismeri és fel tudja 
sorolni az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek 
alapján azokat konkrét 
művekre vonatkoztatva 
tudja használni: 
sententia, 
 pictura, 
óda, episztola, elégia, 
dal, életkép, 
vershelyzet, 
önmegszólító, 
értékszembesítő, 
időszembesítő verstípus, 
váteszköltőszerep, 
versciklus, 
ballada, 
elbeszélő költemény, 
verses regény, történelmi 
regény,  
tanregény, 
lírai én, elbeszélő,  
elbeszélő helyzet, 
motívum, fantasztikum, 
groteszk, 
drámai költemény, 
kétszintes dráma, 
tragédia, konfliktusos 
dráma, 
komédia, 
helyzetkomikum, 
jellemkomikum, rezonőr, 
hármas egység 

 Ismeri és fel tudja 
sorolni az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek 
alapján azokat konkrét 
művekre vonatkoztatva 
tudja használni: 
sententia, pictura, 
óda, episztola, elégia, 
elégikus hangnem, 
dal, népies helyzetdal, 
életkép, 
vershelyzet, 
önmegszólító, 
értékszembesítő, 
időszembesítő, 
létösszegző verstípus, 
váteszköltőszerep, 
prófécia, 
versciklus, 
románc, ballada,  
egyszólamú ballada, 
kétszólamú ballada, 
körkörös építkezésű 
ballada, 
elbeszélő költemény, 
verses regény, történelmi 
regény, fejlődésregény,  
tanregény, 
lírai én, 
történetmondó/elbeszélő, 
elbeszélő helyzet, 
metaforikus szerkezet, 
metonimikus szerkezet, 
mikrostruktúra, 
makrostruktúra, 
motívum, fantasztikum, 
 groteszk, 
komikus eposz, 
drámai költemény, 
aforizmák, kétszintes 
dráma, tragédia, 
konfliktusos dráma, 
commedia dell’arte,  
farce 
komédia, 
helyzetkomikum, 
jellemkomikum, rezonőr, 
hármas egység 

        
2.3. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok, stílusirányzatok 
 

racionalizmus, empirizmus; 
felvilágosodás; 
Sturm und Drang; 
klasszicizmus,  
klasszika; érzékenység; 
rokokó; 
romantika; 
panteizmus; 
liberalizmus; 
irodalmi népiesség,  
népnemzeti irányzat 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok, stílusirányzatok 
tanulása 
 

 El tudja helyezni az 
időben a tanult szellemi 
irányzatokat, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes azok sajátos 
jellemzőinek 
felidézésére, 
felsorolására. 

 El tudja helyezni az 
időben a tanult szellemi 
irányzatokat, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes kommunikációs 
szituációkhoz igazodva 
azok elemző (részletező) 
bemutatására. 
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II. VERS- ÉS 

PRÓZAMONDÁS 
 VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS A 

HELYESEJTÉSI NORMÁK 
MEGTARTÁSÁVAL 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi 
változásokra 

Csokonai: A 
Reményhez 

Hölderlin: Az élet 
felén 

Heine: A dal 
szárnyára veszlek 

Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat 
Petőfi: Szeptember 

végén 
Arany: Kertben; 

Epilógus 
Továbbá részletek, 

idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből,. 

 Versmondása, 
prózamondása megfelel 
a magyar kiejtési 
normáknak. Mások 
számára élményt nyújtó 
előadásra képes. 
Elő tudja adni a 
következő műveket: 

Goethe: Vándor éji 
dala 

Batsányi János: A 
franciaországi 
változásokra 

Csokonai: A 
Reményhez; A 
magánossághoz 

Berzsenyi: A közelítő 
tél 

Hölderlin: Az élet 
felén 

Heine: A dal 
szárnyára veszlek 

Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat; 

A vén cigány 
Petőfi: Szeptember 

végén; Felhők 
(részletek) 

Arany: Kertben; 
Epilógus; Ágnes asszony 

Továbbá részletek, 
idézetek a Tartuffe-ből, 
az Anyeginből, a Bánk 
bánból, Az apostolból, a 
Toldi estéjéből,. 
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Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon  
 

a) Felkészülés után kiselőadást tud tartani a következő témákból: 
Mítoszok, eposzok 
A görög líra 
Görög drámák 
Az ókori Róma irodalma 
A középkori egyházi és világi irodalom 
Az itáliai reneszánsz 
Az angol reneszánsz 
A magyar reneszánsz 
A magyar barokk 
A francia klasszicista dráma 
A francia felvilágosodás irodalma 
Az angol felvilágosodás irodalma 
A német felvilágosodás és klasszika irodalma 
A magyar felvilágosodás irodalma 
A német romantika irodalma 
Az angol romantika irodalma 
A francia romantika irodalma 
Az orosz romantika irodalma 
A magyar romantika irodalma 

b) Ismeri és képes felsorolni az időmértékes verselés, a versláb, a daktilus, a spondeus, az anapestus, a jambus, a 
trocheus, a pirrichius, a kólón, az ionicus, a minore, az ionicus a maiore, a choriambus, a sormetszet fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat versszövegekben fel tudja ismerni és azonosítani.  

c) Ismeri és képes felsorolni az ütemhangsúlyos verselés, a kétütemű hatos, a kétütemű nyolcas fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat versszövegekben fel tudja ismerni és azonosítani 

d) Ismeri és képes felsorolni a hexameter, a pentameter, a disztichon, az alkailoszi sor és strófa, a szapphói sor 
és strófa, az anakreóni sor, az alexandrin, a Balassi-strófa, a szonett, a terzina, az oktáva fogalmak tartalmi 
jegyeit, s e jegyek alapján azokat versszövegekben fel tudja ismerni és azonosítani. 

e) Ismeri és képes felsorolni az alábbi poétikai fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat konkrét 
művekben fel tudja ismerni, azonosítani: műnemek: líra, epika, dráma, eposz, barokk eposz, invokáció, 
propozíció, seregszemle, isteni beavatkozás, „in medias res”-kezdés, állandó jelző, epikus hasonlat, epizód, 
legenda, parabola, lovagregény, vitairat, fiktív levél, dal, kardal, helyzetdal, epigramma, himnusz, óda, 
elégia, ekloga, zsoltár, ballada, a költői és a lírai én, az író és a történetmondó, tragédia, komédia, színmű, 
konfliktusos dráma, hármas egység, kar, expozíció, bonyodalom, késleltetés, tetőpont, végkifejlet, drámai 
beszéd, dialógus, monológ.: sententia, pictura, óda, episztola, elégia, elégikus hangnem, dal, népies 
helyzetdal, életkép, verstípus, váteszköltőszerep, prófécia, versciklus, románc, ballada, elbeszélő költemény, 
verses regény, fejlődésregény, tanregény, lírai én, groteszk, komikus eposz, dell’arte, farce komédia, 
helyzetkomikum, jellemkomikum, rezonőr, hármas egység. 

f) Be tudja határolni időben a tanult szellemi, művelődéstörténeti korokat és stílusirányzatokat. Képes 
kommunikációs helyzetben azok részletező, elemző bemutatására.  

g) Versmondása, prózamondása megfelel a magyar kiejtési normáknak. Mások számára élményt nyújtó 
előadásra képes. Elő tudja adni a következő műveket:  
Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 
Horatius: Thalliarchushoz 
Ómagyar Mária-siralom (részlet) 
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól; Egy dunántúli mandulafáról 
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála; Egy katonaének 
Goethe: Vándor éji dala 
Batsányi János: A franciaországi változásokra 
Csokonai: A Reményhez;  
Berzsenyi: A közelítő tél 
Heine: A dal szárnyára veszlek 
Kölcsey: Himnusz 
Vörösmarty: Szózat;  
Petőfi: Szeptember végén;  
Arany: Epilógus; Ágnes asszony (részletek) 
Továbbá részletek, idézetek a Tartuffe-ből, az Anyeginből, a Bánk bánból, Az apostolból, a Toldi estéjéből. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

Az Irodalom tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Az irodalmi alkotások elemzése és értelmezése felkészíti a tanulókat a világirodalom és a magyar irodalom 
alkotásainak befogadására, az irodalmi kifejezésformák szerkezeti, stílusbeli jellemzőinek megértésére, az 
olvasott művek történeti-kulturális horizontjában, kontextusában való tájékozódásra. Az irodalmi szövegek 
interpretációja fejleszti a tanulók kreatív szövegalkotó képességét, s egyben segíti a műértő kompetenciájuk 
elmélyülését. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        

A/I. IRODALMI ALKOTÁSOK 
ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ 
OLVASÓI SZEREP 
TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és 
elemzése a világ- és a magyar 
irodalom jelentős korszakaiból 

    

        
1.1. szemelvények a realizmus 

irodalmából 
 szemelvények olvasása a 

realizmus irodalmából 
    

        
1.1.1. a francia realizmus 

 
 

Stendhal: Vörös és fekete 

 szemelvények olvasása a francia 
realizmus irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
francia realista szerzőről 
és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről a francia 
realizmus irodalmából. 

        
1.1.2. az orosz realizmus 

 
Gogol: A köpönyeg 
 

 szemelvények olvasása az orosz 
realizmus irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott  
orosz realista szerzőről 
és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről az orosz 
realizmus irodalmából. 

        
1.1.3. a norvég realizmus 

Ibsen: Vadkacsa 
 szemelvények olvasása a norvég 

realizmus irodalmából 
 

 10–15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – az olvasott 
norvég realista szerzőről 
és művéről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani az 
olvasott szerzőről és 
művéről a norvég 
realizmus irodalmából. 

        
1.2. a líra a XIX. század második 

felének világirodalmában 
Baudelaire: Kapcsolatok 

Az albatrosz  
Verlaine: Költészettan 

Őszi chanson 
Rimbaud: A 

magánhangzók szonettje 
Kóborlásaim 

 

 lírai művek olvasása a XIX. 
század második felének 
világirodalmából 
 

 Elő tudja adni hibátlanul 
a következő műveket: 

Baudelaire: Az 
albatrosz 

Verlaine: Őszi 
chanson 

 

 Elő tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Baudelaire: Az 
albatrosz;  

Verlaine: Őszi 
chanson 

Rimbaud: 
Kóborlásaim 
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1.3. Szemelvények a XIX. 

század végének magyar 
irodalmából 

Madách Imre: Az ember 
tragédiája 

Vajda János: A vaáli 
erdőben 

Nádas tavon 
Húsz év múlva 
Mikszáth Kálmán: 

Beszterce ostroma 
 

 szemelvények olvasása a XIX. 
század végének magyar 
irodalmából 
 

 Elő tudja adni hibátlanul 
a következő művet: 

Vajda János: Nádas 
tavon 

 Elő tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Vajda János: Nádas 
tavon; Húsz év múlva 

        
1.4. Szemelvények a XX. század 

első évtizedeinek magyar 
irodalmából 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz; Páris 
az én Bakonyom; Héja-nász 
az avaron; Az eltévedt 
lovas; A magyar Messiások; 
Az ős Kaján; Harc a 
Nagyúrral;  

Móricz Zsigmond: 
Tragédia; Barbárok;  

Babits Mihály: Ősz és 
tavasz között; Jónás könyve 

Tóth Árpád: Elégia egy 
rekettyebokorhoz; Lélektől 
lélekig; Esti sugárkoszorú;  

Juhász Gyula: Tápai 
lagzi; Anna örök 

Kosztolányi Dezső: A 
szegény kisgyermek 
panaszaiból; Édes Anna 

Karinthy Frigyes: Így 
írtok ti 

 szemelvények olvasása a XX. 
század első évtizedeinek magyar 
irodalmából 
 

 Elő tudja adni hibátlanul 
a következő műveket: 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz;  

Juhász Gyula: Anna 
örök 

Kosztolányi Dezső: 
A szegény kisgyermek 
panaszaiból – egy vers 

 Elő tudja adni közönség 
számára élményszerűen 
a következő műveket: 

Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Párisban járt az Ősz; A 
magyar Messiások; Az 
eltévedt lovas;  

Babits Mihály: 
részletek a Jónás 
imájából 

Tóth Árpád: Elégia 
egy rekettyebokorhoz 

Juhász Gyula: Anna 
örök;  

Kosztolányi Dezső: 
A szegény kisgyermek 
panaszaiból – egy vers 

        
2. Irodalomelméleti ismeretek 

a műelemzés során 
 Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a 
műelemzés során 

    

        
2.1. verstani ismeretek 

 
kétütemű felező nyolcas 
szimultán ritmus 
csökkentett jambusi 

sorok 
nibelungizált alexandrin 
szonett 
szabadvers 

 verstani ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzések során

 

 Képes önállóan 
műelemző szakszöveget 
alkotni szóban és 
írásban. Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
verstani fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
verszövegekben 
felismeri és azonosítani 
tudja: 
kétütemű felező 
nyolcas, 
szimultán ritmus, 
szonett, 
szabadvers. 

 Képes önállóan 
műelemző szakszövegek 
alkotására szóban és 
írásban. Eközben 
igazodik a (megadott, 
választott) 
kommunikációs 
helyzethez, megtartja a 
műfaj szabta normákat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
verstani fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
verszövegekben 
felismeri és azonosítani 
tudja: 
kétütemű felező nyolcas, 
szimultán ritmus, 
jambus, 
nibelungizált alexandrin, 
szonett, 
szabadvers. 
Tud szabadverset írni. 
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2.2. poétikai ismeretek 

 
– tárgyias költészet 
szimbolikus 

kifejezésmód 
– kisregény, novella, 
humoreszk, anekdota, 
polifonikus regény, 
analitikus (lélektani) 
regény 
regényciklus 
síkváltás 
szubjektív idő, objektív 
idő 
metonimikus szerkezet, 
metaforikus szerkezet 
metaforikus szint és 
objektív idő 
narráció 
nézőpontváltás 
időkezelés, az elbeszélés 
tempója 
típus 
tragikomédia 
drámai költemény 
szimbolista dráma 
ibseni dramaturgia, 
drámai szituáció 
drámaiatlan dráma 

 poétikai ismeretek tanulása és 
alkalmazása a műelemzések során

 

 Képes önállóan 
műelemző szakszöveget 
alkotni szóban és 
írásban. Képes az alábbi 
poétikai fogalmak 
tartalmi jegyeinek 
felsorolására, s e jegyek 
alapján azokat az 
irodalmi szövegek 
kapcsán konkretizálni 
tudja: 
tárgyias költészet, 
szimbolikus 
kifejezésmód, 
kisregény, novella, 
humoreszk, anekdota, 
polifonikus regény, 
analitikus regény, 
metonimikus szerkezet, 
metaforikus szerkezet, 
narráció, 
nézőpontváltás, 
időkezelés, 
tragikomédia. 

 Képes önállóan 
műelemző szakszövegek 
alkotására szóban és 
írásban. Eközben 
igazodik a (megadott, 
választott) 
kommunikációs 
helyzethez, megtartja a 
műfaj szabta normákat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Képes az alábbi poétikai 
fogalmak tartalmi 
jegyeinek felsorolására, 
s e jegyek alapján azokat 
az irodalmi szövegek 
kapcsán konkretizálni 
tudja: 
tárgyias költészet, 
szimbolikus 
kifejezésmód, 
kisregény, novella, 
humoreszk, anekdota, 
polifonikus regény, 
analitikus (lélektani) 
regény, 
regényciklus, 
síkváltás, 
szubjektív idő, objektív 
idő, 
metonimikus szerkezet, 
metaforikus szerkezet, 
metaforikus szint és 
objektív idő, 
narráció, 
nézőpontváltás, 
időkezelés, az 
elbeszélés tempója, 
típus, 
tragikomédia, 
szimbolista dráma, 
ibseni dramaturgia, 
drámai szituáció, 
drámaiatlan dráma. 
Tud a műfaji 
sajátosságoknak 
megfelelően novellát, 
humoreszket, néhány 
oldalas drámarészletet 
írni. 

        
2.3. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok 
 

realizmus, pozitivizmus 
naturalizmus, 
determinizmus 
freudizmus 
parnasszizmus, l’art pour 
l’art művészet 
dekadencia 
szimbolizmus 
impresszionizmus 
szecesszió 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok tanulása 

 

 Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi, 
művelődéstörténeti 
korokat, 
stílusirányzatokat. Képes 
azok jellemzőinek 
felidézésére, 
felsorolására. 

 Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. Képes 
kommunikációs 
helyzetben (szóban és 
írásban) azok részletező, 
elemző bemutatására. 
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B/I. IRODALMI ALKOTÁSOK 

ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE 

 AZ IRODALOMÉRTŐ OLVASÓI 
SZEREP TANULÁSA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE RÉVÉN 

    

        
1. Szemelvények a világ- és a 

magyar irodalom jelentős 
korszakaiból 

 Szemelvények olvasása és elemzése 
a világ- és a magyar irodalom 
jelentős korszakaiból (szellemi 
kötődések, világirodalmi 
párhuzamok etikai, esztétikai, 
filozófiai vonatkozások) 

    

        
1.1. szemelvények a XX. század 

világirodalmából 
 szemelvények olvasása a XX. 

század világirodalmából 
    

        
1.1.1. lírai művek 

 
Apollinaire: Kikericsek  
A Mirabeau-híd 
Búcsú 
 

 lírai művek olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti korok, 
stílusirányzatok 
idősorában. Elő tudja adni 
hibátlanul a következő 
művet: 

Apollinaire: A 
Mirabeau-híd 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti korok, 
stílusirányzatok 
idősorában. Elő tudja adni 
közönség számára 
élményszerűen a 
következő műveket: 

Apollinaire: A 
Mirabeau-híd, Búcsú 

        
1.1.2. széppróza 

 
Thomas Mann:  
Mario és a varázsló 
Kafka: Az átváltozás 
Hemingway: Az öreg 
halász és a tenger 
 

 szépprózák olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti korok, 
stílusirányzatok 
idősorában. 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti korok, 
stílusirányzatok 
idősorában. 

        

1.1.3. drámai művek 
Brecht: Kurázsi mama és 

gyermekei 
Beckett: Godot-ra várva 
 

 drámai művek olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti korok, 
stílusirányzatok 
idősorában. 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti korok, 
stílusirányzatok 
idősorában. 

        

1.2. szemelvények a XX. század 
magyar irodalmából 

 szemelvények olvasása a XX. 
század magyar irodalmából 

    

        

1.2.1. lírai művek 
Kassák Lajos: A ló 

meghal, a madarak kirepülnek 
Szabó Lőrinc: Semmiért 

egészen; Különbéke; Mozart 
hallgatása közben 

Illyés Gyula: Egy mondat 
a zsarnokságról; Koszorú 

József Attila: A Dunánál; 
Hazám; Óda; Ars poetica; 
Eszmélet; A város peremén; 
Reménytelenül 

Radnóti Miklós: Negyedik 
ecloga; A la recherche…; 
Levél a hitveshez; Erőltetett 
menet 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; Négysoros;  

Nagy László: Himnusz 
minden időben; Ki viszi át a 
szerelmet? 

Weöres Sándor: Hetedik 
szimfónia 

 lírai művek olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti korok, 
stílusirányzatok 
idősorában. Elő tudja adni 
hibátlanul a következő 
műveket: 

József Attila: A 
Dunánál (részletek); Óda 
(részletek); Reménytelenül

Radnóti Miklós: 
Levél a hitveshez 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; Négysoros 

Nagy László: Ki viszi 
át a szerelmet? 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti korok, 
stílusirányzatok 
idősorában. Elő tudja adni 
közönség számára 
élményszerűen a 
következő műveket: 

Szabó Lőrinc: 
Semmiért egészen 

József Attila: A 
Dunánál; Óda; 
Reménytelenül 

Radnóti Miklós: Levél 
a hitveshez; Erőltetett 
menet 

Pilinszky János: 
Harmadnapon; Négysoros 

Nagy László: Ki viszi 
át a szerelmet? 

Weöres Sándor: 
Hetedik szimfónia 
(részletek) 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4481 

 
1.2.2. széppróza 

 
Németh László: Iszony 
Örkény István: Tóték; 

Egyperces novellák 
 

 szépprózák olvasása, elemzése, 
értelmezése 
 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. 

 Fel tudja sorolni az 
olvasott szerzőket és 
műveket, s képes azokat 
elhelyezni a tanult 
szellemi, 
művelődéstörténeti 
korok, stílusirányzatok 
idősorában. 

        
1.2.3. Kortárs szerzők és műveik  Tájékozódás a kortárs 

irodalomban az irodalmi 
nyilvánosság figyelésével, 
nyomon követésével (antológiák, 
folyóiratok, irodalmi 
ismeretterjesztés, könyvhét stb.) 

 Fel tud sorolni legalább 
öt szerzőt a kortárs 
magyar irodalomból. 
Képes legalább egy 
szerző 2-3 lírai és 1-2 
epikai művének 
értelmezésére. Ismer  és 
alkalmanként áttekint 
egy-két irodalmi 
folyóiratot. 

 Fel tud sorolni legalább 
tíz szerzőt a kortárs 
magyar irodalomból. 
Képes egy költő néhány 
versének egy drámaíró, 
illetve prózaíró 1-2 
művének értelmezésére. 
Ismer irodalmi 
folyóiratokat, szokásává 
vált azok figyelemmel 
kísérése. 

        
1.2.4. Határon túli magyar 

irodalom 
 Tájékozódás a kortárs határon túli 

magyar irodalomban. 
 Fel tud sorolni szerzőket 

és műveket a határon túli 
magyar irodalom 
képviselőiből. 

 Ismeri a legjelesebb 
szerzőket a határon 
kívüli magyar 
irodalomból, be tud 
számolni 
olvasmányélményeiről 
is.  

        
2. Irodalomelméleti ismeretek 

a műelemzés során 
 Irodalomelméleti ismeretek 

tanulása és alkalmazása a 
műelemzés során 

    

        
2.1. poétikai ismeretek 

 
képvers 
hosszúének 
parabolikus regény 
metaforikus képnyelv 
modern mítoszteremtés 
síkváltás 
tézisdráma 
példázat 
epikus színház, 
elidegenítő effektus 
groteszk komédia 
abszurd dráma, antihős 
anti-utópia 
metanarrativitás, 
allegorizáció 
intertextualitás 

 poétikai ismeretek tanulása 
 

 Képes önállóan 
műelemző 
szakszövegeket alkotni 
szóban és írásban. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
poétikai fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
irodalmi szövegek 
elemzése kapcsán 
konkretizálni tudja: 
képvers, 
parabolikus regény, 
síkváltás, 
tézisdráma, 
példázat, 
epikus színház, 
groteszk komédia, 
abszurd dráma. 

 Képes önállóan 
műelemző szakszöveg 
alkotására szóban és 
írásban. Igazodik a 
(megadott, választott) 
kommunikációs 
helyzethez, megtartja a 
műfaj szabta normákat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Ismeri és képes 
felsorolni az alábbi 
poétikai fogalmak 
tartalmi jegyeit, s e 
jegyek alapján azokat 
irodalmi szövegek 
elemzése kapcsán 
konkretizálni tudja: 
képvers, 
hosszúének, 
parabolikus regény, 
metaforikus képnyelv, 
modern mítoszteremtés, 
síkváltás, 
tézisdráma, 
példázat, 
epikus színház, 
elidegenítő effektus, 
groteszk komédia, 
abszurd dráma, antihős, 
anti-utópia, 
metanarrativitás, 
allegorizáció, 
intertextualitás. 
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2.2. szellemi, művelődéstörténeti 

korszakok, stílusirányzatok 
 

avantgarde 
expresszionizmus 
szürrealizmus 
egzisztencializmus 
neoavantgarde 
posztmodern 
stíluspluralizmus 
dekonstrukció 

 szellemi, művelődéstörténeti 
korszakok, stílusirányzatok 
tanulása 
 

 Képes önállóan 
műelemző 
szakszövegeket alkotni 
szóban és írásban. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi 
irányzatokat, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. 
Képes azok jellemzőinek 
felidézésére, 
felsorolására. 

 Képes önállóan 
műelemző szakszöveg 
alkotására szóban és 
írásban. Igazodik a 
(megadott, választott) 
kommunikációs 
helyzethez, megtartja a 
műfaj szabta normákat. 
Képes az elemzett 
művek interpretációjára. 
Időben be tudja határolni 
a tanult szellemi 
irányzatokat, 
művelődéstörténeti 
korokat és 
stílusirányzatokat. Képes 
kommunikációs 
helyzetben (szóban és 
írásban) azok részletező, 
elemző bemutatására. 

        
II. TÁJÉKOZÓDÁS A 

KORTÁRS 
IRODALOMBAN 

 A KORTÁRS IRODALOM 
MEGISMERÉSE 

    

        
1.1. Kortárs szerzők (pl. Szabó 

Magda, Eszterházy Péter, 
Kertész Imre) és műveik 

 Tájékozódás a kortárs 
irodalomban az irodalmi 
nyilvánosság figyelésével, 
nyomon követésével (antológiák, 
folyóiratok, irodalmi 
ismeretterjesztés, könyvhét stb.) 

 Fel tud sorolni legalább 
öt szerzőt a kortárs 
magyar irodalomból. 
Képes legalább egy 
szerző 2-3 lírai és 1-2 
epikai művének 
értelmezésére. Ismer  és 
alkalmanként áttekint 
egy-két irodalmi 
folyóiratot. 

 Fel tud sorolni legalább 
tíz szerzőt a kortárs 
magyar irodalomból. 
Képes egy költő néhány 
versének egy drámaíró, 
illetve prózaíró 1-2 
művének értelmezésére. 
Ismer irodalmi 
folyóiratokat, szokásává 
vált azok figyelemmel 
kísérése. 

        
1.2. Határon túli magyar 

irodalom (pl. Kányádi 
Sándor, Sütő András, Sánta 
Feren) 

 Tájékozódás a kortárs határon túli 
magyar irodalomban. 

 Fel tud sorolni szerzőket 
és műveket a határon túli 
magyar irodalom 
képviselőiből. 

 Ismeri a legjelesebb 
szerzőket a határon 
kívüli magyar 
irodalomból, be tud 
számolni 
olvasmányélményeiről 
is.  

 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
a) Felkészülés után kiselőadást tud tartani a következő témákból: 

A francia realizmus 
Az orosz realizmus 
A líra a 19. század második felének világirodalmában 
A 19. század második felének magyar irodalma 
A 20. század első évtizedének magyar irodalma 

  A 20. század első felének lírája a világirodalomban 
A 20. század első felének drámája a világirodalomban 
A 20. század első felének szépprózája a világirodalomban 
A magyar líra a 20. század második felében 
A magyar széppróza a 20. század második felében 
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b) Ismeri és képes felsorolni az alábbi verstani fogalmak tartalmi jegyeit, s e jegyek alapján azokat 

versszövegekben felismeri és azonosítani tudja: kétütemű felező nyolcas, szimultán ritmus, jambus, 
nibelungizált alexandrin, szonett, szabadvers. képvers, hosszúének, parabolikus regény, metaforikus 
képnyelv, modern mítoszteremtés, síkváltás, tézisdráma, példázat, epikus színház, elidegenítő effektus, 
groteszk komédia, abszurd dráma, antihős, anti-utópia, metanarrativitás, allegorizáció, intertextualitás. 

c) Képes az elemzett művek interpretációjára. Képes az alábbi poétikai fogalmak tartalmi jegyeinek 
felsorolására, s e jegyek alapján azokat az irodalmi szövegek kapcsán konkretizálni tudja: tárgyias költészet, 
szimbolikus kifejezésmód, kisregény, novella, humoreszk, anekdota, polifonikus regény, analitikus 
(lélektani) regény, regényciklus, síkváltás, szubjektív idő, objektív idő, metonimikus szerkezet, metaforikus 
szerkezet, metaforikus szint és objektív idő, narráció, nézőpontváltás, időkezelés, az elbeszélés tempója, 
típus, tragikomédia, szimbolista dráma, ibseni dramaturgia, drámai szituáció, drámaiatlan dráma.  

 
d) Időben be tudja határolni a tanult szellemi, művelődéstörténeti korokat és stílusirányzatokat (realizmus, 

pozitivizmus, naturalizmus, determinizmus, freudizmus, parnasszizmus, l’art pour l’art művészet, 
dekadencia, szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió, avantgarde, expresszionizmus, szürrealizmus, 
egzisztencializmus, eoavantgarde, posztmodern, stíluspluralizmus, dekonstrukció). Képes kommunikációs 
helyzetben (szóban és írásban) azok részletező, elemző bemutatására. 

 
e) Képes bemutatni egy-két mű lényegre törő értelmezésével a szerzői világlátás és kifejezésmód sajátosságait, 

egy-egy szépirodalmi mű motívumainak továbbélését, műfajteremtő művek jellegzetességeit. 
 
f) Képes arra, hogy összehasonlítsa egy-egy olvasott és elemzett drámai mű színpadi megjelenítését 
 
g) Tájékozott az irodalmi művek adaptációi, műfajcserés jelenségei körében: irodalmi mű filmen, rádiójáték-

feldolgozásban, televíziós sorozatban, digitális közlésben stb. 
 
h) Történetileg vázlatosan át tudja tekinteni az elit művészet és a tömegkultúra viszonyának alakulását 
 
i) Versmondása, prózamondása megfelel a magyar kiejtési normáknak. Mások számára élményt nyújtó 

előadásra képes. Elő tudja adni a következő műveket:  
Baudelaire: Az albatrosz;  
Verlaine: Őszi chanson 
Rimbaud: Kóborlásaim 
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…; Párisban járt az Ősz; A magyar Messiások; Az eltévedt 
lovas;  
Babits Mihály: részletek a Jónás imájából 
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz 
Juhász Gyula: Anna örök;  
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszaiból – egy verset 
Apollinaire: A Mirabeau-híd,  
Szabó Lőrinc: Semmiért egészen 
József Attila: A Dunánál; Óda; Reménytelenül 
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez; Erőltetett menet 
Pilinszky János: Harmadnapon; Négysoros 
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet? 
Weöres Sándor: Hetedik szimfónia (részletek) 
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Személyi feltételek 

 Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári képesítés 
 A programban való tanítás megkívánja a pedagógusok NYIK−es tanfolyamon (tanfolyamokon) való 

részvételét: 

Tárgyi feltételek 

 Írásvetítő 
 Diavetítő 
 Kazettás magnó 
 Iskolai könyvtár (ideális esetben kb. egy 200 kötetes osztálykönyvtár, amely lehetővé teszi a tájékozódást, a 

dokumentumok, pl. könyv, hírlap, folyóirat, címtár, évkönyv, hanglemez, videofelvétel, hangkazetta, CD, 
stb. megismerését) 
 Alapvető kézikönyvek: 

 néhány általános lexikon (Diáklexikon, Akadémiai kislexikon, Magyar életrajzi lexikon) és 
szaklexikon (Irodalmi, Zenei, Néprajzi lexikon) 

 általános enciklopédiák (A kultúra világa, Minerva) és szakenciklopédiák (világirodalmi, 
technikai, matematikai, stb.) 

 egynyelvű szótárak (helyesírási-, értelmező- ,szinonimaszótár stb.) 
 többnyelvű szótárak (angol–magyar, stb.) 
 adattárak (Ki mit gyárt ?, Képes történelmi világatlasz, Tények könyve stb.) 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 
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A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 Hibakeresés 
 Hibajavítás (helyesejtési, 

helyesírási, nyelvhelyességi, 
kommunikációs) 
 Néma olvasás skipping, 

skimming technikával 
 Dinamikus olvasás 

(gyorsaság+megértés+olvasási 
attitűd) 
 Szakszövegek jegyzetelése 
 Kiscsoportos kommunikáció 

(vita, társalgás, megbeszélés, 
kibeszélés, elbeszélés, stb.) 
 Kiselőadás (írók, költők 

életéről, valamely olvasókönyvi 
témáról, stb.) 
 Utánzás minta alapján 

(helyesejtés, kommunikációs 
helyzet megoldása, stb.) 
 Mimetizálás, szerepjátszás 
 Bábos bemutatás 
 Bemutatás (felolvasás, verses, 

prózai alkotások előadása) 
 Megfigyelés (nyelvjárási ejtés, 

kommunikációs hiba, gesztus, 
térközszabályozás) 
 Magyarázat 
 Kérdezés 
 Alkotások létrehozása 

(irodalmi, publicisztikai, stb.) 
 Versenyzés (versmondó, 

prózamondó, helyesírási, egyéb 
tanulmányi.) 
 Gyűjtés (tárgyi értékek, pl. 

könyvek, újságcikkek, írók, 
költők arcképei, plakátok, 
műsorfüzetek, stb.) 
 Tanulópárok szerveződése 

bizonyos képességek 
begyakorlására 

 Szóbeli felelés (a tananyag 
reprodukciója) 
 A bevésett, megértett tananyag, 

tankönyvi szöveg, algoritmus, 
stb. előadása különböző 
(elképzelt) második 
személynek, különféle 
műfajokban szóban vagy 
írásban 
 Az olvasási teljesítmény, 

versmondás, szóbeli 
szövegalkotás magnón való 
rögzítése a tanév elején és 
végén 
 Vizsga (tantárgyi házivizsga, 

alapműveltségi vizsga, érettségi 
vizsga) 
 Verseny (versmondó, 

helyesírási, versíró, esszéíró, 
stb.) 
 Témazáró feladatlapok, tesztek 

megoldása 
 Röpdolgozatok írása (aktuálisan 

bevésendő kognitívumok: 
verstani alapfogalmak, 
grammatikai definíciók, 
felosztások, stb.) 
 Iskolai dolgozatok (a 

pedagógus által összeállított 
feladatlapokkal, pl. helyesírási 
képesség, nyelvtani 
elemzőképesség ellenőrzése, 
stb.) 
 Memoriterek kikérdezése a 

pedagógus / diáktársak által 
 Monitor-vizsgálat 

olvasásértésből (sztenderd 
tudásteszt) 
 Egyéni vagy közös alkotás 

létrehozása (iskolaújság 
szerkesztése, versírás.) 

 Tanári írásbeli szöveges 
(formatív) értékelés 
 Tanári szóbeli (formatív) 

értékelés megerősítő / 
szabályozó / korrigáló 
funkcióval 
 Tanulói értékelés egymás 

produktumáról (versmondás 
helyesejtési, kommunikációs 
szempontból; kitalált mese vagy 
fantázia-szülte fiktív történet, 
stb.) 
 Saját tanulói teljesítmény 

(írásos, magnón, képmagnón 
rögzített) elemzése, 
önértékelése a követelmények 
kritériumainak összevetésével 
 A versenyeken a zsűri által 

preferált értékelési kritériumok 
meghallgatása és megértése 
 Évközi, érdemjeggyel történő 

értékelés 
 Félévi, év végi osztályozás 

(szummatív értékelés) 
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AZ 
 

ÉLŐ IDEGEN NYELV 
 

 MŰVELTSÉGI TERÜLET  
KERETTANTERVEI 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv /KÉK/ koncepciója szerint az élő idegen nyelvek tanulásának-
tanításának rendje a következő: 
A KÉK számára két  nyelvből (angol,  német) készültek kerettantervek; a szakiskolák indokolt igénye szerint 
lehetőség van más élő idegen nyelvi kerettantervek kidolgozására is. 
 
 

  Angol nyelv szakiskola 9–10. évfolyam 
  Német nyelv szakiskola 9–10. évfolyam 

 
 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 9. 10. 
Angol nyelv      3 (b) 3 (b) 
Német nyelv     3 (b) 3 (b) 

 
 Az egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi kerettantervi 

ismertetők tartalmazzák. 
 
E részletes kerettantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi kerettantervhez 
pedagógiai segédletek tartoznak. 
A tantárgyi kerettanterveken túl minden egyes tantárgyhoz négyféle pedagógiai segédlet készül, ha a 
felhasználók igénylik: 
   tanítási program (vagy tantárgyi útmutató), 
   feladatgyűjtemény, 
    időterv (tanmenet), 
   mérőlap és értékelési útmutató. 
 
Az Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv bármely tantárgyi kerettantervének, segédleteinek és 
taneszközeinek használatára továbbképzések keretében készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő 
pedagógusok. 
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ANGOL NYELV 
 

9–10. évfolyam 
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Az Angol nyelv kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola a 9–
10. évfolyama számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettanterv és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
szerint dolgoznak.  
 
Az Angol nyelv kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti óraszám 3 (b) 3 (b) 

 

Az KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
Az Angol nyelv kerettanterv az Élő idegen nyelv műveltségi területre készült, ezen belül az angol nyelv tanítását 
és az angol nyelvi kultúrkör értékeinek közvetítését célozza meg. A kerettanterv az Élő idegen nyelv számára 
megfogalmazott NAT-követelményeket teljes egészében lefedi. Az Angol nyelv kerettanterv a NAT műveltségi 
területek oktatásának közös követelményei közül a Tanulásra, az Információs és kommunikációs kultúra 
fejlesztésére, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
követelményeinek teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezenkívül segíti a Környezeti nevelés, a Testi és lelki 
egészség, valamint a Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését is.  
 
A kerettanterv jellemzői 
 
Az Angol nyelv kerettanterv elkészítésekor általános és konkrét, speciális célokat tartottak szem előtt a 
kerettanterv szerzői, figyelembe véve a tanulási-tanítási folyamat mindkét meghatározó szereplőjét: a 
(nyelv)tanulót és a (nyelv)tanárt. A (nyelv)tanulók számára olyan kerettantervet kívántak létrehozni, amely 
szerint haladva a tanulók nemcsak egy idegen nyelv nyelvtani rendszerét és alapszókincsét sajátíthatják el, 
hanem egy idegen nyelvi kultúrával ismerkednek meg. Ennek jelentősége könnyen belátható, ha arra gondolunk, 
hogy a nyelv alapvetően az emberi kommunikáció eszköze: nem elegendő tehát, ha a tanuló útba tud igazítani 
egy idegen ajkú turistát, illetve vizet tud kérni külföldön - kommunikálni akkor tudhat sikeresen, ha megfelelő 
háttérismeretekkel rendelkezik az adott ország, nép mindennapi, illetve magas kultúrájáról: ez biztonságot nyújt 
a metakommunikáció területén is, és társalgási témát biztosít a különböző kultúrák képviselői számára. Az Angol 
nyelv kerettanterv szem előtt tartja azt is, hogy a kötelező iskolázási rendszerben a tanulók egy része kényszerből 
tanul idegen nyelvet. Számukra létfontosságú, hogy olyan metakommunikációs, valamint nyelvtanulási és 
nyelvhasználati technikákat tanulhassanak, amelyek minimális nyelvtudással is lehetővé teszik az alapvető 
kommunikációt. 
Az Angol nyelv kerettanterv felépítése eltér a többi műveltségterület követelményrendszerétől, mivel a 
tananyagot, a fejlesztési követelményeket és a minimális teljesítményt nem lehetett táblázatban egymás mellé 
helyezni. Így a cél-, tananyag- és követelményrendszerünk is eltér formailag a Képességfejlesztő és értékőrző 
kerettanterv részletes kerettanterveinek tananyagleírásaitól, amennyiben a teljesítmény (az elégséges és jeles 
szint) részletes kifejtése az egyes évfolyamok tematikus tananyagának és tanulási programjának leírása után 
található, az Európa Tanács nyelvi szintleírásaihozx igazodó tagolásban. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
Az Angol nyelv kerettantervet középiskolai angol nyelvtanári diplomával rendelkező pedagógus taníthatja 
eredményesen. A nyelvtanulás helyszínén biztosítani célszerű a külső zajmentességet, az angol nyelvi kultúrkör 
hatáselemeit (pl. dekoráció, folyóiratok, tárgyak), továbbá a mobil bútorzatot, rádiót, kép- és hangmagnetofont, 
diavetítőt, táblát, televíziót, Anglia - és angol nyelvet használó országok - térképét, rövid szituációs 
videofelvételeket és nyelvtanítási hangszalagokat. 
 
 

                                                           
X Modern Languages; Learning, Teaching, Assesment. A Common European Framework of Reference (1996). Strasbourg, Council of 
Europe, 131 p. 
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Az Angol nyelv tanulásának céljai a szakiskola 9–10. évfolyamán 
 
A kommunikáció tanulása eredményeképp a tanulók legyenek képesek érthetően beszélni, információt kérni és 
adni, személyeket, tárgyakat, eseményeket, érzéseit, véleményét leírni, kifejteni, magyarázatot kérni, 
beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és zárni. Az elsajátított ismeretek és kifejlesztett képességek birtokában 
legyenek képesek önállóan is tanulni: szótárakat, lexikonokat, segédanyagokat önállóan kezelni, könyvtári és 
egyéb önálló munkát elvégezni. A nyelv szerkezetével való megismerkedés lehetővé teszi, hogy a tanulók a saját 
anyanyelvüket is tágabb rendszerben tudják szemlélni. Az angolnyelvű kultúráról szerzett ismereteik segítsék 
őket a magyar kultúra megítélésében is. A megszerzett nyelvi és kulturális ismeretek segítségével tudjanak a 
tanulók új emberi kapcsolatokat teremteni más kultúrák képviselőivel. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 9. 10. 
 
Óraszám 
(hetente) 
 

 
3 

 
3 

 
 

Taneszköz, tanítási segédlet 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9.  Headway Pre-Intermediate Student’s Book  
10.  Headway Intermediate Student’s Book  

 
 
 

Jelmagyarázat 

 
  = kötelezően választandó. 

☺  = szabadon választható. 

b = lehetőség szerint csoportbontással. 

 = szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
A kommunikáció tanulása eredményeképp a tanulók legyenek képesek érthetően beszélni, információt kérni és 
adni, személyeket, tárgyakat, eseményeket, érzéseit, véleményét leírni, kifejteni, magyarázatot kérni, 
beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és zárni. Az elsajátított ismeretek és kifejlesztett képességek birtokában 
legyenek képesek önállóan is tanulni: szótárakat, lexikonokat, segédanyagokat önállóan kezelni, könyvtári és 
egyéb önálló munkát elvégezni. A nyelv szerkezetével való megismerkedés lehetővé teszi, hogy a tanulók a saját 
anyanyelvüket is tágabb rendszerben tudják szemlélni. Az angolnyelvű kultúráról szerzett ismereteik segítsék 
őket a magyar kultúra megítélésében is. A megszerzett nyelvi és kulturális ismeretek segítségével tudjanak a 
tanulók új emberi kapcsolatokat teremteni más kultúrák képviselőivel. 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Beszédhallás, beszédértés  Beszédhallás, beszédértés 

fejlesztése 
    

        
1.1. kérdések, kérések, 

utasítások megértése 
 kérdések, kérések, utasítások 

megértése és visszajelzés 
cselekvéssel, 
verbálisan, angol nyelven, 
nonverbális kommunikációs 
jelzésekkel 

 Törekszik a tanár angol 
nyelvű óravezetésének, 
magyarázatainak 
megértésére. 

 A tanár angol nyelvű 
óravezetésének, 
magyarázatait megérti. 

        
1.2. angol nyelvű szöveg 

megértése 
 eredeti angol didaktikus anyagok 

- élőbeszéd, 
- hang és videoanyag előkészítés 
utáni megértése 
kérdés/felelet segítségével, 
igaz/hamis állítások 
kiválasztásával 
tartalomelmondással (magyar 
nyelven), 
szövegkiegészítéssel, 
a szöveg lényeges és lényegtelen 
elemei közötti szelektálással; 
eredeti angol autentikus anyagok  
- élőbeszéd, 
- hang és videoanyag előkészítés 
utáni és előkészítés nélküli 
megértése 
kérdés/felelet segítségével, 
igaz/hamis állítások 
kiválasztásával, 
tartalomelmondással (magyar 
nyelven), 
szövegkiegészítéssel, 
a szöveg lényeges és lényegtelen 
elemei közötti szelektálással 

 A természeteshez 
közelebb álló, 
bonyolultabb beszéd 
globális megértésére 
képes, arra reagálni tud. 

 Jól érthető, autentikus 
szövegrészletek lényegét 
ki tudja szűrni. 
Kevésbé személyes 
témákról szóló, a 
természeteshez közelálló 
beszédet képes 
megérteni. 
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1.3. angol nyelvű szövegmondás 

egybevetése eredeti angol 
anyanyelvű 
szövegmondással 3 

 a tanuló saját, magnóra fölvett 
szövegmondásának 
összehasonlítása eredeti 
hangfelvétellel 

    

        
2. Szóbeli szövegalkotás  Szóbeli szövegalkotás gyakorlása     
        
2.1. önálló szövegalkotás  kapcsolatfelvétel, kapcsolatzárás, 

a kapcsolat fenntartását szolgáló 
eszközök használata 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
az ún. "small talk" fordulatainak 
alkalmazása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
utasítások adása,  
óhajtás kifejezése 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
kérés, rábeszélés,  
óhajtás, tanácsolás 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
kérdezés, információkérés, 
érdeklődés kifejezése 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
meghívás tanulása 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
értékkijelentések, érzelmek, 
attitűdök megfogalmazása: 
dicséret/szidás 
valószínűség foka, 
valószínűtlenség; 
töltelékszavak használata beszéd 
közben: 
töltelékszavak (Oh, let me say 
that again) tervezése 
félreproduktív szövegalkotás 
során; 
vélemény kifejtése, érvelés, 
indoklás, cáfolás 
formális stílusban, 
informális stílusban; 
leíró szövegek alkotása szóban 
térről, tárgyról, élőlényről, 
tevékenységről; 
elbeszélő szövegek alkotása a 
tanult igeidők használatával; 
jellemzés alkotása; 
a vita és a vitatkozás módjának 
tanulása; 
interjúkészítés tanulása; 
riportkészítés tanulása 

 Mindennapi, ismert 
beszédhelyzetekben 
beszélgetést tud 
kezdeményezni, 
fenntartani és befejezni. 
Véleményt tud  
megfogalmazni ismert 
témáról. 
Külföldieket tud 
tájékoztatni 
Magyarországról, 
Budapestről, a szűkebb 
lakóhelyről. 
A leggyakoribb 
beszédhelyzetekben a 
mindennapi 
gyakorlatban meg tudja 
értetni és ki tudja fejezni 
magát a célnak 
megfelelően. 

 Mindennapi 
helyzetekben 
beszélgetést tud 
kezdeményezni, 
fenntartani és befejezni. 
Szerepjátékokban 
kezdeményezni képes, 
váratlan fordulatokra 
reagálni tud. 
Kommunikációs 
feladatok releváns 
szerepekben történő 
megoldására képes 
idegen nyelven. 
Vélemény tud kifejteni, 
indokolni, 
egyetértést/egyet nem 
értést kifejezni. 
A tanult műfajokban a 
műfaji szabályoknak 
megfelelő szöveget tud 
alkotni megadott,  
ismeretlen témáról,  
minták alapján. 
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2.2. szövegreprodukálás 

 
A szövegalkotás fő 
témakörei: 
Bemutatkozás 
Család, családi ünnepek 
A hely, ahol élünk 
-a lakóhely rövid 
bemutatása 
-a saját lakás leírása 
Bevásárlás 
Ember és társadalom 
Az élet fordulópontjai: 
születés, iskola, munka, 
házasság,  
családalapítás, nyugdíj,  
halál; 
Tágabb környezetünk 
- A megismert országok és 
hazánk földrajzi és 
társadalmi viszonyai 
Környezetvédelem 
- Lehetőségeink a 
környezetünk védelmére 

 szövegreprodukálás: 
autentikus szövegek 
reprodukálása (mondókák, dalok, 
versek); 
párbeszédek szövegeinek 
reprodukálása 
a 9–10. évfolyamra ajánlott 
balladák, spirituálék és 
musicalek: 
Where Have All the Flowers 
Gone, 
All Through the Night, 
Sound of Music (Doe a deer, a 
female deer), 
Blowing in the Wind, 
Hair, 

 Képes 5-8 egyszerűbb 
szerkezet mondatból álló 
koherens szöveget 
alkotni ezekről a 
témákról. 

 Képes 8-10 egyszerűbb 
szerkezet mondatból álló 
koherens szöveget 
alkotni ezekről a 
témákról 

        
 Az iskola világa 

- A diákélet 
Magyarországon és 
külfödön 
A munka világa 
- Pályaválasztás, 
munkavállalás, 
munkakörülmények, 
keresetek 
Ép testben ép lélek 
- Az egészséges életmód és 
étkezés 
Szabadidő, szórakozás 
Művészeti  
és sportesemények, olvasás, 
hobbik 
Kultúra 
- A Civilizáció 
tananyagblokkban leírt 
témák 
Tudomány és technika 
- Technika otthon: háztartási 
gépek, szórakoztató 
elektronika, számítógép 

 My Fair Lady, 
Jesus Christ Superstar, 
Mary Poppins, 
Beatles-dalok, 
Down by the Riverside, 
Joshua Fought the Battle of 
Jericho, 
Swing Low, Sweet Chariot, 
When the Saints Go Marching in, 
Amazing Grace, 
Nobody Knows the Trouble I've 
Seen, 
Sometimes I Feel Like a 
Motherless Child 

 A párbeszédek 
legegyszerűbb formáit 
memoriterként el tudja 
mondani. 

 A párbeszédek 
legegyszerűbb formáit 
memoriterként el tudja 
mondani. 

        
3. Olvasás  Az olvasás gyakorlása     
        
3.1. néma, értő olvasás  a néma, értő olvasás gyakorlása: 

utasítások olvasása, megértésük 
ellenőrzése az utasítások 
végrehajtásával; 
rövid terjedelmű,  
nyelvileg összetettebb  
didaktikus szövegek önálló 
olvasása, megértésük ellenőrzése 
magyar nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével, 
igaz/hamis állítások 
kiválasztásával, 
angol nyelvű kérdésekre adott 
válaszok segítségével, 
tartalom angol nyelvű 
elmondásával; 
képregények olvasása; 
folyóiratok, napilapok olvasása; 
autentikus szövegfoltok olvasása  
(pl. játékszabályok, szabályzatok, 
hivatalos szövegek)  

 Tanári segítséggel  
nyelvileg összetettebb  
szöveget meg tud érteni, 
fel tud dolgozni. 

 A házi olvasmányokat 
önállóan fel tudja 
dolgozni, ezekről be tud 
számolni. 
Az olvasottakkal 
kapcsolatos  
önálló  
gondolatait segítséggel 
ki tudja fejteni. 
Eredeti szövegeket 
(hírlapot, folyóiratot, 
kétnyelvű kiadású 
szépirodalmi műveket)  
képes olvasni egyéni 
érdeklődésből. 
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3.2. olvasástechnikai 

gyakorlatok 
 az olvasás pontosságának 

fokozása 
szavakon, mondatokon, 
bekezdésnyi szövegeken;  
az olvasás tempójának fokozása 
bővülő szósorokon, bővülő 
hosszúságú mondatokon, 
bekezdésnyi szövegeken 

    

        
3.3. hangos olvasás  hangos olvasás gyakorlás után: 

utasítások felolvasása; 
mondókák, versek, dalok 
szövegeinek felolvasása; 
mesékből bekezdésnyi terjedelmű 
szöveg felolvasása; 
tankönyvi didaktikus szövegek 
felolvasása; 
hangos olvasás gyakorlás nélkül 
("blattolás"): 
ismert utasítások felolvasása; 
ismert lexikai egységekből álló 
rövid mondatok felolvasása;  
megjósolható kiejtésű ismeretlen 
lexikai egységeket is tartalmazó 
rövid szöveg felolvasása; 
fonetikus jelekkel átírt szavak 
olvasása 

 Ismert szöveget fel tud 
olvasni a helyes kiejtést 
megközelítő módon, 
10%-os mást olvasási 
hibahatárral. 

 Ismert szöveget fel tud 
olvasni a helyes kiejtést 
megközelítő módon, 
10%-os mást olvasási 
hibahatárral. 

        
3.4. gyorsolvasási gyakorlatok   scanning gyakorlatok, 

skimming gyakorlatok végzése 
    

        
3.5. olvasástechnikai hibák 

javítása 
 betű-, illetve hangkihagyás vagy -

betoldás javítása; 
betűcsere javítása; 
mást olvasás javítása:  
betűkapcsolat helytelen ejtésének 
javítása, 
más szó olvasásának javítása; 
az olvasás pontosságnak javítása 
szószerkezeteken, mondatokon 
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4. Írás  Az írás gyakorlása: 

kézírással írt, illetve nyomtatott 
szavak javítása: 
betűtévesztés szempontjából, 
betűkihagyás, illetve -betoldás 
szempontjából, 
betűcsere szempontjából; 
szavak fonetikus átírásának 
gyakorlása: 
szavak fonetikus átírásának 
másolása szótárakból; 
ismert szavak fonetikus átírása 
tanári segítséggel 

    

        
5. Írásbeli szövegalkotás  Írásbeli szövegalkotás 

gyakorlása: 
 
önéletrajz-írás tanulása; 
ösztöndíj-pályázatok írásának 
tanulása; 
munkavállaláshoz szükséges 
írásbeli szövegek alkotásának 
tanulása; 
elbeszélő szövegek alkotásának 
gyakorlása; 
leírások alkotásának gyakorlása; 
definíciókészítés tanulása; 
nyomtatványok kitöltésének 
tanulása; 
jellemzés készítésének 
gyakorlása; 
vázlatírás  gyakorlása; 
a levélírás formai jegyeinek 
összefoglalása; 
levélírás különböző alkalmakra: 
bocsánatkérő levél, 
köszönőlevél, 
formális és informális meghívás, 
gratuláció kifejezése, 
információkérés, tudakozódás 
különböző témákban (utazás, 
állás stb.); 
házi olvasmányról beszámoló 
szerkesztése 

 Ki tud fejezni 
egyetértést, egyet nem 
értést írásban. 
Egyszerű önéletrajzot 
tud írni. 
Levelet tud írni 
munkavállalás ügyében. 

 Különböző célú 
leveleket tud írni 
önállóan. 
Véleményét ki tudja 
fejteni írásban. 
Önéletrajzot,  
pályázatot  
tud írni. 
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6.    
 

Helyesejtés 
 

A helyesejtés gyakorlása: 
hangképzési és artikulációs 
gyakorlatok végzése: 
valamennyi angol fonéma helyes 
kiejtésének gyakorlása 
a/ szövegreprodukálás során, 
b/ felolvasáskor, 
c/ szövegalkotás esetén, 
d/ nyelvtörők segítségével; 
azonos leírt magánhangzók 
különböző kiejtése; 
hangkapcsolatok helyesejtése, 
illetve a szabályok tudatosítása; 
hangsúlygyakorlatok végzése: a 
hangsúly értelem 
megkülönböztető szerepének 
gyakorlása szópárokon, 
szósorokon; 
mozgó szóhangsúlyok gyakorlása 
szópárokon, szósorokon 
(végződések hangsúlyváltoztató 
szerepe: pl. -ly); 
a mondathangsúly gyakorlása 
utánmondással, 
szövegreprodukálás, illetve 
hangos olvasás során; 
hangsúlyminták tanulmányozása, 
jelölése, készítése; 
összetett szavak, hosszú szavak 
hangsúlyozása, a 
mellékhangsúlyok gyakorlása; 
hanglejtési gyakorlatok - az 
alapdallam variációinak és az  
összetett intonáció gyakorlása; 
ritmusgyakorlatok végzése: 
mondatépítkezés gyakorlása 
(bővülő mondat egyenletes 
ritmussal); 
versek és prózai szövegek 
reprodukálása a helyesejtési 
szabályoknak megfelelően; 
helyesejtési hibák javítása: 
tanulótársak elhangzó 
helyesejtési hibáinak észlelése, 
tanulótársak elhangzó 
helyesejtési hibáinak javítása, 
saját elhangzó helyesejtési hiba 
észlelése, 
saját elhangzó helyesejtési hiba 
javítása 

 
 

 
 

        
II. NYELVTAN, 

NYELVÉSZETI 
ISMERETEK 

 NYELVTAN, NYELVÉSZETI 
ISMERETEK TANULÁSA 

    

        
1. Nyelvi műveletek  Nyelvi műveletek végzése: 

kérdezés, válaszolás gyakorlása; 
bővítés; 
szűkítés; 
helyettesítés: 
azonos szófajjal, 
névmással, 
lexika szintjén (szinonima, 
antoníma), 
kommunikációs tényezők szerint 
(személy, cselekvés, idő), 
átalakítás 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

Az Angol nyelv tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
        
I. KOMMUNIKÁCIÓ  A KOMMUNIKÁCIÓ 

TANULÁSA 
    

        
1. Nyelvi műveletek   Nyelvi műveletek  tanulása     
        
1.1. kérdezés, válaszolás  a kérdezés, válaszolás gyakorlása  A gyakorolt nyelvi 

műveleteket önállóan el 
tudja  végezni  nyelvtani 
feladatokban, 40%-os 
hibahatárral. 

 A tanult nyelvi műveletek 
önállóan tudja végezni 
életszerű szituációban is. 

        
2. Ismeretek szerzése a nyelv 

szerkezetéről 
 Ismeretek szerzése a nyelv 

szerkezetéről 
    

        
2.1. a mondat szintje  hiányos szerkesztésű mondatok 

(újságcímek) tanulása 
   A tanult szerkezetek 

felismeri életszerű 
helyzetekben, használni 
tudja feladathelyzetben. 

        
2.2. frazeologizmusok  frazeologizmusok tanulása    Ismeri a 

frazeologizmusokat és 
használatukat az angol 
nyelvben. 

        
3. Nyelvtanulási technikák  Nyelvtanulási technikák 

megismerése, elsajátítása 
    

        
3.1. a fantázia, empátia és a 

szövegkörnyezet 
 a fantázia és az empátia, valamint 

a szövegkörnyezet szerepének 
kiaknázása a szövegértésben 

    

        
3.2. az angol nyelvű sajtó 

használata 
 az angol nyelvű sajtó 

használatának tanulása 
    

        
3.3. kétnyelvű és egynyelvű 

szótárak 
 kétnyelvű és egynyelvű szótárak 

használata 
 Önállóan tudja használni a 

kétnyelvű szótárat. 
 Önállóan tudja használni a 

két- és egynyelvű 
szótárakat. 

        
4. Leíró nyelvészeti és 

nyelvhasználati ismeretek 
 Leíró nyelvészeti és 

nyelvhasználati ismeretek 
megszerzése 

    

        
4.1. Gerund  Gerund tanulása  Felismeri a Gerund  

alakot. Ismeri képzési 
módját. 

 Felismeri a Gerund  
alakot. Ismeri képzési 
módját. 

        
4.2. Participle  Participle tanulása  Felismeri a Participle 

alakot. Ismeri képzési 
módját. 

 Felismeri a Participle 
alakot. Ismeri képzési 
módját. 
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4.3.  Reported Speech  Reported Speech 

tanulása 
    

        
4.4. Question tags  Question tags tanulása     
        
4.5. Passive Voice  Passive Voice tanulása     
        
4.6. a határozott névelő  a határozott névelő használata     
        
4.7. Subjunctive (wish, if only)  Subjunctive (wish, if only) 

tanulása 
    

        
4.8. szóképzés (prefixes, suffixes) 

 
 szóképzés (prefixes, suffixes) 

tanulása 
 Ismeri a szóképzés 

alapjait. 
 Ismeri a szóképzés 

alapjait. 
        
4.9. Relative pronouns  Relative pronouns tanulása     
        
4.10. Relative clauses 

 
 Relative clauses 

tanulása 
    

        
4.11. összetett mondatok 

 
 összetett mondatok alkotásának 

tanulása 
    

        
4.12. ok- és célhatározás 

mellékmondatban 
Megszámlálható és 
megszámlálhatatlan főnevek 
Melléknévfokozás 
Igeidők: egyszerű és 
folyamatos jelen idő, 
egyszerű múlt idő 

 ok- és célhatározói 
mellékmondatok tanulása 
Megszámlálható és 
megszámlálhatatlan főnevek 
Melléknévfokozás 
Igeidők: egyszerű és folyamatos 
jelen idő, egyszerű múlt idő 

    

        
II. IRODALMI MŰVEK ÉS 

IRODALOM ELMÉLETI 
ALAPFOGALMAK 

 ISMERKEDÉS IRODALMI 
MŰVEKKEL, VALAMINT AZ 
ELEMZÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES 
IRODALOMELMÉLETI 

    

        
1. Irodalmi művek olvasása  Irodalmi művek olvasása     
        
1.1. prózai művek: 

Sommerset Maugham: 
Elbeszélések, 
Agatha Christie: Az egérfogó, 
Isac Asimov: Alapítvány-
trilógia, 
Walter Scott: Quantin 
Durward, 
Hemingway: Az öreg halász 
és a tenger 

 prózai művek olvasása angol, 
illetve amerikai szerzőktől magyar 
nyelven 

 A magyar nyelven 
olvasott irodalomról be 
tud számolni magyar 
nyelven. 

 Az ajánlott műveket 
elolvassa magyar nyelven.

 
1.2. prózarészletek: 

George Orwell: The Animal 
Farm, 
1.2.2. E. Bronte: Wuthering 
Height, 
1.2.3. E. Hemingway: The 
Old Man and the Sea, 
1.2.4. S. Maugham: 
Luncheon 

 prózarészletek olvasása angol 
nyelven 

 Az angol nyelven közösen 
olvasott irodalomról 
néhány mondatos 
beszámolót tud adni angol 
nyelven (szerző, cím, 
szereplők, helyszínek, 
téma megnevezésével). 

 Olvasmánynaplót, 
beszámolót tud készíteni 
az angolul olvasott 
művekről. 
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2. Irodalmi művek 

reprodukálása 
 Irodalmi művek reprodukálása 

 
 Néhány prózarészletet elő 

tud adni osztálytársaknak. 
 Több prózarészletet elő 

tud adni osztálytársaknak.
        
3. Irodalmi művek elemzése 

 
a 9–10. évfolyamra ajánlott 
balladák, spirituálék és 
musicalek: 
Where Have All the Flowers 
Gone, 
All Through the Night, 
Sound of Music (Doe a deer, 
a female deer), 
Blowing in the Wind, 
Hair, 
My Fair Lady, 
Jesus Christ Superstar, 
Mary Poppins, 
Beatles-dalok, 
Down by the Riverside, 
Joshua Fought the Battle of 
Jericho, 
Swing Low, Sweet Chariot, 
When the Saints Go 
Marching in, 
Amazing Grace, 
Nobody Knows the Trouble 
I've Seen, 
Sometimes I Feel Like a 
Motherless Child 

 Irodalmi művek elemzésének 
tanulása 

 Műelemzéseket össze tud 
hasonlítani magyar 
nyelven, megadott 
szempontok szerint. 

 Műelemzéseket össze tud 
hasonlítani magyar 
nyelven, megadott 
szempontok szerint. 

        
        
3.1. elbeszélő művek olvasása, 

elemzése 
  - How to read narrative prose? 

 - What is it about? 
 - Finding the 
 - general meaning  
 - detailed meaning 
intention 
 - How it is done? 
 - Appreciating narrative prose 
 - Structural Devices 

unity 
contrast 
description 
dialogue 

 - Sense devices: 
style 
use of words, metaphor, 
simile 

    

        
4. Irodalomtörténet 

 - középkor - G. Chaucer 
 - az angol reneszánsz - 
Shakespeare, Spenser, 
Marlow, Ben Johnson 

 Irodalomtörténet tanulása 
Ismerkedés a középkori és a 
reneszánsz angol irodalommal 

 Meg tudja nevezni a 
középkori és reneszánsz 
angol irodalomtörténet 
nagy alakjait és egy-egy 
művüket. 

 Ismeri az angol 
irodalomtörténet tárgyalt 
korszakának jelentősebb 
alakjait, méltatni képes 
őket angol nyelven. 
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III. ANGOL NYELVŰ 

CIVILIZÁCIÓ 
 

 ISMERETEK SZERZÉSE AZ 
ANGOL NYELVŰ 
CIVILIZÁCIÓRÓL 

    

        
1. Országismeret: 

Nagy-Britannia és az USA 
földrajzi, társadalmi 
viszonya, kultúrája 

 Országismeret tanulása 
Nagy-Britannia és az USA 
földrajzi, társadalmi viszonya, 
kultúrája 

 Civilizáció 
a) Nagy-Britannia és az 
USA földrajzi, társadalmi 
viszonyainak, 
kultúrájának bemutatása 
angol nyelvű szövegben. 
 
[a) Ausztrália, Írország, 
Kanada és Új-Zéland 
földrajzi 
elhelyezkedéséről, 
társadalmi jellemzőiről, 
kulturális hagyományairól 
néhány angol nyelvű 
kijelentés 
megfogalmazása, illetve 
magyar nyelvű 
összefüggő ismertetés 
adása.] 
b) Az indo-európai 
nyelvcsalád felépítésének 
ismertetése. 
c) A nyelvtörténeti 
korszakok megnevezése, 
egy-egy példa a jellemző 
változásokra. 

 Civilizáció 
a) Nagy-Britannia és az 
USA földrajzi 
elhelyezkedéséről, 
társadalmi jellemzőiről, 
kulturális hagyományairól 
néhány angol nyelvű 
kijelentés 
megfogalmazása, illetve 
magyar nyelvű 
összefüggő ismertetés 
adása. 
 
[a) Ausztrália, Írország, 
Kanada és Új-Zéland 
földrajzi, társadalmi 
viszonyainak, 
kultúrájának bemutatása 
angol nyelvű szövegben.] 
b) A tárgyalt 
művészettörténeti 
korszakoknak a 
bemutatása angol nyelven.
c/ Az indo-európai 
nyelvcsalád bemutatása 
angol nyelven. 
d/ Az angol nyelv 
történeti korszakainak 
bemutatása angol nyelven.
 

        
1.1. földrajz 

 
 - Nagy-Britannia és az USA 

földrajzának összefoglaló 
áttekintése  
 
Ausztrália, Írország, Kanada és Új-
Zéland földrajza 

    

        
1.2. politika és jog 

 
 - Nagy-Britannia és az USA 

politikai és jogi rendszerének 
összefoglaló áttekintése 
 
Ausztrália, Írország, Kanada és Új-
Zéland vezető politikusainak neve, 
fényképük bemutatása 

    

        
1.3. oktatás 

 
 - Nagy-Britannia és az USA 

oktatási rendszerének összefoglaló 
áttekintése 
 
Ausztrália, Írország, Kanada és Új-
Zéland oktatási rendszere 
 
1. királyi tradíciók 
- The Changint of the Guard 
- The State Opening of Parliament 
- The Order of the Ceremony 
2. Nagy-Britannia társadalmáról 
tanultak összefoglaló áttekintése 
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1.4.    
 

média 
  

- Nagy-Britanniával és az USA-val 
kapcsolatos újságcikkek gyűjtése, 
olvasása angol nyelven 
 
- az ausztrál, ír, kanadai és új-
zélandi kultúrával kapcsolatos 
műsorok figyelése a televízióban, 
rádióban 
- Ausztráliával, Írországgal, 
Kanadával és Új-Zélanddal 
kapcsolatos újságcikkek gyűjtése, 
olvasása magyar nyelven 
 

 
 

 
 

        
2. Mindennapi élet, szokások 

 
 Ismerkedés a mindennapi élettel, 

szokásokkal 
    

        
2.1. mindennapi élet 

 
 - Services (post office, shopping 

etc.) 
- Healthcare 

    

        
2.2. illemszabályok 

 
 illemszabályok tanulása: a 

magyartól eltérő ausztráliai, ír, 
kanadai, ill. új-zélandi szokások 
megismerése 

    

        
2.3. hagyományok, ünnepek 

 
 hagyományok, ünnepek tanulása 

- egy naptári év Nagy-
Britanniában: hivatalos és családi 
ünnepek, hagyományok és 
szokások 
 
hagyományok, ünnepek 
tanulása 
- Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland nemzeti ünnepei 
- Ausztrália, Írország, Kanada és 
Új-Zéland himnuszának 
meghallgatása 

    

        
3. Zenei, képzőművészeti és 

építészeti ismeretek 
 Zenei, képzőművészeti és építészeti 

ismeretek szerzése 
    

        
4. Ismerkedés a tudomány és a 

történelem érdekességeivel 
 Ismerkedés a tudomány és a 

történelem érdekességeivel 
    

        
IV. KÖZVETÍTÉS  FORDÍTÁS ANGOLRÓL 

MAGYARRA 
    

        
1. Fordítási technikák  Fordítási technikák tanulása     
        
1.1. különálló mondatok fordítása 

angolról magyarra 
 globális fordítás, 

szó szerinti fordítás: 
-  a mondatban szereplő 
szerkezetek megfelelőinek 
megkeresése, 
- az esetleges ismeretlen szó 
kikövetkeztetése, 
- a szerkezetek összeállítása 
mondattá, 
-  a frazeologizmusok 
megfelelőinek kikeresése 
szótárból, 
- a mondat ellenőrzése 
nyelvhelyességi szempontból 

 Egyszerű mondatokból 
álló, frazeologizmust nem 
tartalmazó szövegeket le 
tud fordítani angolról 
magyarra. 

 Egyszerűbb szövegeket le 
tud  fordítani angolról 
magyarra. 
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1.2. különálló mondatok fordítása 

magyarról angolra 
 a megfelelő mondatpatent 

megválasztása, 
a megfelelő szófajú szó 
beillesztése a mondatpatentba, 
az állítmány és az alany 
egyeztetése, 
a frazeologizmusok megfelelőinek 
kikeresése szótárból 

 Egyszerű mondatokból 
álló, frazeologizmust nem 
tartalmazó szövegeket le 
tud fordítani magyarról 
angolra. 

 Egyszerűbb szövegeket le 
tud fordítani magyarról 
angolra. 

        
2. Műfordítások elemzése 

 
 Műfordítások elemzésének 

tanulása 
    

        
2.1. angol nyelven tanult irodalmi 

művek magyar nyelvű 
műfordításai 

 angol nyelven tanult irodalmi 
művek magyar nyelvű 
műfordításainak  olvasása 

    

        
2.2. műfordítások egybevetése  két vagy több műfordítás megléte 

esetén a műfordítások egybevetése, 
a különbözőségek megfigyelése 

   Műfordításokat össze tud 
hasonlítani. 

        
3.  Irodalmi művek fordítása  Irodalmi művek fordítása     
        
3.1. nyersfordítás  prózai irodalmi műrészletek 

nyersfordítása angolról magyarra 
    

        
3.2. stilizálás  prózai irodalmi műrészletek 

nyersfordításainak stilizálása 
    

        
3.3. globális fordítás  lírai műrészletek globális fordítása 

angolról magyarra 
   Kísérletet tesz műfordítás 

készítésére. 

 
Tolmácsolás (hangzó angol nyelvű szöveg fordítása magyarra) 
 
Kommunikációs szándékok (kérdezés, tudakozódás úti cél, valamely hely elérhetősége stb. iránt) kifejezése a 
célnyelven  
harmadik személyben, pl. azt szeretné tudni… 
Kommunikációs szándékok (kérdezés, tudakozódás úti cél, valamely hely elérhetősége stb. iránt) kifejezése a 
célnyelven harmadik személyben, pl. azt szeretné tudni… 
Rövid beszélgetés (bemutatkozás, érdeklődés úti cél valamely hely elérhetősége stb. iránt) szóbeli fordítása 
 
Tolmácsolás (hangzó magyar nyelvű szöveg fordítása angolra) 
 

 Négy-öt (korreferens) mondatból álló célnyelvi hangzó szövegek szűkítése a legfontosabb elemekre (a 
mondatok topikjaira és rémáira) 
A szűkített szövegek lejegyzése 

 Négy-öt (korreferens) mondatból álló elhangzó szövegek legfontosabb elemeinek jegyzetelés alapján 
történő bővítése, rekonstruálása 
 Már tanult dal- és versszövegek számban-személyben átalakított változatainak szóbeli fordítása 

 
PROJEKT 
„A szeles városban” – a célnyelvi ország egy sajátos építészeti együttesének megismerése. Választható 
hagyományos (a windsori kastély és park), illetve modern (Chicago felhőkarcolói) építészeti hagyomány. 
(Érdemes más művelődési területekkel összehangoltan megvalósítani.) Az információ célzott gyűjtése 
elsősorban csak a célnyelven hozzáférhető információkra (írott és képi információhordozók) irányul. A gyűjtés 
eredménye egyrészt írásban (album, tabló), fényképekben és természetfilmekben, másrészt egy mindezeket 
felvonultató közös prezentációban objektiválódik. Az angol nyelvű bemutatót (városnézést) igény esetén 
tolmácsolás kísérheti.  
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Személyi feltételek 

 Középiskolai angol nyelvtanári diploma 

Tárgyi feltételek 

 Felszerelt nyelvi laboratórium 
 Vagy külső zajtól mentes tanterem 12–15 fős csoport részére mobil asztalokkal és székekkel 
 Eszközök: 

 diavetítő 
 hangmagnetofon: legalább tanulónként egy készülék a teljesítmény-rögzítés, 

                        visszacsatolás, korrigálás lehetőségének kiszélesítéséhez (ha lehet) 
 képmagnetofon (lehetőleg) 
 tábla 
 tárgyképek 
 jelenet-ábrák: 

•     faliképek 
•     diasorozatok 

 szituációs videofelvételek 
 képmagnetofon a kommunikációs folyamatok, folyamat-részletek rögzítésére, 

                        korrigálása segítésére 
 nyelvtani hangszalagok 
 angol nyelvű kézikönyvtár (szótárak, lexikonok, kisenciklopédiák stb. 

 Dekoráció: 
 Anglia és angol nyelvet használó országok térképe 
 nyelvtani táblák 
 nevezetes épületek és más alkotások, illetve alkotók képei 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Headway Pre-Intermediate Student’s Book 
 
A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyag-elsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 A nyelvtantanításban az erősödő 
tudatosítással előtérbe kerülnek a 
deduktív eljárások 

 Az olvasás-szövegfeldolgozás 
keretében fokozottabb szerepet kap 
a néma olvastatás 

 Fokozódó számú önálló 
feladatmegoldás a munkafüzet és 
feladatgyűjtemény felhasználásával 

 Angol nyelvű köznapi  szövegek 
hallgatása magnetofonról, a hallás 
után értés fejlesztésére  

 A szöveghallás, szövegértés 
fejlesztése érdekében dalok, versek 
tanulása 

 Szerepjátékok, főképp a 
civilizációs ismeretek tanulásában  

 Szituációs játékok a mindennapi 
kommunikációs képességek 
fejlesztése érdekében 

 Önművelési technikák gyakorlása 
szótárhasználat révén 

 Teljesítmény-megbeszélés 
egyénileg és csoportosan 

 Társalgás a célnyelven 
 Munkafüzetek és házi feladatok 

rendszeres tartalmi ellenőrzése 
 Iskolai dolgozatok íratása 

 

 Elemző minősítés egyéni 
teljesítményre, szóban 

 Páros és csoportos teljesítmények 
szóbeli elemző minősítése 

 Elemző-összegező minősítés 
tematikus egység végén, egyénileg 
és kollektíven, szóban 

 Nagyobb nyelvi produktumok 
elemző minősítése írásban, 
analitikus pontozással és/vagy 
érdemjeggyel 
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NÉMET NYELV 
 

9–10. évfolyam 
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A Német nyelv kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 9–
10. évfolyama számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A tanulók számára kötelezően 
választandó az idegen nyelvek közül. A kerettanterv és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák 
(pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
A Német nyelv kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
Évfolyam 9. 10. 

Heti 
óraszám 

 
3 (b) 

 
3 (b) 

 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Német nyelv kerettanterv az Élő idegen nyelv műveltségi területre készült, ezen belül a német nyelv tanítását 
és a német nyelvi kultúrkör értékeinek közvetítését célozza meg. A kerettanterv az élő idegen nyelv számára 
megfogalmazott NAT-követelményeket lefedi. A Német nyelv kerettanterv a NAT műveltségi területek 
oktatásának közös követelményei közül a Tanulásra, az Információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére, az 
Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra és a Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek 
teljesítésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Környezeti nevelés, a Testi és lelki egészség, valamint a 
Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését is. A kerettantervben leírt Idegen nyelv kerettantervtől és az 
ott megfogalmazott továbbhaladási feltételektől kerettantervünk teljesen eltérő. 
 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Német nyelv tanulása révén tudatosulhat a tanulókban az a tény, hogy anyanyelvükön kívül más nyelven is 
kifejezhetik magukat. Felfedezhetik az életkoruknak és egyéniségüknek leginkább megfelelő idegennyelv-
tanulási módszereket. Kialakulhat bennük érdeklődés más népek élete és kultúrája iránt. Növekszik bennük az 
idegen nyelven megszólalni tudás bátorsága. Képessé válnak arra, hogy információt adjanak és kapjanak idegen 
nyelven saját közvetlen világukról. A Német nyelv kerettanterv modul rendszerű: témák és tevékenységek 
strukturált rendszere. A tanulók haladási szintjét célozza meg: a nyelvi képességekre teszi a hangsúlyt, ezekhez 
illeszti a témákat. Olyan pedagógiai technológia alkalmazását feltételezi, amely az idegen nyelv és anyanyelv 
tanítása között szoros szakmai integrációt igényel.  
A Német nyelv kerettanterv felépítése eltér a többi műveltségterület követelményrendszerétől, mivel a 
tananyagot, a fejlesztési követelményeket és a minimális teljesítményt nem lehetett táblázatban egymás 
mellé helyezni. Így a cél-, tananyag- és követelményrendszerünk is eltér formailag a Képességfejlesztő és 
értékőrző kerettanterv program részletes kerettanterveinek tananyagleírásaitól, amennyiben a teljesítmény 
(az elégséges és jeles szint) részletes kifejtése az egyes évfolyamok tematikus tananyagának és tanulási 
programjának leírása után található, az Európa Tanács nyelvi szintleírásaihozx igazodó tagolásban. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Német nyelv kerettantervet egyetemi szintű német nyelvtanári diplomával rendelkező pedagógus 
eredményesen taníthatja.  A Német nyelv tanításához javasolt a kiscsoportos (10–12 fő) szervezeti forma, 
továbbá a "kerekasztal" elrendezésű ülésrend, a mobilitás lehetősége. A nyelvtanulás helyszínén biztosítani 
szükséges a külső zajmentességet, a német nyelvi kultúrkör hatáselemeit (pl. dekoráció, folyóiratok, tárgyak), 
továbbá a mobil bútorzatot, rádiók, kép- és hangmagnetofont, táblát, televíziót, Németország, Ausztria, Svájc 
térképét. Mindezeken túl lehetőséget kell teremteni az iskolán kívüli művelődési lehetőségek (német-magyar 
programok, cserekapcsolatok, utazás, német TV programok) igénybevételére.  
 

                                                           
X Modern Languages; Learning, Teaching, Assesment. A Common European Framework of Reference (1996). Strasbourg, Council of 
Europe, 131 p. 
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A Német nyelv tanulásának céljai a szakiskola 9–10. évfolyamán 
 
A 9–10. évfolyamon tudatosuljon a tanulókban az a tény, hogy anyanyelvükön kívül idegen nyelven is 
kifejezhetik önmagukat. Fedezzék fel az életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő sajátos idegennyelv-tanulási 
módszereket. Tanári segítséggel ismerkedjenek meg a tananyagban előforduló nyelvtani szerkezetekkel, 
tudatosuljon bennük képzésük és használatuk. Ébredjen fel érdeklődésük más népek élete és kultúrája iránt. 
Merjenek idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjen bátorságuk és önbizalmuk ezen a téren. 
Tudjanak információt adni és fogadni saját közvetlen világukról. 
 
A tanulók szilárdítsák meg, mélyítsék el eddigi nyelvtani ismereteiket. Ismerkedjenek meg új szerkezetekkel is. 
Fokozatosan tudatosodjanak a tanulókban az anyanyelv és a német nyelv rendszere közötti különbségek és 
egyezések (kontrasztivitás). Tudjanak különbséget tenni a német nyelv alapvetőbb stílusrétegei (baráti, hivatalos, 
stb.) között. Ismerjék meg a német kultúra legalapvetőbb viselkedési szabályait. 
 
Váljanak egyre tudatosabbá a tanulókban a nyelvhelyességi, a nyelvtani ismeretek, az alkalomhoz illő 
nyelvhasználat. Törekedjenek megteremteni a forma, a tartalom és a stílus egységét. A nyelvhelyesség és 
beszédfolyamatosság terén fejlődjenek dinamikusan. 
 

Javasolt óraszám 
 

Évfolyam 9. 10. 

Óraszám 
(hetente) 

 

 
3 (b) 

 
3(b) 

 
Taneszköz 

 
Évfolyam Raktári szám Cím 

9–10.  Tangram 1A tankönyv és munkafüzet Start 1 tankönyv és munkafüzet 

  Tangram 1B tankönyv és munkafüzet 

  A német nyelvvizsga ábécéje 

  Briefwechsel 

  Start 1 tankönyv és munafüzet 

 
Tanítási segédlet 

 
Évfolyam Raktári szám Cím 

9–10.  Mittelstufe Deutsch tankönyv 

  Mittelstufe Deutsch nyelvvizsgára felkészítő munkafüzet 

  Német-magyar, magyar-német igei vonzatok 

  Ein Wort gibt das andere 

  Deutschexpress 1., 2. 

 
Jelmagyarázat 

 
  = kötelezően választandó. 
☺  = szabadon választható. 

b  = lehetőség szerint csoportbontással. 

 = szabadon választható kerettantervi ajánlás 
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Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9–10. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

    
I. BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA  BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA TANULÁSA 
    
1. Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) 

és kommunikációs magatartás 
 Német nyelvi tevékenységek (beszédértés-beszéd) és kommunikációs 

magatartás tanulása, gyakorlása 
    
1.1. német nyelvű utasítások  német nyelvű utasítások adása, végrehajtása, megértésük jelzése 
    
1.2. személyek, tárgyak, helyek, jelenségek (pl. utazási 

helyzet) megnevezése 
 képek alapján személyek, tárgyak, helyek, jelenségek (pl. utazási helyzet) 

megnevezése, egyszerű és bővített mondatok alkotása, illetve azok 
befogadása (10-15 mondat) 

    
1.3. mondatalkotás  egyszerű mondatok alkotása, illetve azok befogadása személyről, 

mindennapi eseményekről a tanult témakörök alapján (12-18 mondat) 
    
1.4. dialógusok, versek, dalok, szövegek reprodukálása  a megtanult dialógusok, versek, dalok, szövegek reprodukálása, illetve 

azok befogadása 
a) szerepjátékban 
b) dramatikus játékban 

    
1.5. szövegértés  a szövegértés gyakorlása utánmondásos beszéddel 

a) mondatonként, 
b) szimultán: az elhangzó eredeti szöveggel párhuzamosan 

    
1.6. szövegalkotás 

Témakörök, témák: 
1. Az ember külseje (arc, test) és jelleme 
2. Önéletrajz 
3. Iskola, képzés, szakmák 
4. Művelődés, szabadidő, televízió 
5. Közlekedés  
- autóipar 
a)  mennyit keres egy német szakmunkás? 
b) szakszervezetek 
c) közlekedési táblák 
6. Lakáskörülmények 
a) lakáskeresés 
b) hirdetések 
7. Család, személyes kapcsolatok, 
generációk, szociális helyzet 
a) szülők és gyerekek 
b) nevelés régebben és ma 
c) családi költségvetés 
d) barkácsolás 
e) családi ünnepek 
8. Ember és társadalom 
Az élet fordulópontjai, (önéletrajz, közösségek, 
emberi kapcsolatok) 
9. Tágabb környezetünk 
Hazánk, célnyelvi országok (Ausztria, 
Németország, Svájc) földrajzi viszonyai 
társadalmi viszonyai 
szokások 
intézmények 
vallás 
nemzeti sajátosságok 

 a szövegalkotás gyakorlása 
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10. Környezetvédelem 
Mit tehetünk a környezetért? 
11. Az iskola világa 
A diákok élete hazánkban és a célnyelvi 
országokban  
12. A munka világa 
- pályaválasztás 
- nyári munka 
- munkavállalás 
- munkakörülmények 
- a pénz, az árak, a megélhetés 
13. "Ép testben ép lélek" 
Egészséges életmód és étkezés 
14. Szabadidő, szórakozás 
- művészeti események (mozi, TV, színház, rádió, 
koncert) 
- olvasás 
- sportesemények 
15. Kultúra: 
- irodalom: adaptált történet, könnyű vers 
feldolgozása 
- történelem: híres emberek 
- zene: zenehallgatás, daltanulás 
16. Tudomány és technika 
Technika az otthonunkban (számítógép, háztartási 
gépek) 

  

    
2. Fordítás, illetve fordítás megértése  Fordítás magyarra, németre 

a) mondatonként, 
b) 12-18 mondatos szövegeken 

    
3. Német nyelvi gyakorlatok  Német nyelvi gyakorlatok végzése: nyelvi műveletek végzése mondatokon 

és szövegen 
    
3.1. kérdezés – válaszadás  a kérdezés – válaszadás gyakorlása 
    
3.2. Átalakítás  az átalakítás gyakorlása: 

lexika szintjén: szinonima, antonima;  
kommunikációs tényezők szerint: hely, idő, személyek, stb. 

    
3.3. Csoportosítás  a csoportosítás gyakorlása megadott szempontok szerint 
    
3.4. Szempontkeresés  megadott szempontok keresése (pl. igaz-hamis, kakukktojás stb.) 
    
3.5. pótlás  hiányzó szavak, lexikai egységek pótlása 
    
3.6. behelyettesítés,  

tömörítés 
 behelyettesítés,  

tömörítés  
szövegeken 

    
3.7. rendezés  rendezés megadott szempontok szerint 
    
3.8. befejezés  szöveg befejezése 
    
4. Helyesejtés  A helyesejtés gyakorlása mondókák, dalszövegek, szövegek dialógusok és 

fonetikai gyakorlatok felhasználásával 
    
4.1. beszédhallás-, beszédmozgás észlelése  a német helyesejtés normáihoz igazodó beszédhallás-, beszédmozgás 

észlelése élőbeszéd és magnetofonszalagra rögzített hang, hangkapcsolat, 
mondat, szöveg alapján 
a) utánmondással, 
b) hangos olvasással, 
c) helyesejtési hibák javításával, 
d) a magyar és a német helyesejtési normák közötti különbség 
megállapításával, 
da) hangok ejtése, 
db) szóhangsúly, 
dc) hanglejtés, 
dd) a német nyelv hangzásának megkülönböztetése más idegen nyelvtől 
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4.2. helyesejtési hibák  a helyesejtési hibák felismerésének és javításának tanulása tanítói 

visszajelzés nyomán: 
artikulációs hiba, hangtévesztés, 
hangsúlyhiba, hangképzési hiba (pl. ich-Laut, ach-Laut, stb.) 

    
4.3. a hangnak megfelelő szavak, szóegységek  a hangnak megfelelő szavak, szóegységek mondása 
    
4.4. fonetikai jeleknek megfelelő hangok  a fonetikai jeleknek megfelelő hangok ejtése 
    
5. Nyelvi-kommunikációs-didaktikus játékok  Nyelvi-kommunikációs-didaktikus játékok megismerése és játszása: 

- szóverseny, nyelvtörők, keresztrejtvény stb. 
    
II. BESZÉDSZÁNDÉKOK  BESZÉDSZÁNDÉKOK TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1.1. Kapcsolatfelvétel 

- köszönés 
- bemutatkozás 
- bemutatás (személyt valakinek) 

 A kapcsolatfelvétel gyakorlása 

    
1.2. Szándéknyilvánítás 

- tudakozódás 
- kérés, kívánság 
- meghívás, ill. meghívás elfogadása személyesen, 
telefonon 
- megköszönés 
- szabályozás, 
-  utasítás 
- tiltás 

 A szándéknyilvánítás gyakorlása 

    
1.3. Érzelmek 

- meglepetés 
- közömbösség 
- düh 
- szimpátia 
- szeretet 
- öröm 
- udvariasság 

 Érzelmek kifejezése 

    
1.4. Vélemény 

- tanácsadás 
- javaslat 
- segítség felajánlása 
- beleegyezés 
- tiltakozás 
- egyetértés 
- egyet nem értés 
- érvek felsorolása 
- tanácsolás 
- javaslat 

 Vélemény kifejezése, elfogadása 

    
1.5. Tájékozódás, tájékoztatás 

- tényközlés, állítás 
- beszámolás (tényről, helyzetről) 
- leírás (események 
- összefoglaló jellegű kérdések és információadás 
- valószínűség, valószínűtlenség fokának kifejezése

 A tájékozódás, tájékoztatás gyakorlása 

    
III. A PUBLICISZTIKAI NYELV  BEVEZETÉS A PUBLICISZTIKAI NYELVBE 
    
1. Újságcikkek, cikkrészletek, címek, nyelvi 

szerkezetek olvasása 
 Újságcikkek, cikkrészletek, címek, nyelvi szerkezetek olvasása, 

reprodukálása németül 
    
2. Újságcikkek elemzése  Újságcikkek elemzése írásban, szóban németül, illetve magyarul 
    
3. Publicisztikai szövegek, szövegrészletek, fordítása  Publicisztikai szövegek, szövegrészletek, fordítása magyarra, illetve 

magyar nyelvű fordításuk összehasonlítása megadott szempontok szerint 
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4. Publicisztikai ismeretek: 

a német sajtó világa: országos és helyi 
sajtótermékek; 
a sajtótermékek fajtái; 
az újság szerkezete (címfajták, rovatok, fotók); 
publicisztikai műfajok; 
német újságok, újságcikkek (felfogásmódja, 
tartalma, 
 nyelvezete, stílusa);  
Magyarország a német sajtóban 

 Publicisztikai ismeretek tanulása németül 

    
5. Újságírói gyakorlatok  Újságírói gyakorlatok végzése 
    
IV. A KERESKEDELMI NYELV  BEVEZETÉS A KERESKEDELMI NYELVBE 
    
1. A szolgáltatói szféra és a különböző vállalatok 

nyelvhasználata 
 A szolgáltatói szféra és a különböző vállalatok nyelvének, 

nyelvhasználatának megismerése 
    
1.1. a gyakorlati, mindennapi ügyek intézése (szállás, 

telefonálás, öltözködés, szükségletek stb.) 
 Tájékozódás 

- utazás, 
- látogatás céljából, 
- gyakorlati, mindennapi ügyek intézésében (szállás, telefonálás, 
öltözködés, szükségletek stb.) 

    
1.2. vendégfogadás, vendéglői szokások: 

- üzleti etikett 
- vendégfogadói szerep 
- vendégszerep 

 vendégfogadás, vendéglői szokások megismerése 

    
1.3. szállodai élethelyzetek: 

- szobarendelés, 
- megérkezés, a portán, 
- tárgyalás: viszonyokról, árakról, 
- vendégfogadás, tájékoztatás, elhelyezés, 
programajánlás 

 szállodai élethelyzetek gyakorlása szerepjátékkal 

    
1.4. banki élethelyzet: 

- pénzváltás, 
- érdeklődés (tájékoztatás árfolyamokról) 

 banki élethelyzetek gyakorlása szerepjátékkal 

    
2. Német nyelvű  

szakmai szövegek, 
 nyomtatványok 

 Német nyelvű  
szakmai szövegek, 
 nyomtatványok olvasása, 
 elemzése, 
 kitöltése, fordítása szóban és írásban 

    
3. Szakmai levelek  Szakmai levelek írásának megtanulása és gyakorlása ( üzleti levelezés a 

elképzelt partnerrel) 
    
4. Szerepjáték a kereskedelmi nyelv gyakorlására  A kereskedelmi nyelv gyakorlása szerepjátékokban 
    
V. OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS  AZ OLVASÁS – SZÖVEGFELDOLGOZÁS GYAKORLÁSA 
    
1. Olvasásgyakorlás  Az olvasás gyakorlása a tankönyvek, munkakönyvek gyakorlatain és 

eredeti szövegek felhasználásával 
    
1.1. az olvasás tempója és pontossága  az olvasás tempójának és pontosságának fokozása 
    
1.2. tanult és ismeretlen szövegek olvasása  az olvasás gyakorlása tanult és ismeretlen szövegeken némán és hangosan 

olvasástechnikai és kommunikációs szempontok figyelembevételével 
    
2. Szövegfeldolgozás  A szövegfeldolgozás tanulása és gyakorlása szövegértés és 

szövegreprodukálást fejlesztő gyakorlatokkal 
    
3. Szótárhasználat  A szótárhasználat gyakorlása 
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VI. ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS – 

FOGALMAZÁS 
 AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGFELDOLGOZÁS – FOGALMAZÁS 

GYAKORLÁSA 
    
1. Írásbeli szövegfeldolgozás  

Írásbeli szövegfeldolgozás gyakorlása különböző műfajú szövegeken: 
szavak, mondatok, szövegek, szövegrészletek elemzése 

    
2. Írásbeli szövegalkotás 

Szövegfajták, szövegműfajok, szöveghordozók: 
- didaktikus szövegek: 
  párbeszéd, leírás, elbeszélés 
- ismeretterjesztő szövegek: 
  kézikönyvek, lexikonok 
- tájékoztató szövegek: 
  reklám, hirdetés, használati utasítás,  
menetrend 
- szakmai jellegű szövegek: 
  levelek, nyomtatványok 
- szépirodalmi szövegek: 
  vers, próza 
- publicisztikai szövegek: 
  újságcikk, apróhirdetés 
- zenei műfajok:  
  dalok, népdalok, opera, operett, hang- 
  szeres zene 
 
A kilencedik évfolyamon megismert szövegfajták 
használata folyamatos, de új formák is 
megjelennek a 10. évfolyamon 
- nyugta, csekk, számla, megrendelés 
- vezércikk 
- hír 
- tudósítás 
- kritika 
- recenzió 
- interjú 
- riport 
- statisztikai kimutatás 

 Az írásbeli szövegalkotás gyakorlása: 
behelyettesítés szövegeken 
kiegészítés, 
mondatalkotás, 
mondatok rendezése; 
szöveg alkotása a tanult műfajokban 
a) szabadon, 
b) megadott szempontok szerint 

    
VII. HELYESÍRÁS – NYELVTAN  A HELYESÍRÁS – NYELVTAN TANULÁSA, GYAKORLÁSA 
    
1. Helyesírás  A helyesírás gyakorlása 
    
2. Hibajavítás  A helyesírási hibák javításának gyakorlása 
    
3. Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok  Helyesírási és nyelvtani gyakorlatok végzése szóban és írásban 
    
4. Nyelvtan 

 és nyelvtörténeti 
 ismeretek 

 Nyelvtani  
és nyelvtörténeti 
 ismeretek tanulása magyarul, illetve németül 

    
4.1. a mondat és a mondattípusok 

- mondatbővítés az egyszerű mondaton belül 
- alany-állítmány viszonya 
- szórend 

 ismeretek tanulása a mondatról és a mondattípusokról 
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4.2. a névszói csoport 

- a főnév neme, száma, ragozása, képzése, igéből 
képzett főnevek, összetett főnevek; 
- a determinánsok 
a) a határozott névelő 
b) a határozatlan névelő 
c) a mutató névmás 
d) a birtokos névmás 
e) számnevek: tőszámnév, sorszámnév 

 ismeretek tanulása a névszói csoportról 

    
4.3. a melléknév – fokozás – ragozás –  

jelzős szerkezetek – a melléknévi igenév 
 a melléknév  

és a melléknévi igenév  
használatának gyakorlása 

    
4.4. a névmás: 

a) személyes 
b) birtokos 
c) mutató 
d) kérdő 

 a névmások használatának gyakorlása 

    
4.5. az igei csoport 

- önálló igék 
- segédigék 
- igekötős igék 
- igevonzatok 
- visszaható, névmással (is) használható igék 
igeragozás – rendhagyó igeragozás 
igeidők – Präsens-Präteritum-Perfekt- 
Plusquamperfekt-Futur 
igemódok – Indikatív –  
Imperatív – Konjunktív III. 
az igei csoport funkciója a mondatban 
- aktív szerkezet 
- passzív szerkezet 
módbeli segédigék – ragozásuk 

 ismeretek tanulása az igei csoportról 

    
4.6. a határozói csoport 

a) határozó 
b) elöljárószó 
- tárgyesettel álló  
- részes esettel álló 
- tárgy- vagy részesesettel álló elöljárószó 

 ismeretek tanulása a határozói csoportról 

    
4.7. mondattani eljárások 

a tagadás:  
a tagadószók használata 
a kérdés 
a felkiáltás 

 mondattani eljárások gyakorlása 

    
4.8. 10. évfolyam 

kötőmód 
- konjunktív I. 
- konjunktív II. 

 ismeretek tanulása a kötőmódról 

    
4.9. 10. évfolyam 

direkt – indirekt kérdés – beszéd 
 a direkt és az indirekt kérdés gyakorlása 

    
4.10. 10. évfolyam 

összetett mondatok 
- alárendelő 
- mellérendelő 
okhatározói mellékmondat 
feltételes mellékmondat 
célhatározói mellékmondat 
megengedő mellékmondat 

 az összetett mondatok használatának tanulása 

    
4.11. a mondatrészek helye a mondatban 

a szórend 
 a szórend használatának tanulása 
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4.12. nyelvtörténeti ismeretek, germanizmusok  nyelvtörténeti ismeretek, germanizmusok megismerése 
    
5. Mondatelemzés  Mondatelemzés szóban és írásban 
    
VIII. IRODALOM  AZ IRODALOM TANULÁSA 
    
1. Versek, szövegrészletek, szövegek olvasása 

9. évfolyam 
Gedichte: 
Heinrich Heine: Lorelei 
 Ludwig Uhland: Die versunkene Krone 
 Wilhelm Busch: Bewaffneter Friede 
Heldenepik: 
Hildebrandslied 
Aus "Volksbuch von Doctor Faust 
Drama: 
Gotthold Ephraim Lessing 
Emilia Galotti 
Theodor Storm 
Der Schimmelreiter 
10. évfolyam 
Heinrich Heine: Du schönes Fische Madchen 
Bertold Brecht: General dein Tank ist ein starker 
 Wagen 
Johannes R. Becher:  Das 20. Jahrhundert 
Hermann Hesse: Welkes Blatt 
J.W. Goethe: Die Leiden des junden 
 Werthers 
Hugo von Hoffmannsthal: Elektra 
Thomas Mann: Der Zauberberg 

 Versek, szövegrészletek, szövegek olvasása németül és magyarul 

    
2. Versek, szövegrészletek reprodukálása  Versek, szövegrészletek reprodukálása németül 
    
3. Német versek, szövegrészletek, szövegek elemzése  Német versek, szövegrészletek, szövegek elemzése írásban, szóban 

németül, illetve magyarul 
    
IX. A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓ  ISMERETEK TANULÁSA A NÉMET NYELVŰ CIVILIZÁCIÓRÓL 
    
1. 1. A német nyelvterületek 

2. A német nyelvterületek arculatának főbb 
jellegzetességei 
 a német intézményrendszer 
 a kultúra néhány területe 
 a gazdasági élet (mezőgazdaság, ipar, 
kereskedelem, tudomány, technika főbb területei) 
 a mindennapi társadalmi 
kommunikáció 
 a magyar–német kapcsolatok 

 Kijelentések, szövegek alkotásának gyakorlása a tanult anyag alapján 
képek, térképek, reprodukciók, tárgyak segítségével mondatok és szövegek 
alkotása elsősorban németül, szóban és írásban 

    
2. Német nyelvű hírek, szépirodalmi, szakmai,  

publicisztikai szövegek 
 Német nyelvű hírek, szövegek, (publicisztikai, 

 szépirodalmi, szakmai,) folyamatos  
olvasása, fordítása, német nyelvű rádió- és TV-adások (műholdon: SAT-1, 
RTL, ZDF stb.) rendszeres figyelemmel kísérése, feldolgozása 

    
X. ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS – BEVEZETÉS A 

KUTATÓMUNKÁBA 
 ÖNMŰVELÉS – ÖNKÉPZÉS – BEVEZETÉS A KUTATÓMUNKÁBA 

    
1. Ismeretterjesztő előadás, beszámoló  Ismeretterjesztő előadás, beszámoló tartása magyarul, illetve németül a 

tanulóknak mint közönségnek 
    
2. Magyarországon hozzáférhető német 

nyelvtanulási programok, taneszközök 
 Magyarországon hozzáférhető német nyelvtanulási programok, 

taneszközök megismerése 
 
3. Magyarországi német nyelvtanulás intézményes 

formáinak 
 A  magyarországi német nyelvtanulás intézményes formáinak  

megismerése 
    
4. Az iskolákban és iskolán kívül meghirdetett német 

jellegű versenyek, pályázatok 
 Az iskolákban és iskolán kívül meghirdetett német jellegű versenyeken, 

pályázatokon való részvétel 




