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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) 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4427 

 
 
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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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. 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4445 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 



 
 
 
 
4448 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 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. 
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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 
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 
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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 
        
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) 
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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 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4483 

 
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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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. 
 

        



 
 
 
 
4500 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
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 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4515 

 
    
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 
 
 

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 rövidebb 
nyelvi egységeket is kívülről. 
 
Optimális 
a) Külföldi (német) vendégének rövid tájékoztatást tud adni lakóhelyéről, 
a fővárosról és 
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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Személyi feltételek 

 Középiskolai német nyelvtanári diploma 

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  
 Start 1 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 
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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  
 Képleírás 

 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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A Matematika műveltségterületre készült részletes kerettanterv a következő. 
 
 
Matematika a szakiskola 9–10. évfolyama számára  
 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 
Évfolyam 9. 10. 
Matematika 3 2,5 

 
 

 Az egyes kerettantervek jellemzőit és az alkalmazásukhoz szükséges feltételeket a tantárgyi kerettantervi 
ismertetők tartalmazzák. 
 
E részletes keretantervek nem önmagukban álló dokumentumok. Minden egyes tantárgyi kerettantervhez 
pedagógiai segédletek és az adott tantárgy tanulását segítő – zömmel saját fejlesztésű – taneszközök készülnek. 
A tantárgyi kerettanterveken 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 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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A Matematika kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 9–10. 
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 Matematika kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 
Évfolyam 9. 10. 

Heti 
óraszám 

3  2,5 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Matematika kerettanterve a NAT Matematika műveltségi területére terjed ki. A kerettanterv a 
matematika műveltségi terület követelményeit, valamint a továbbhaladás feltételeit határozza meg. A 
Matematika kerettanterv 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 szerepeire, valamint az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra követelményeinek 
megvalósulását. 
 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Matematika kerettantervet a tanulásra nyitott, egyetemi szintű matematikatanári diplomával rendelkező 
pedagógus 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.  
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A Matematika oktatásának alapelvei 
 
A matematika oktatásának e kerettanterv 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 kerettanterv 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 9–10. évfolyamon  
 
Matematikai fogalmak használatához és elemi szabálykövető eljárásokhoz köthető kompetenciák 
 
A tanulók ne csupán utasításra, hanem célszerűen, a helyzethez igazodva, önmaguktól is legyenek képesek: 
 Egyes elemi halmazműveleteket (únió, 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.  

 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, becsléseket és kerekítéseket 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 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 
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. 
 Halmazok közötti szabályszerűségeket észrevenni, általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni. 
 Függvényeket összefüggés-modellező eszközként használni. 
 A koordináta-rendszert mint geometriai problémák algebrai és függvénytani problémákká való 

átkódolási módszerét használni. 
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 Matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. Problémahelyzetet felismerni, pontosan körülírni, 
megoldásának feltételeit pontosan meghatározni. Problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma 
vagy problémák lényegét felismerni, majd annak megfelelő, a probléma vagy problémák 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 egyértelműen és tömören kimondani, 
problémamegoldásban alkalmazni. Bizonyítások, gondolatmenetek, 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 szisztematikusan keresni, csoportosítani, osztályozni, sorba rendezni, válogatni; ily módon 
halmazokat képezni. 

 A problémamegoldásaik szerves részeként kutakodva, többféle forrásból célszerű ismereteket szerezni. 
Tankönyveiket, feladatgyűjteményeiket, statisztikai zsebkönyvüket, képletgyűjteményeiket, lexikonokat, 
enciklopédiákat, számítógépes matematikai oktatóprogramokat és adatbázisokat, valamint az Internetet 
használni. 

 Kommunikálni. Mások kommunikatív és egyéb tevékenységeit megfigyelni 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 önmaguknak is. Másoktól magyarázatot, ellenpéldát, 
átfogalmazást kérni és hasonló kéréseknek eleget tenni. Véleménykülönbség 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 

eredményesen, kreatív módon szintetizálni. 
 Másokkal problémamegoldásban együttműködni. 
 Adatok, feltételek adott feladat megoldásához való szükségességét és elégségességét eldönteni. 
 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 
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 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 hatékonyságának 
növelése céljából az önszabályozásban, a munkafolyamat-tervezésben, az együttműködésben, és a 
munkaszervezésben felhasználni. Törekedni a célszerű ön- és társismeretre. 

 
 
Kialakítandó attitűdök és motivációk 
 
Váljanak motiválttá a matematikai ön- és társfejlesztésben, egyúttal érdeklődővé a matematikai érdekességek, 
problémák iránt. Belsődleges motivációjuk és pozitív attitűdjeik révén álljanak készen a kihívásokra, a kötelező 
feladatokon túlmutató matematikai tevékenységre (felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök, versenyek, 
táborok). 
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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 alakuljon 
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, 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 9. 10. 
 
Óraszám 
(hetente) 
 

 
3 

 
2,5 

 
 

Jelmagyarázat 
 
 

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

           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény, 
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 
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. Tanulják meg 
feladatok szükséges és elégséges feltételeit meghatározni. Váljanak képessé gyakorlati jellegű számítási 
feladatok megoldására és alkotására. 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. 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 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     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, 
szimmetrikus differencia), 
jelölésük; 
komplementerhalmaz 

 Halmazok és részhalmazok 
jellemzése; 
Adott halmazok uniójának, 
metszetének, különbségének 
képzése és Venn-diagramon való 
ábrázolása; 
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 

    

        
1. Műveletek a valós 

számhalmazban 
 Műveletek végzése a valós 

számhalmazban 
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1.1. 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    alkalmazásuk feladatok 
megoldásában; 
számolás normálalakkal 

 Ismeri az egész kitevőjű 
hatvány azonosságait és 
ezek segítségével meg 
tud oldani egyszerűbb 
feladatokat. 
Biztosan ismeri a 
nevezetes 
azonosságokat. 
Biztosan ismeri a 
számok normálalakját. 

 Alkalmazni tudja a 
feladatmegoldásokban 
az egész kitevőjű 
hatványok azonosságait. 

        
1.2. 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. 

 Feladatmegoldásokban 
alkalmazni tudja a 
négyzetgyökvonás 
azonosságait, 
bizonyítani tud néhány 
azonosságot. 

        
1.3. 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. 
Kifejezéseket 
segítséggel tud szorzattá 
alakítani. 

 Azonos átalakításokat 
tud végezni irracionális 
algebrai kifejezéseken. 

        
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; 
  
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. 

 Több tényezőből álló 
prímtényezős 
felbontással megadott 
számok legnagyobb 
közös osztóját és 
legkisebb közös 
többszörösét is meg 
tudja határozni. 

        
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.); 
  
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 

 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 
meg tud oldani 
egyszerűbb feladatokat. 

 Meg tud oldani 
különböző módszerekkel 
elsőfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszereket.  
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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; 
  
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. 

        
4. Az n-edik gyök  Az n-edik gyök tanulása     
        
4.1. 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 gyökérenek 
vonatkozó azonosság bizonyítása;
a hányados n-edik gyökérenek 
vonatkozó azonosság bizonyítása;
a hatvány n-edik gyökérenek 
vonatkozó azonosság bizonyítása;
a gyök gyökérenek 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.  

        
5.. Egyenletek, 

egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek tanulása 

    

        
5.1. 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; 
    
a másodfokú egyenletek 
megoldóképletének 
meghatározása; 
a másodfokú egyenletek 
diszkriminánsának definiálása, 
vizsgálata   
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 
biztonságosan 
alkalmazza. 
Feladatok megoldásában 
tudja a 
zsebszámológépet 
használni. 

 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). 

        
5.2. 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. 



 
 
 
 
4532 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
5.3. Gyökös egyenletek  Másodfokúra visszavezethető 

irracionális egyenletek megoldása
 Másodfokúra néhány 

lépésben visszavezethető 
irracionális egyenleteket 
meg tud oldani. 

 Meg tud oldani 
másodfokúra 
visszavezethető 
irracionális egyenleteket.

        
5.4. 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 

 Egész együtthatós 
másodfokú 
egyenlőtlenségeket 
függvény ábrázolásával 
meg tud oldani. 
Ismeri a számtani és a 
mértani közép fogalmát. 

 Biztosan meg tud oldani 
másodfokú 
egyenlőtlenséget 
függvény vizsgálatával. 
Ismeri és 
feladatmegoldásokban 
alkalmazni tudja a 
nevezetes közepeket. 

        
5.5. A másodfokú paraméteres 

egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

  Másodfokú paraméteres 
egyenletek  paramétereire 
vonatkozó kritériumok 
meghatározása a gyökök 
előjelének függvényében; 
  

 Meg tudja határozni a 
gyökök számát a 
diszkrimináns 
vizsgálatával. 

 Meg tud oldani 
másodfokú paraméteres 
egyenleteket   

        
5.6. Másodfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszerek 
 Az elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszereknél és a 
másodfokú egyenleteknél tanult 
megoldási módszerek analogikus 
megfontolásokon alapuló 
szintetizáló alkalmazása a 
másodfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszerek 
megoldásához; 
  
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 
(paraméteres, szöveges) 
feladatokat. 

        
5.7. Másodfokúra 

visszavezethető magasabb 
fokú egyenletrendszerek 

 Másodfokúra visszavezethető 
magasabb fokú 
egyenletrendszerek megoldása 

 Segítséggel meg tud 
oldani másodfokúra 
visszavezethető 
magasabb fokú 
egyenletrendszereket. 

  Önállóan meg tud 
oldani másodfokúra 
visszavezethető 
magasabb fokú 
egyenletrendszereket. 

        
III. KOMBINATORIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉG 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS  
A KOMBINATORIKA, 
VALÓSZÍNŰSÉG 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Kombinatorika  Kombinatorika tanulása     
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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. 
Sejti a szórás szemléletes 
jelentését. 
Kördiagramokat, 
oszlopdiagramokat tud 
értelmezni. 

 Meg tudja határozni 
számsokaság átlagát, 
móduszát, mediánját. 
Érti és ki tudja számolni 
számsokaság szórását. 
Grafikonokat tud 
értelmezni, létrehozni. 

        
IV ÁTFOGÓ MATEMATIKAI 

FELADATOK 
 MATEMATIKAI ISMERET-, 

KÉPESSÉG ÉS MÓDSZER-
SZINTETIZÁLÁS 

    

        
1. Komplex, átfogó feladatok  Matematikai ismeret- képesség- 

és módszer-szintetizálás 
feladatmegoldással 

    

        
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. 
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V. 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 

ábrázolása derékszögű 
koordinátarendszerben; 
tulajdonságainak vizsgálata 

 Ismeri az x ξ n x  
függvény képét és 
tulajdonságait. 

 Jellemezni tudja az  
n-edik gyökfüggvényt és 
transzformáltjait. 

        
2. A trigonometrikus 

függvények 
 A trigonometrikus függvények 

tanulása 
    

        
2.1. Trigonometrikus 

függvények ábrázolása, 
tulajdonságai (zérushelyek, 
szélsőértékhelyek és 
szélsőértékek, periodicitás, 
monotonitás, értelmezési 
tartomány, értékkészlet); 
Trigonometrikus 
függvények transzformálása 

 Trigonometrikus függvények 
ábrázolása; 
Trigonometrikus függvények 
jellemzése (zérushelyek, 
szélsőértékhelyek és 
szélsőértékek, monotonitás, 
értelmezési tartomány, 
értékkészlet megállapítása); 
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. 

        
VI. 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 
szögekre vonatkozó tételek 
bizonyítása; 
Az érintőszárú kerületi szög 
definiálása; 
Adott szögű látókörív 
szerkesztése; 
a húrnégyszögek tételének 
bizonyítása; 
az érintőnégyszögek tételének 
bizonyítása; 
húrnégyszögekre és 
érintőnégyszögekre vonatkozó 
tételek; 
körhöz húzott érintő- és 
szelőszakaszok tételének 
bizonyítása; e 
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. 
Ismeri a látókörív 
szerkesztési menetének 
algoritmusát. 
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. 
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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. 

        
2. Hasonlóság  Hasonlóság tanulása     
        
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; 
  
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 
tiszán, lépések leírásával 
prezentálni tudja. 
 Kritikai álláspontot tud 
kialakítani szerkesztési 
eljárásokról. 
Szerkesztési 
feladatokban azok 
megoldhatóságának 
diszkusszióját is elvégzi. 



 
 
 
 
4536 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 
 

        
2.2 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 

 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. 
Ismeri a hasonló 
síkidomok ill. testek 
területének ill. 
térfogatának arányát. 

 Bizonyítani tudja 
a párhuzamos szelők 
tételét  , 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. 

        
VII. 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 

 Permutáció, variáció, 
kombináció segítségével 
egyszerű kombinatorikai 
feladatokat meg tud 
oldani. Látja a 
különbséget kimondott, 
példával alátámasztott és 
bebizonyított állítások 
között. 

 Meg tud oldani 
kombinatorikai 
feladatokat. Ismeri a 
faktoriális fogalmát. Ki 
tudja számítani és 
feladatmegoldásokban 
alkalmazni tudja a 
faktoriálist. Egyszerű 
kombinatorikai 
állításokat alkalmasan 
megválasztott módszer 
segítségével bizonyítani 
tud. 

        
2. Valószínűség  Valószínűségszámítás     
        
2.1. Valószínűségszámítási 

alapfogalmak: 
elemi esemény, 
valószínűség 

 az elemi esemény fogalmának 
pontosítása, definiálása; 
a valószínűség fogalmának 
pontosítása, definiálása 
 

 Ismeri az elemi esemény 
és a valószínűség 
fogalmát. 

 Definiálni tudja és érti a 
valószínűségszámítás 
tanult fogalmait. 

        
2.2. a valószínűségszámítási 

alapfogalmak felhasználási, 
alkalmazási lehetőségei 

 a valószínűségszámítás 
alapfogalmak felhasználásának, 
alkalmazási lehetőségeinek 
gyakorolása 

 A valószínűség 
nagyságát konkrét 
feladat megoldásában 
meg tudja becsülni. 

 Meg tud oldani egyszerű 
(nyilvánvalóan azonos 
valószínűségű elemi 
eseményekből álló 
eseménytérről szóló) 
valószínűségszámítási 
feladatokat. 
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VIII. 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. 

 
 

Teljesítménykövetelmények a 9. évfolyamon 
 
TUDÁS – Ismerje és célszerűen, helyesen alkalmazni tudja: 
 
 A halmazok uniójának, metszetének, különbségének, szimmetrikus differenciájának fogalmát, jelölését. Az 

üres halmaz fogalmát és jelölését. A részhalmaz fogalmát. A komplementer halmaz fogalmát. 
 A matematikai szaknyelv tanult logikai elemeit. A "szükséges", "elégséges" és a "szükséges és elégséges" 

kifejezéseket. A bizonyítás, cáfolás, sejtés, módszeres próbálkozás közötti intuitív különbséget.A tétel és az 
axióma fogalmát. 
 A legkisebb közös többszörös és a legnagyobb közös osztó fogalmát. A prímszám és az összetett szám 

fogalmát. A prímszámok számának végtelenségét és annak bizonyítását. A relatív prímszám fogalmát. 
 A prímtényezős felbontást. A számelmélet alaptételét. 
 A százalék, százalékérték, alap, százalékláb fogalmát. A kamatos kamat intuitív fogalmát. 
 Az egész kitevőjű hatvány fogalmát. Az egész kitevőjű hatványok szorzására, osztására, hatványozására 

vonatkozó azonosságokat és azok bizonyítását. 
 A négyzetgyök fogalmát. A szorzat, hányados és hatvány négyzetgyökére vonatkozó azonosságokat és azok 

bizonyítását. 
 A törtrész és az egészrész fogalmát. 
 A n racionális mivoltának feltételét. 
 Az irracionális számokat mint a racionális számok halmazának kiterjesztését. A valós számhalmazt és annak 

részhalmazaiból való felépítését. A természetes, egész, pozitív egész, racionális, irracionális, valós 
számhalmazok konvencionális jelölését. 
 Számok normálalakját. 
 Az algebrai egész- és törtkifejezések értelmezési tartományának fogalmát. 
 Nevezetes algebrai azonosságokat (kéttagú és háromtagú összeg négyzete, kéttagú összeg köbe, azonos 

tényezők összegének és különbségének szorzata). 
 A számtani közép (átlag) és a mértani közép fogalmát. A számtani és mértani közép közötti azonos 

egyenlőtlenséget. 
 Az egyenletek és egyenlőtlenségek alaphalmazának és megoldáshalmazának (igazsághalmazának) fogalmát. 
 A paraméter intuitív fogalmát. 
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 Egyenletek fokának intuitív fogalmát. Egyenletek gyökének fogalmát. Egyenletek gyöktényezős alakjának 

fogalmát. 
 A húrmódszert. 
 Az azonosság és azonos egyenlőtlenség fogalmát. 
 Az egyenletrendszerek fogalmát. 
 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmát. 
 A függvény pontos fogalmát. Az értelmezési tartomány, a képhalmaz, az értékkészlet fogalmát. Az egy-

egyértelmű hozzárendelés fogalmát. 
 Függvény monotonitásának, szélsőértékének, zérushelyének, paritásának és korlátosságának fogalmát. 
 A függvény transzformáció fogalmát. A lineáris függvény transzformáció fogalmát. Az összetett függvény 

fogalmát. Az inverz függvény pontos fogalmát. 
 Az elsőfokú függvény fogalmát, képének kvalitatív jellemzőit, általános hozzárendelési szabályát, 

kapcsolatát az egyenes arányossággal. Az elsőfokú törtfüggvény fogalmát, képének kvalitatív jellemzőit, 
kapcsolatát a fordított arányossággal. 
 A másodfokú és harmadfokú függvény fogalmát, képének kvalitatív jellemzőit. 
 Egyes elemi függvényeket (abszolútérték-függvény, négyzetgyökfüggvény, egészrészfüggvény, 

törtrészfüggvény, szignumfüggvény), precíz értelmezésüket, képüket és annak kvalitatív jellemzőit. 
 Szög kiegészítő szögének és hegyesszög pótszögének fogalmát. Egyállású és váltószög fogalmát. 
 A szabályos sokszög fogalmát. A szabályos sokszög belső szögeinek nagyságát. 
 A háromszög szögösszegét. A háromszög-egyenlőtlenséget. A háromszög nevezetes vonalainak fogalmát 

(oldalfelező merőleges, szögfelező, súlyvonal, magasságvonal, középvonal). Az oldalfelező merőlegesek, a 
szögfelezők, a súlyvonalak, és a magasságvonalak egy pontban metszéséről szóló tételeket; ezek 
bizonyítását, következményeit a háromszög beírt és körülírt körének létezésére nézve; ezen metszéspontok 
elnevezését. A háromszög középvonalainak hosszára vonatkozó tételét. A háromszög területképletét. 
Pitagorasz tételét, annak megfordítását és mindkettő bizonyítását. Thalész tételét, megfordítását és 
mindkettő bizonyítását. 
 Konvex négyszögek belső szögeinek összegére és külső szögeinek összegére vonatkozó tételeket. A 

téglalap, a négyzet, a rombusz, a paralelogramma, a trapéz, az érintőnégyszög és a húrnégyszög fogalmát. A 
paralelogramma, az érintőnégyszög és a húrnégyszög egyes tulajdonságait. A négyzet, a téglalap, 
paralelogramma, a trapéz és a deltoid területképletét. 
 A kör, sugár, húr, körív, érintő fogalmát. A kör középponti és kerületi szögeinek fogalmát. A kör érintője és 

érintési pontból húzott sugara merőlegességét. A kör terület-és kerületképletét. 
 A párhuzamos szelők tételét és annak megfordítását. A párhuzamos szelőszakaszok tételét. Szakasz adott 

arányú felosztásának szerkesztési módját. 
 Az euklideszi szerkesztés alapelveit. 
 A geometriai transzformáció mint hozzárendelés fogalmát. 
 Az egybevágóság mint reláció definícióját, jelölését, szimmetricitását, tranzitivitását, reflexivitását. Az 

egybevágósági transzformáció pontos definícióját. A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pontra 
vonatkozó tükrözés, az elforgatás és az eltolás eljárását és tulajdonságait. Alakzatok tengelyes 
szimmetriájának, középpontos szimmetriájának, forgásszimetriájának fogalmát. 
 A középpontos hasonlósági transzformáció és az általános hasonlósági transzformáció definícióját. A 

hasonlósági definíció tulajdonságait. Alakzatok hasonlóságának fogalmát. 
 Háromszögek egybevágóságának elégséges feltételeit. Háromszögek, négyszögek, sokszögek és körök 

hasonlóságának elégséges feltételeit. 
 A vektor fogalmát, ábrázolásának módját a derékszögű koordináta-rendszerben, a helyvektor és 

koordinátáinak fogalmát. A vektor felbontásának egyértelműségére vonatkozó tételt. Vektorok összegének, 
különbségének fogalmát, szerkesztését, abszolútértékének (hosszának), számmal való szorzásának fogalmát 
és derékszögű koordinátákkal való kifejezését. Vektor 90°-os elforgatottja koordinátáinak az eredeti vektor 
derékszögű koordinátáiból való meghatározási módszerét. A skalárral szorzás vektorösszegre vonatkozó 
disztributivitását. 
 Derékszögűtől eltérő koordináta-rendszereket. 
 A permutáció, a kombináció, és a variáció fogalmát. 
 Adathalmaz átlagának, súlyozott átlagának, móduszának, mediánjának, terjedelmének, átlagos abszolút 

eltérésének, szórásának fogalmát. Két adathalmaz átlaga és egyesítésük átlaga közötti összefüggést. 
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a) KÉPESSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK – Legyen képes: 
 
 Adott halmazok únióját, metszetét, különbségét, szimmetrikus differenciáját képezni. Adott halmazból több 

kritérium alapján részhalmazt képezni. 
 Prímtényezős felbontást készíteni. Adott természetes számokhoz osztókat és többszörösöket; számpárokhoz 

legnagyobb közös osztót és legkisebb közös többszöröst keresni a prímtényezős felbontásuk felhasználásával. 
 Oszthatósági bizonyítási feladatokat megoldani. 
 Algebrai kifejezések helyettesítési értékét kiszámítani. Algebrai egész- és törtkifejezések értelmezési 

tartományát megállapítani. Egynemű algebrai kifejezéseket összevonni. Egy- és többtagú kifejezéseket a 
műveleti sorrend betartásával összeszorozni. Nevezetes azonosságok és a hatványozás és gyökvonás 
műveleti tulajdonságainak felhasználásával algebrai egész- és törtkifejezéseket, valamint irracionális 
kifejezéseket célszerűen átalakítani, egyszerűsíteni, szorzattá alakítani. 
 Elsőfokú egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokúra algebrai átalakításokkal visszavezethető 

abszolútértékes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, valamint elsőfokúra visszavezethető négyzetgyökös és 
hiányos másodfokú egyenleteket a mérlegelv alkalmazásával, az igazsághalmaz változásának szem előtt 
tartásával megoldani. A megoldások számát meghatározni. 
 Elsőfokú két- és többismeretlenes egyenletrendszereket grafikusan, behelyettesítő módszerrel, egyenlő 

együtthatók módszerével, új változók bevezetésének módszerével is megoldani. 
 Elsőfokú paraméteres egyenleteket, egyenlőtlenségeket és egyenletrendszereket megoldani. A megoldások 

számát a paraméter függvényében diszkutálni. 
 Egyenletek megoldásában tanult algebrai azonos átalakításokat (pl. szorzattá alakítást), valamint algebrai 

kifejezések értékkészletének és értelmezési tartományának vizsgálatát célszerűen használni. 
 Egyenleteket és egyenlőtlenségeket grafikusan, függvénytranszformáció felhasználásával megoldani. A 

grafikus megoldást húrmódszerrel pontosítani. 
 Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldását számegyenesen ábrázolni. 
 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldásait behelyettesítéssel ellenőrizni. 
 Szöveges (pl. keveréses, százalékos) és más tudományágak területéről származó (pl. mozgási, 

munkavégzési) feladatokból célszerűen, a probléma lényegét felismerve adatokat és azok kapcsolatára utaló 
összefüggéseket gyűjteni, azokat táblázatba foglalni, megoldásuk menetét lehetőség szerint alternatív utakat 
megvizsgálva, összetett feladatokat részfeladatokra bontva megtervezni, alkalmas modelleket (pl. 
egyenleteket és egyenlőtlenségeket, százalékokat és arányosságokat) választva és használva megoldásukhoz 
eljutni; az eredményt az eredeti probléma fényében értelmezni, ellenőrizni. 
 Szóban körülírt függvényt hozzárendelési szabállyal, értelmezési tartományával, képhalmazával megadni. 

Egyszerűbb függvények értékkészletét megkeresni. 
 Függvényt derékszögű koordináta rendszerben grafikonon ábrázolni. Hozzárendelési szabállyal megadott 

függvényt lineárisan transzformálni, a transzformált függvény képét az eredeti függvény képéből 
megrajzolni. Függvényt képe alapján jellemezni (monotonitás, szélsőérték, zérushely, paritás, korlátosság). 
 Tanult geometriai fogalmakat rendszerezni. 
 Sokszögek kerületét kiszámítani, területét átdarabolással kiszámítani.  
 Az euklideszi szerkesztés szabályai szerint szögfelezőt, nevezetes szögeket, szakaszfelező merőlegest 

szerkeszteni. Általános és speciális háromszöget, négyszöget, általános sokszöget, szabályos sokszöget, kört 
elegendő adatból tanult tételek felhasználásával euklideszi módon megszerkeszteni. Háromszögek 
egybevágóságának és hasonlóságának elégséges feltételeit szerkesztésekben felhasználni. 
 Tengelyes tükrözést, középpontos tükrözést, elforgatást, eltolást végrehajtani, szerkesztési feladatokban 

használni. Alakzatok képéből az eredeti alakzatot az egybevágósági transzformáció ismeretében 
visszaállítani. Egybevágósági transzformációkat szerkesztésekben alkalmazni. 
 A párhuzamos szelők tételét és annak megfordítását, a párhuzamos szelőszakaszok tételének megfordítását, 

valamint a középpontos hasonlósági transzformációt és annak tulajdonságait szerkesztési feladatokban 
alkalmazni. 
 Szerkesztések megoldhatóságát diszkutálni. 
 A matematika vagy a gyakorlati élet kontextusából vett kombinatorikai feladatokat az összes eset 

szisztematikus, megfelelően választott modell felírásával elvégezni. 
 Statisztikai adatokat diagramokkal modellezni, a diagramokat elemezni. Adathalmazt tanult számszerű 

összefoglaló jellemzők használatával elemezni. 
 
Számológéppel a tanult műveleteket elvégezni. 
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b) ATTITŰDÖK 
 
 Legyen nyitott az új problémahelyzetek és új fogalmak iránt. Szeressen problémákon gondolkodni, többféle 

megoldást kieszelni. 
 Szívesen működjön együtt társaival; legyen kész mások megoldását, gondolatmenetét meghallgatni és 

megérteni, saját gondolatmenetét másokkal megosztani, véleményét vállalni, annak hiányosságait felismerni 
és ez alapján megváltoztatni. Szemlélje kritikailag mások gondolatmenetét, vitázzon érvelve, személyes 
sértődések és sértések elkerülésére törekedve, más véleményét tolerálva. 
 Álljon készen a kudarcok kezelésére, menedzsmentjére, a személyes megvetettség és a kudarc 

különválasztására. Nyerjen önbizalmat az esetleges sikerekből. Örüljön mások sikereinek. 
 Váljon érdeklődővé a jelenleg használt fogalmak, eljárások múltbeli gyökerei, a matematikatörténet 

érdekességei iránt. 
 Legyen igénye az állításokkal kapcsolatban azok bizonyítására. 

 
c) ALKOTÁSRA VALÓ ÉRETTSÉG 
 
 Tudja a tanult fogalmakat és anyagi modelleket új problémahelyzetben, újfajta kontextusban is kreatívan 

használni gondolkodásához és gondolatai kommunikációjához. Tudja a kognitív és anyagi modelleket 
egymásba célszerűen és kreatívan átkódolni. 
 Tudjon problémahelyzetben a problémahelyzet megoldásához segítő alkalmas modellt alkotni. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
Formatív értékelési irányelvek évfolyamonként 

 

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 

  
TELJESÍTMÉNYEK 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. ALGEBRA  KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS AZ 
ALGEBRA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Műveletek a valós 

számhalmazban 
 Műveletek végzése a valós 

számhalmazban 
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1.1. egyenletekre és 

egyenletrendszerekre vezető 
szöveges feladatok 

 másodfokú,  
logaritmikus és trigonometrikus  
 
egyenletekre és 
egyenletrendszerekre vezető 
vegyes szöveges feladatok 
megoldása, szükség esetén a 
képletgyűjtemény 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 
szükségessé tevő 
megoldást tud nyújtani. 

        
1.2. 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. 

        
1.3. 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. 

        
II. FÜGGVÉNYEK, 

SOROZATOK 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Függvények, sorozatok  Függvények, sorozatok 

témaköreihez kapcsolható tudás 
és képességek fejlesztése és 
megerősítése 
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1.1. 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  

        
1.2. 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. 

        
1.3. 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; 
aszámtani sorozat első n eleme 
összegére vonatkozó képletnek a 
fölidézése 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. 
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1.4. a mértani sorozat; 

kamatos kamat 
 a mértani sorozat definíciójának 

fölidézése, tulajdonságainak 
megállapítása és igazolása  
a mértani sorozat n-edik 
elemének kiszámítására 
vonatkozó képletnek és 
igazolásánakfeladatmegoldások-
ban; 
a mértani sorozat első n eleme 
összegének kiszámítására 
vonatkozó képletnek a fölidézése 
 és bizonyítása, 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. 

        
1.5. 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. 

 Pontos ismertetést tud 
adni a tanultak alapján a 
sorozatok 
megismerésének 
történetéről. 

        
III. GEOMETRIA  A GEOMETRIÁHOZ 

KAPCSOLHATÓ 
TUDÁS ÉS 
KÉPESSÉGEK 
FEJLESZTÉSE ÉS 
MEGERŐSÍTÉSE 

    

        
1.1. 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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1..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 

   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. 

        
1.3. 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. 
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1.4 transzformációk  a megismert geometriai 

transzformációk definíciói, 
tulajdonságai, osztályai 
(egybevágósági, hasonlósági) és 
az ezzel kapcsolatos   
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. 

        
1.5. vektorokra vonatkozó 

műveletek 
 vektorok skaláris szorzatának 

definiálása; 
  
  
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   szorzatról 
tanultakat más 
tudományterület 
tárgykörébe tartozó 
feladatokban is. 

        
1.6. 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; 
megoldható feladatok gyakorlása 
szögfüggvények általánosításával 

 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. 

        
IV. VALÓSZÍNŰSÉG, 

STATISZTIKA 
 KÉPESSÉG- ÉS 

TUDÁSFEJLESZTÉS A 
VALÓSZÍNŰSÉG, 
STATISZTIKA 
KONTEXTUSÁBAN 

    

        
1. Valószínűség, statisztika  Valószínűségszámítás, 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 valószínűségszámítási 
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. 

        
V.  TRIGONOMETRIA  A TRIGONOMETRIÁHOZ 

KAPCSOLHATÓ TUDÁS ÉS 
KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE 

    

        
1.1. 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. 

        
VI: KOORDINÁTA-

GEOMETRIA 
 A KOORDINÁTA-

GEOMETRIÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ TUDÁS ÉS 
KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE 

    

        
1.1. 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. 

        
1.2. pont koordinátái  szakasz adott arányú 

osztópontjának és háromszög 
súlypontjának vektorkoordinátáit 
megadó képletek felidézése; 
a képletek alkalmazása szakasz 
osztópontjának és súlypontjának 
kiszámítására derékszögű 
koordinátarendszerben; 
  

 Konkrét esetekben tudja 
használni a felezőpontra, 
 
harmadolópontra, 
súlypontra vonatkozó 
összefüggéseket. 

 alkalmazni tudja az 
osztópontra, súlypontra 
vonatkozó képleteket. 
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Teljesítménykövetelmények a 10. évfolyamon 
 
TUDÁS – Ismerje és célszerűen, helyesen alkalmazni tudja: 
 
 A matematikai szaknyelv tanult logikai elemeit. A bizonyítás, cáfolás, sejtés, módszeres próbálkozás közötti 

intuitív különbséget. A tétel és az axióma fogalmát. Bizonyítási módszereket: skatulya-elv, indirekt 
módszer. 
 Az egész kitevőjű hatvány fogalmát. Az egész kitevőjű hatványok szorzására, osztására, hatványozására 

vonatkozó azonosságokat. 
 Az n-edik gyök fogalmát. A szorzat, hányados és hatvány és k-adik gyök n-edik gyökére vonatkozó 

azonosságokat és azok bizonyítását. 
 A törtrész és az egészrész fogalmát. 
 A valós számhalmazt és annak részhalmazaiból való felépítését. A természetes, egész, pozitív egész, 

racionális, irracionális, valós számhalmazok konvencionális jelölését. 
 Az algebrai kifejezések értelmezési tartományának fogalmát. 
 Egyváltozós polinomok, fokszámuk fogalmát. 
 Nevezetes algebrai azonosságokat (kéttagú és háromtagú összeg négyzete, kéttagú összeg köbe, azonos 

tényezők összegének és különbségének szorzata). 
 A számtani közép (átlag), a mértani közép, a harmonikus közép és a négyzetes közép fogalmát. A számtani, 

mértani, harmonikus és négyzetes közép közötti azonos egyenlőtlenséget. 
 Az egyenletek és egyenlőtlenségek alaphalmazának és megoldáshalmazának (igazsághalmazának) fogalmát. 
 A paraméter intuitív fogalmát. 
 Egyenletek fokának intuitív fogalmát. Másodfokú egyenletek általános alakját. Egyenletek gyökének 

fogalmát. Egyenletek gyöktényezős alakjának fogalmát. 
 Másodfokú egyenletek megoldóképletét, diszkriminánsát, gyökei és együtthatói közötti összefüggést. A 

megoldások számára vonatkozó, diszkrimináns előjelét érintő kritériumot. 
 A húrmódszert. 
 Az azonosság és azonos egyenlőtlenség fogalmát. 
 A függvény, értelmezési tartományának, a képhalmazának, az értékkészletének, monotonitásának, 

szélsőértékének, zérushelyének, paritásának, periodicitásának, korlátosságának, konvexitásának és 
konkávitásának fogalmát. Az egy-egyértelmű hozzárendelés fogalmát. 
 A függvénytranszformáció fogalmát. A lineáris függvénytranszformáció fogalmát. Az összetett függvény 

fogalmát. Az inverz függvény pontos fogalmát. 
 Az elsőfokú függvény fogalmát, képének jellemzőit, általános hozzárendelési szabályát, kapcsolatát az 

egyenes arányossággal. Az elsőfokú törtfüggvény fogalmát, képének jellemzőit, kapcsolatát a fordított 
arányossággal. 
 A másodfokú, a harmadfokú, az n-edik hatványfüggvény, n-edik gyökfüggvény fogalmát, jellemzőit n-től 

függően. 
 Az elemi trigonometrikus függvényeket, az abszolútérték-függvényt, az egészrészfüggvényt, a 

törtrészfüggvényt, a szignumfüggvényt, értelmezésüket, képüket és jellemzőiket. 
 Szög kiegészítő szögének és hegyesszög pótszögének fogalmát. Egyállású és váltószög fogalmát. 
 A szabályos sokszög fogalmát. A szabályos sokszög belső szögeinek nagyságát. Szabályos sokszög területét 

a körülírt kör sugarából és az oldalak számából levezető képletet. 
 A háromszög szögösszegét. A háromszög-egyenlőtlenséget. A háromszög nevezetes vonalainak fogalmát 

(oldalfelező merőleges, szögfelező, súlyvonal, magasságvonal, középvonal). Az oldalfelező merőlegesek, a 
szögfelezők, a súlyvonalak, és a magasságvonalak egy pontban metszéséről szóló tételeket, ezen 
metszéspontok elnevezését. A háromszög középvonalainak hosszára vonatkozó tételt. A háromszög 
területének kiszámítási módszereit (oldal és hozzá tartozó magasság, két oldal és a közbezárt szög, oldalak 
és a beírható kör sugara, az oldalak hossza ismeretében) és azok bizonyítását. Pitagorasz tételét, annak 
megfordítását és mindkettő bizonyítását. Thalész tételét. A magasságtételt, a befogótételt és bizonyítását. 
 Szögfüggvények értelmezését, használatát derékszögű háromszögben és az értelmezésük kiterjesztését 

tetszőleges nagyságú pozitív és negatív szögekre. Nevezetes szögek szögfüggvényértékeit. 
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 Konvex négyszögek belső szögeinek összegére és külső szögeinek összegére vonatkozó tételeket. A 

téglalap, a négyzet, a rombusz, a paralelogramma, a trapéz, az érintőnégyszög és a húrnégyszög fogalmát. 
Az érintőnégyszögekre és a húrnégyszögekre vonatkozó tételeket és azok bizonyítását. A négyzet, a 
téglalap, paralelogramma, a trapéz és a deltoid területképletét. 

 
 A kör, sugár, húr, körív, érintő fogalmát. A kör középponti és kerületi szögeinek fogalmát. Az azonos 

körívhez tartozó kerületi és középponti szögek közötti összefüggést és annak bizonyítását. A látókör 
fogalmát. Az érintőszárú kerületi szög fogalmát, a kör érintője és érintési pontból húzott sugara 
merőlegességét. A körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tételét és azok bizonyítását. A kör terület-és 
kerületképletét. 
 A párhuzamos szelők tételét és annak megfordítását, mindkettő bizonyítását. A párhuzamos szelőszakaszok 

tételét és annak bizonyítását. Szakasz adott arányú felosztásának szerkesztési módját. 
 Az euklideszi szerkesztés alapelveit. 
 A geometriai transzformáció mint hozzárendelés fogalmát. 
 Az egybevágóság mint reláció definícióját, jelölését, szimmetricitását, tranzitivitását, reflexivitását. Az 

egybevágósági transzformáció pontos definícióját. A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pontra 
vonatkozó tükrözés, az elforgatás és az eltolás eljárását és tulajdonságait. Alakzatok tengelyes 
szimmetriájának, középpontos szimmetriájának, forgásszimetriájának fogalmát. 
 A középpontos hasonlósági transzformáció és az általános hasonlósági transzformáció definícióját. A 

hasonlósági definíció tulajdonságait. Alakzatok hasonlóságának fogalmát. Hasonló síkidomok területének 
aránya és a hasonlóság aránya összefüggését, ennek bizonyítását. Hasonló testek térfogatának aránya és a 
hasonlóság aránya összefüggését, ennek bizonyítását. 
 Háromszögek egybevágóságának elégséges feltételeit. Háromszögek, négyszögek, sokszögek és körök 

hasonlóságának elégséges feltételeit, ezek bizonyítását. 
 A permutáció, a kombináció, és a variáció fogalmát. A faktoriális fogalmát, kombinatorikai értelmét. 
 Az elemi esemény, az eseménytér, a relatív gyakoriság és a valószínűség fogalmát. 

 
 
d) KÉPESSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK – Legyen képes: 
 
 Algebrai kifejezések helyettesítési értékét kiszámítani. Algebrai egész- és törtkifejezések értelmezési 

tartományát megállapítani. Egynemű algebrai kifejezéseket összevonni. Egy- és többtagú kifejezéseket a 
műveleti sorrend betartásával összeszorozni. Nevezetes azonosságok és a hatványozás és n-edik gyökvonás 
műveleti tulajdonságainak felhasználásával algebrai egész- és törtkifejezéseket, valamint irracionális 
kifejezéseket célszerűen átalakítani, egyszerűsíteni, szorzattá alakítani. 
 Másodfokú egyismeretlenes algebrai kifejezések szélsőértékét (maximumát, minimumát) algebrai úton 

megállapítani. 
 Egyváltozós algebrai kifejezéseket polinommá alakítani. A polinomot fokszám szerint rendezni. 
 Elsőfokú egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokúra algebrai átalakításokkal visszavezethető 

abszolútértékes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, valamint elsőfokúra visszavezethető négyzetgyökös és 
hiányos másodfokú egyenleteket a mérlegelv alkalmazásával, az igazsághalmaz változásának szem előtt 
tartásával megoldani. A megoldások számát meghatározni. 
 Elsőfokú két- és többismeretlenes egyenletrendszereket grafikusan, behelyettesítő módszerrel, egyenlő 

együtthatók módszerével, új változók bevezetésének módszerével is megoldani. Másodfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszereket megoldani 
 Elsőfokú és másodfokú paraméteres egyenleteket, egyenlőtlenségeket, valamint többismeretlenes elsőfokú 

és kétismeretlenes másodfokú paraméteres egyenletrendszereket megoldani. A megoldások számát a 
paraméter függvényében diszkutálni. 
 Másodfokú egyenletet teljes négyzetté alakítással, megoldóképlettel, gyöktényezős alakba írással 

megoldani. Másodfokúra visszavezethető törtes, irracionális és magasabb fokú egyenleteket azonos algebrai 
átalakításokkal és a mérlegelv alkalmazásával, az igazsághalmaz változásának szem előtt tartásával 
másodfokú egyenletre visszavezetni és azt megoldani. 
 Másodfokú egyenlőtlenségeket alkalmasan megváltozott függvény zérushelyeinek algebrai 

meghatározásának segítségével megoldani. 
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 Egyenletek megoldásában tanult algebrai azonos átalakításokat (pl. szorzattá alakítást), valamint algebrai 

kifejezések értékkészletének és értelmezési tartományának vizsgálatát célszerűen használni. 
 Egyenleteket és egyenlőtlenségeket grafikusan, függvénytranszformáció felhasználásával megoldani. A 

grafikus megoldást húrmódszerrel pontosítani. 
 Egyenlőtlenségek megoldását számegyenesen ábrázolni. 
 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldásait behelyettesítéssel ellenőrizni. 
 Egyenlőtlenségek azonosságának bizonyítását alkalmas esetben a középértékek ismert azonos 

egyenlőtlenségeinek felhasználásával elvégezni. 
 Szöveges feladatokból célszerűen, a probléma lényegét felismerve adatokat és azok kapcsolatára utaló 

összefüggéseket gyűjteni, azokat táblázatba foglalni, megoldásuk menetét lehetőség szerint alternatív utakat 
megvizsgálva, összetett feladatokat részfeladatokra bontva megtervezni, alkalmas modelleket (pl. 
egyenleteket és egyenlőtlenségeket, százalékokat és arányosságokat) választva és használva megoldásukhoz 
eljutni; az eredményt az eredeti probléma fényében értelmezni, ellenőrizni. 
 Függvényt hozzárendelési szabállyal, értelmezési tartományával, képhalmazával megadni. Függvények 

értékkészletét megkeresni. 
 Függvényt derékszögű koordinátarendszerben grafikonon ábrázolni. Hozzárendelési szabállyal megadott 

függvényt lineárisan transzformálni, a transzformált függvény képét az eredeti függvény képéből 
megrajzolni. Függvényt képe alapján jellemezni (monotonitás, szélsőérték, zérushely, paritás, periodicitás, 
korlátosság, konvexitás, konkávitás). 
 Derékszögű háromszögben trigonometrikus függvények használatával bármely szög és oldal ismeretében egy 

tetszőleges oldal nagyságát kiszámítani; bármely két oldal ismeretében egy tetszőleges szög nagyságát 
kiszámítani. 
 Az euklideszi szerkesztés szabályai szerint szögfelezőt, nevezetes szögeket, szakaszfelező merőlegest, 

szakaszhoz adott szögű látókört szerkeszteni. Általános és speciális háromszöget, négyszöget, általános 
sokszöget, szabályos sokszöget, kört elegendő adatból tanult tételek felhasználásával euklideszi módon 
megszerkeszteni. Háromszögek egybevágóságának és hasonlóságának elégséges feltételeit szerkesztésekben 
felhasználni. 
 Tengelyes tükrözést, középpontos tükrözést, elforgatást, eltolást végrehajtani. Alakzatok képéből az eredeti 

alakzatot az egybevágósági transzformáció ismeretében visszaállítani. Egybevágósági transzformációkat 
szerkesztésekben alkalmazni. 
 A párhuzamos szelők tételét és annak megfordítását, a párhuzamos szelőszakaszok tételének megfordítását, 

valamint a középpontos hasonlósági transzformációt és annak tulajdonságait szerkesztési feladatokban 
alkalmazni. 
 Tanult geometriai tételeket, fogalmakat bizonyítási, szerkesztési és számítási feladatokban felhasználni. 
 Szerkesztések megoldhatóságát diszkutálni. 
 A matematika vagy a gyakorlati élet kontextusából vett permutációs, kombinációs, variációs kombinatorikai 

feladatokat az összes eset szisztematikus felírásával, a faktoriális használatával elvégezni. Kombinatorikai 
állítások bizonyítását a skatulya-elv és az indirekt módszer segítségével elvégezni. 
 Azonos valószínűségű elemi események összetételéből álló eseménytér eseményeinek valószínűségét 

meghatározni. 
 Számológéppel a tanult műveleteket elvégezni. 
 Tudását célszerű módon integrálva komplex, valószerű projekteket megtervezni és rugalmasan véghezvinni 

. 
e) ATTITŰDÖK 
 
 Legyen nyitott az új problémahelyzetek és új fogalmak iránt. Szeressen problémákon gondolkodni, többféle 

megoldást kieszelni. Ne ijedjen meg komplex, a matematika több területét érintő problémáktól. 
 Szívesen működjön együtt társaival; legyen kész mások megoldását, gondolatmenetét meghallgatni és 

megérteni, saját gondolatmenetét másokkal megosztani, véleményét vállalni, annak hiányosságait felismerni 
és ez alapján megváltoztatni. Szemlélje kritikailag mások gondolatmenetét, vitázzon érvelve, személyes 
sértődések és sértések elkerülésére törekedve, más véleményét tolerálva. 
 Legyen igénye saját megoldásmeneteinek retrospektív elemzésére. 
 Álljon készen a kudarcok kezelésére, menedzsmentjére, a személyes megvetettség és a kudarc 

különválasztására. Nyerjen önbizalmat az esetleges sikerekből. Örüljön mások sikereinek. 
 Váljon érdeklődővé a jelenleg használt fogalmak, eljárások múltbeli gyökerei, a matematikatörténet 

érdekességei iránt. 
 Legyen igénye az állításokkal kapcsolatban azok bizonyítására. 
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f) ALKOTÁSRA VALÓ ÉRETTSÉG 
 
 Tudja a tanult fogalmakat és anyagi modelleket új problémahelyzetben, újfajta kontextusban is kreatívan 

használni gondolkodásához és gondolatai kommunikációjához. Tudja a kognitív és anyagi modelleket 
egymásba célszerűen és kreatívan átkódolni. 
 Tudjon problémahelyzetben a problémahelyzet megoldásához segítő alkalmas modellt alkotni. 

 

Személyi feltételek 

 Középiskolai matematika szakos tanári képesítés 

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, fizikai, 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 

 Hajnal Imre Matematika II. NT-13241 
 dr. Korányi Erzsébet Matematika 9–10. Szakképző iskolák 

számára 
KT-0313 
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A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást 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 

 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 
 
 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 
 Trigonometriai feladatok 

megoldása 
 Geometriai feladatok megoldása 

koordinátageometriai eszközökkel 
 Síkidomok kerületének, területének 

kiszámítása 
 Testek felszínének, térfogatának 

számítása 
 A mérték fogalmának bemutatása 

 Felelés szóban: tanult definíciók 
tételek 

 Felelés szóban: feladatmegoldás 
 Felelés írásban: tanult tételek 

bizonyítása 
 Felelés írásban: feladat-megoldás 
 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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Történelem a szakiskola 9–10. évfolyama számára 

 Gazdálkodási ismeretek a szakiskola 9–10. évfolyama számára  
 Embertan a szakiskola 9–10. évfolyama számára 
 Önismeret a szakiskola 9–10. évfolyama számára  

 
A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 9. 10 
Történelem 2 2 

 Gazdálkodási ismeretek 
 Embertan 
 Önismeret 

 
0,5 

 
0,5 

 
 

 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 
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. 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv bármely tantárgyi tantervének, segédleteinek és taneszközeinek 
használatára továbbképzések keretében készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 
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TÖRTÉNELEM 
 

9–10. évfolyam 
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A Történelem kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 9–10. 
évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-hoz igazított kerettanterv. A 
kerettantervet és taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak.  
A Történelem kerettanterv alkalmazásához javasolt időkeret: 
 
Évfolyam 9. 10. 
Heti óraszám 2 2 

 
 
A KÉK kerettanterv 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 9–10. 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.  
 
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 
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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 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 9. 10. 
Heti óra 2 2 
 

Taneszköz 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9. KO 0160 Balla Árpád: Történelem 9. a szakiskolák számára 
10. KO 0260 Balla Árpád: Történelem 10. a szakiskolák számára 

 
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 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. ŐSI TÁRSADALMAK  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ŐSI TÁRSADALMAKRÓL 
    

        
1. 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. 

        
2. 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. 



 
 
 
 
4560 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
3. 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. 

        
II. 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. 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. 
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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. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen  Babilont. 

 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. 

        
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, Ismeri 
a következő szavak 
jelentését: változás, 
fejlődés, hanyatlás, 
dinasztia, közrendű 
szabadok, 
házirabszolgaság, 
kivitel, behozatal, 
törvény, delta, fáraó, 
tartomány, birodalom, 
óbirodalom, 
középbirodalom, 
újbirodalom, Királyok 
völgye. 

 
Pontos ismertetést tud 
adni Egyiptom tanult 
történelméről. 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, 
Alexandria. Ismeri a 
következő szavak 
jelentését: változás, 
fejlődés, hanyatlás, 
dinasztia, közrendű 
szabadok, 
házirabszolgaság, 
kivitel, behozatal, 
törvény, delta, fáraó, 
tartomány, birodalom, 
óbirodalom,   
középbirodalom, 
újbirodalom, Királyok 
völgye.  

        
3.2. 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 
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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. 

        
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. 

        
III. A ZSIDÓ VALLÁS  

ÉS A BIBLIA 
 ISMERETEK TANULÁSA  

A ZSIDÓ VALLÁSRÓL  
ÉS A BIBLIÁRÓL 

    

        
1. A zsidó történelem kezdetei  A zsidó történelem kezdeteiről 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása; 
a zsidók vándorlását szemléltető 
térkép elemzése 

 Meg tudja mutatni 
térképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Palesztina, Jeruzsálem. 
Ismeri a következő 
szavak jelentését: 
Ótestamentum, 
Újtestamentum, Biblia, 
héberek, filiszteusok, 
többistenhit, egyistenhit. 

 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. 

        
IV. 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. 

        
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. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4563 
 
        
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. 

 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. 

        
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. 
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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.  

        
6. Tudomány és művészet a 

görög világban 
 Az ókori görög tudományról  és 

művészetről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; antik 
görög műalkotásokat szemléltető 
képek megfigyelése, elemzése. 

 Legalább öt 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. 

        
7. Nagy Sándor hódításai és a 

hellenizmus 
 Nagy Sándor hódításairól és a 

hellenizmusról informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása; 
 

 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. 

        
V. AZ ÓKORI RÓMA  ISMERETEK TANULÁSA  

AZ ÓKORI RÓMA 
TÖRTÉNELMÉRŐL 
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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.  
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. 

        
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 öt 
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. 
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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. 73-hoz, 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. 73-hoz, Kr.e.  
49-hez, Kr.e. 31-hez, 
Kr.e. 9-hez. 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. 

        
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, 
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, 
római polgárjog szavak 
jelentését. 
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6. 

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. 

        
VI. A KERESZTÉNYSÉG  

ÉS AZ ÚJSZÖVETSÉG 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

KERESZTÉNYSÉGRŐL ÉS AZ 
ÚJSZÖVETSÉGRŐL 

    

        
1. 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. 

        
VII. 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 
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 1.1. 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 
a Frank Birodalom 
kialakulásáról. Ismeri és 
használni tudja a  
következő fogalmakat: 
kora középkor, érett 
középkor, késő 
középkor, egyház, 
trónviszály, király, 
fegyveres kíséret, 
központi hatalom, pápa, 
pápai állam, grófság, 
őrgrófság, kolostor, 
adománybirtok, 
hűbérbirtok, krónika. 
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. 

        
1.2. 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. 

        
2. 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. 

        
VIII. 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. 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. 
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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 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, Morva, 
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, Morva, 
Dráva, Száva, Tisza, 
Kőrös, Maros. 
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3.2. 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 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 
Augsburgot. 

 
IX. AZ ÉRETT KÖZÉPKOR 

(X–XIII. SZÁZAD) 
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ÉRETT KÖZÉPKOR  
(A X–XIII. SZÁZAD) 
TÖRTÉNELMÉRŐL 

    

        
1.    
 

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. 

        
2. 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, Hamburg. 

 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, 
Hamburg, Bréma.  
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X. 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 helyet: 
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: 
Augsburg, Lengyel 
Királyság, Bizánc, 
Velence, Német Római 
Császárság, Veszprém, 
Esztergom, 
Székesfehérvár, Erdély. 
Ismeri és pontosan 
használja a következő 
fogalmakat: 
kalandozások, törzs, 
nemzetség, ország, 
pogányság, 
kereszténység, 
államalapítás, 
békepolitika, 
házasságpolitika, 
hittérítők, krónika, 
Intelmek, 
egyházpolitika, tized. 
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
Géza, , Imre, István, 
Koppány, II. Szilveszter, 
Gyula, Orseoló Ottó, 
Gizella, Sarolt. 

        
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 
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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, 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: 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: Kijevi 
Nagyfejedelemség, 
Lengyel királyság, Cseh 
királyság, Német Római 
Császárság, Horvát 
királyság, Szerb 
fejedelemség.  Képes 
egy 15 perces kiselőadás 
tartására a feudális rend 
megszilárdulásából, 
Szent László és Könyves 
Kálmán uralkodásából.  

        
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 
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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. 
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. 
Ismeri a következő 
történelmi személyeket: 
II. András, Gertrudis. Az 
Aranybulla részleteinek 
olvasása közben 
következtetni tud a 
magyar társadalmi élet 
változásaira. Képes 10 
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, 
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, 
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 perces kiselőadást 
tartani. 

        
XI. AZ ANJOUK KORA  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ANJOUK KORÁRÓL 
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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, 1312, 1335, 1351. 

 
XII. 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.  
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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.    

 
4. 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. 

        
5. 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 

    

        
5.1. 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, 
Rövid ismertetést tud 
adni a parasztháború 
menetéről.  

 Tudja, hogy milyen 
események 
kapcsolódnak a 
következő évszámokhoz: 
1514, Rövid ismertetést 
tud adni a parasztháború 
menetéről, 
előzményéről, 
kirobbanásának okairól 
és következményéről.  
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5.2. 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 

        
XIII. 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. 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. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
parlament, személyi 
diktatúra, restauráció, 
dicsőséges forradalom, 
parlamentáris 
monarchia. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1640, 1649, 1689. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
parlament, személyi 
diktatúra, restauráció, 
dicsőséges forradalom, 
parlamentáris 
monarchia. 
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3. 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. 

        
XIV. 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. 
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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 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. 

 
4. 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. 

        
XV. MAGYARORSZÁG 

ÚJJÁSZERVEZŐDÉSE A 
HABSBURG 
BIRODALOM KERETEI 
KÖZÖTT 

 ISMERETEK TANULÁSA 
MAGYARORSZÁG 
HABSBURG BIRODALOM 
KERETEI KÖZÖTTI 
ÚJJÁSZERVEZŐDÉSÉRŐL 
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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. 

        
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. 

        
XVI.. A XVIII. SZÁZADI 

EURÓPA 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

XVIII. SZÁZADI EURÓPÁRÓL 
    

        
1. 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, 
Selmecbánya, 
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: 
1769, 1809, 1825. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Németalföld, Anglia, 
Selmecbánya, 
Darlington, London, 
Velence, Torino, 
Milánó, Amsterdam, 
Berlin, Hamburg, Bécs, 
Moszkva, Szentpétervár, 
Párizs. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
ipari forradalom, 
vetésforgó, urbanizáció, 
demográfiai robbanás. 

        
XVII.
. 

A NAGY FRANCIA  
FORRADALOM ÉS  
EURÓPAI HATÁSA 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
NAGY FRANCIA  
FORRADALOMRÓL ÉS  
EURÓPAI HATÁSÁRÓL 
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1. A francia forradalom   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. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: polgári 
alkotmány. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1789 július 14, 1789. 
augusztus. 4., 1791. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: polgári 
alkotmány. 

        
2.  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, Szent Ilona, 
Német-Római 
Császárság, Moszkva, 
Borogyino, Lipcse, 
Waterloo..Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
császárság. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1769, 1793, 1799, 1804, 
1821, 1812, 1814, 1815. 
március, 1815. június. 
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Korzika, Szent Ilona, 
Német-Római 
Császárság, Moszkva, 
Borogyino, Lipcse, 
Waterloo, Elba. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
császárság.  

        
XVIII. MAGYARORSZÁG A 

POLGÁROSODÁS 
HAJNALÁN;  
REFORMOK, 
FORRADALOM; 
SZABADSÁGHARC 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
POLGÁROSODÓ 
MAGYARORSZÁGRÓL, A 
REFORMOKRÓL, A 
FORRADALOMRÓL ÉS A 
SZABADSÁGHARCRÓL 

    

        
1. 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 perces 
kiselőadás megtartására. 
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2. 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, 
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 
perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

        
3. 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: 
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: 
közteherviselés, kötelező 
örökváltság. Képes 15 
perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

        
4. 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 
perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. március 3., 
március 15. 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 perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 
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5. 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., 
1849. 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, Képes 5-10 
perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1848. szeptember 29., 
október 6., december 2., 
1849. július 2., 13., 
augusztus 13. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Pákozd, Sukoro, 
Schwechat, Debrecen, 
Vác, Nagyvárad, 
Kápolna, 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, bukás, vereség, 
teljhatalom, 
fegyverletétel. Képes 15-
perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 

 
XIX. A SZABADVERSENYES 

KAPITALIZMUS KORA 
 ISMERETEK TANULÁSA A 

SZABADVERSENYES 
KAPITALIZMUS KORÁRÓL 

    

        
1. 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: 
Solferino, Nápoly, Dél-
Itália, Piemont. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
dinasztikus út, 
forradalmi út. 
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2. 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,  

 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,  

        
XX. AZ OSZTRÁK-MAGYAR 

MONARCHIA 
LÉTREJÖTTE 

 ISMERETEK TANULÁSA AZ 
OSZTRÁK-MAGYAR 
MONARCHIA 
LÉTREJÖTTÉRŐL 

    

        
1. 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, emigráció, 
dualista. Képes 5 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, emigráció, 
dualista. Képes 15 
perces kiselőadás 
megtartására a témával 
kapcsolatban. 
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Tanév végi követelmények 9. évfolyamon 
 
Legyenek képesek a tanulók a történelmi múlt rekonstruálására különböző történelmi forrásokból, 
emlékiratokból, visszaemlékezésekből, naplókból, történelmi személyek levelezéseiből. Váljanak képessé a 
tanulók diagramok leolvasására, önálló információgyűjtésre az adott témából. 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. 
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, Batthyány Lajosról. A francia forradalom eseményeinek megismerése kapcsán legyenek 
képesek a forradalom értékkonzervatív szemszögből való elemzésére. Tudjanak forradalmi arcképcsarnokot 
összeállítani. 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. 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. Legyenek képesek a helyi társadalom főbb 
jellemzőit főbb vonalakban bemutatni. 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. 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 eseményalakulásában. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 
 

A Történelem tanulásának céljai az 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 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 IMPERIALIZMUS 

KORA 
 ISMERETEK TANULÁSA AZ 

IMPERIALIZMUS KORÁRÓL 
    

        
1.  „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: 
az Osztrák Magyar 
Monarchia, a 
vasúthálózat fejlődése, 
Buda és Pest és annak 
egyesítése, 1873 – 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: dualizmus, 
millennium, kiegyezés, 
szakszervezetek, 
agrármozgalmak 

 Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
az Osztrák-Magyar 
Monarchia, a 
vasúthálózat fejlődése, 
Buda és Pest és annak 
egyesítése, 1873 
Budapest–Vác, 
Budapest–Szolnok 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: dualizmus, 
millennium, kiegyezés, 
szakszervezetek, 
agrármozgalmak, 
obstrukció. 

        
II.. 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: agráriusok, 
úri középosztály, 
idénymunkás, kubikos, 
zsellér, cseléd. 

 Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: agráriusok, 
gentry, úri középosztály, 
idénymunkás, kubikos, 
zsellér, cseléd. Képes  
5-10 perces szöveg-
alkotásra a fogalmak 
felhasználásával. 
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III. 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, Verdun, 
Isonzó. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Schliffen terv, 
villámháború, 
állóháború, Bruszilov 
gőzhenger, Kerenszkíj-
offenzíva, különbéke. 
Képes a témával 
kapcsolatban 10 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, 
Ypern, Verdun, Somme-
folyó, Lemberg, Gorlice, 
Bresztlitovszk, Isonzó, 
nyugati, keleti, olasz, 
szerb, galíciai front. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Schliffen 
terv, villámháború, 
állóháború, Bruszilov 
gőzhenger, Kerenszkíj-
offenzíva, különbéke. 
Képes a témával 
kapcsolatban 15 perces 
kiselőadás megtartására. 

        
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, Neully, 
Trianon. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
békediktátum, 
demilitarizált, 
Anschluss, világbéke, 
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, 
Trianon. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
békediktátum, 
demilitarizált, 
Anschluss, világbéke, 
népszavazás, 
önrendelkezési jog, 
válsággóc. Képes a 
témával kapcsolatban  
10 perces kiselőadás 
megtartására. 
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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, 
polgárháború, 
intervenció, Képes a 
témával kapcsolatban  
5 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, 
mensevik, 
fehérgárdisták, 
vörösgárdisták, kulák, 
gulág, polgárháború. 
Képes a témával 
kapcsolatban 10 perces 
kiselőadás megtartására. 

        
IV. 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 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, Párizs, 
Erdély, Arad, 
Nagyvárad, Trianon, 
Észak-Magyarország, 
Kárpátalja, Felvidék. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: őszirózsás 
forradalom, 
függetlenség, 
demokrácia, 
fegyverszünet, 
Tanácsköztársaság, 
ellenforradalom, 
fehérterror, államforma, 
trianoni békeszerződés, 
numerus clausus, 
kormányzó. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1918. ősze, 1918. 
október 17., 24., 28., 30., 
31., november 3., 1919. 
március 20-21., 
augusztus 1., november 
16., 1920. március 1., 
június 4., Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Budapest, Bécs, Párizs, 
Prága, Erdély, Arad, 
Felvidék, Nagyvárad, 
Tisza, Szolnok, 
Salgótarján, Trianon, 
Észak-Magyarország, 
Kárpátalja, Tiszántúl,  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: őszirózsás 
forradalom, 
függetlenség, 
demokrácia, Vix 
jegyzék, kormányválság, 
Tanácsköztársaság, 
ellenforradalom, fehér 
terror, államforma, 
trianoni békeszerződés, 
numerus clausus, 
kormányzó, 
kormányzóválasztás. 

       
V. 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. 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. 
jún. 4., júl. 19., 
november, 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, Képes  
10 perces kiselőadás 
megtartására az adott 
témában. 
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VI. 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 perces kiselőadást 
tartani. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1929–33. 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 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. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Nemzeti Fasiszta Párt, 
pártállam, lateráni 
zsinat, totális fasiszta 
állam. Képes a témával 
kapcsolatosan 10 perces 
kiselőadást tartani. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1922, 1923. Meg tudja 
mutatni térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Róma. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Nemzeti Fasiszta Párt, 
pártállam, totális fasiszta 
állam. Képes a témával 
kapcsolatosan 15 perces 
kiselőadást tartani. 

        
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. 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, Gestapo, 
Führer. Képes a témával 
kapcsolatosan 10 perces 
kiselőadást tartani. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1933. január 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, koalíciós 
kormány, Reichstag, 
Gestapo, Führer. Képes 
a témával kapcsolatosan 
15 perces kiselőadást 
tartani. 
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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. 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, 
kollektivizálás. Képes a 
témával kapcsolatosan 
10 perces kiselőadást 
tartani. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1922. 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, 
kollektivizálás. Képes a 
témával kapcsolatosan 
15 perces kiselőadást 
tartani. 

        
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 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
New York. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
New Deal, 
szakszervezetek, 
világgazdasági válság. 
Képes a témával 
kapcsolatosan 10 perces 
kiselőadást tartani. 

        
6. 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: 
1935., 1936., 1938. 
1939. augusztus 23. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Rajna-
vidék, Bécs, Szudéta-
vidék, Spanyolország, 
Palesztína, Izrael, 
Szlovákia. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
demilitarizált 
népszavazás, anschluss, 
polgárháború. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1933, 1935, 1936, 1938, 
1939. augusztus 23. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Rajna-vidék, Bécs, 
Abesszínia, Szudéta-
vidék, Spanyolország, 
Palesztína, Izrael, 
Szlovákia.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: 
demilitarizált 
népszavazás, anschluss, 
polgárháború.  
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7. 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: 
Lengyelország. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
Molotov–Ribbentrop 
paktum. Képes a 
témával kapcsolatosan 5 
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 perces kiselőadást 
tartani. 

        
8.    
 

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 kapcsoló-
dnak a következő dátu-
mokhoz: 1939. 1940. 
augusztus 13., 1941. 
június 22., december 7., 
1942. 1943, 1944.  
június 6., 1945. február, 
augusztus 6–9. Meg 
tudja mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: az európai 
államok, Japán, Pearl 
Harlbor, 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, légiháború, 
angliai csata, bécsi 
döntések, tengeri csata, 
afrikai hadszíntér, gettó, 
tankcsata, koncentrációs 
tábor, zsidók, 
normandiai partraszállás, 
kapituláció. Képes a 
témával kapcsolatban  
10 perces kiselőadás 
megtartására. 

 
Tudja, milyen történelmi 
események kap-
csolódnak a következő 
dátumokhoz: 1939. 
1940. augusztus 13., 
1941. június 22., 
december 7., 1942. 
1943, 1944. június 6., 
1945. február, augusztus 
6–9.  Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket:. 
Japán, Pearl Harlbor, 
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, 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  
15 perces kiselőadás 
megtartására. 
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9. 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 dátumhoz: 
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 perces 
kiselőadás megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
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 perces kiselőadás 
megtartására. 

        
VII. MAGYARORSZÁG  

 A GAZDASÁGI 
VÁLSÁGTÓL  
A II. VILÁGHÁBORÚS 
ÖSSZEOMLÁSIG 

 ISMERETEK  TANULÁSA 
MAGYARORSZÁGRÓL A 
GAZDASÁGI VÁLSÁGTÓL  
A II. VILÁGHÁBORÚS 
ÖSSZEOMLÁSIG 

    

        
1. 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 dátumhoz: 
1942–44. Meg tudja 
mutatni térképen a 
következő történelmi 
helyszíneket: Kassa, 
Don, Voronyezs. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
örökbarátsági szerződés, 
Kassa bombázása, 
voronyezsi katasztrófa. 
Képes a témával 
kapcsolatban 5 perces 
kiselőadás megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1941. 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 perces kiselőadás 
megtartására 

        
2. 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. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
kiugrási kísérlet. Képes 
a témával kapcsolatban 5 
perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1944. március 19. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
proklamáció, kiugrási 
kísérlet. Képes a témával 
kapcsolatban 15 perces 
kiselőadás megtartására. 
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3. 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. 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  
10 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1944. október 16. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Auschwitz. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
deportálás, holocaust, 
nyilas uralom, fajvédők. 
Képes a témával 
kapcsolatban 15 perces 
kiselőadás megtartására. 

        
VIII. 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 

 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, 
Truman elv, Marshall 
segély, KGST, Képes a 
témával kapcsolatban  
15 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumhoz: 
1949.  
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
London, Párizs, Izrael, 
NSZK, NDK, Észak-
Korea, Dél-Korea, 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: Varsói 
Szerződés, NATO, 
Truman elv, Marshall 
segély, KGST, Képes a 
témával kapcsolatban  
15 perces kiselőadás 
megtartására. 

        
1.2. 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: 
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 perces kiselőadás 
megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1947. 1953., 1955. 
május, 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 perces 
kiselőadás megtartására. 
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2. A gyarmati rendszer 

felbomlása 
 Ismeretek tanulása a gyarmati 

rendszer felbomlásáról 
    

        
2.1. Az Észak-Dél kérdése  Ismeretek tanulása az Észak-él 

kérdésről; történelmi időben és 
térben való tájékozódás, 
fogalmak helyes használata 

 Tudja a következő 
dátumot: 1950–53. 
Térképen meg tudja 
mutatni: Korea, Vietnam 

 Tudja a következő 
dátumot: 1950–53. 
Térképen meg tudja 
mutatni: Korea, 
Vietnam, Indokína 

        
2.2. A közel-keleti konfliktusok  Ismeretek tanulása a közel-keleti 

konfliktusokról; történelmi 
időben és térben való 
tájékozódás, fogalmak helyes 
használata 

 Tudja megmutatni: 
Izrael, Palesztina. 
Fogalmak: arab-izraeli 
konfliktus, arab-izraeli 
háború, zsidó telepesek. 

 Tudja megmutatni: 
Izrael, Palesztina, 
Egyiptom, Szuez. 
Fogalmak: arab-izraeli 
konfliktus, arab-izraeli 
háború, zsidó telepesek. 

        
IX. 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 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., 1947. 
február 10., május 30 – 
június 2. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
köztársaság kikiáltása, 
koalíció, államosítás. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1946. február 1., 
augusztus 1., november 
1947. február 10. Ismeri 
és helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
köztársaság kikiáltása, 
államosítás, koalíció.  

        
1.2. 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: 
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 

 

Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: államosítás, 
osztályharc, ÁVH, 
ÁVO, koncepciós perek, 
diktatúra. 

 

Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: államosítás, 
osztályharc, ÁVH, 
ÁVO, koncepciós perek, 
kolhozosítás, diktatúra. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: koncepciós 
perek, amnesztia, 
statárium, rögtönítélő 
bíróság. 

        
3. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 
 Ismeretek tanulása az 1956-os 

forradalomról és 
szabadságharcról 
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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., 1954. október 
23–24., 1955., 1956. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: személyi 
kultusz. 

 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,  

        
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 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 15 perces 
kiselőadás megtartására. 

        
3.3. 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, pufajkás. 

 Tudja, milyen történelmi 
események kapcsoló-
dnak a következő dátu-
mokhoz: 1956. novem-
ber 4., 14., 22., 29. Meg 
tudja mutatni térképen, 
illetve azono-sítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszíneket: 
Budapest, Jugoszlávia.  
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: intervenció, 
menedék-jog, Forra-
dalmi Munkás-Paraszt 
Kormány, pufajkás.  

        
3.4. 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. 
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X. 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., 1988. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
gazdasági mechanizmus 
reformja, 
gazdaságirányítási 
reform.  

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz: 
1958, 1960, 1961. 1966. 
1968., 1986. október, 
1987. június 25., 1988. 
Ismeri és helyesen 
használja a következő 
fogalmakat: gazdasági 
mechanizmus reformja, 
gazdaságirányítási 
reform,  

        
2. 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, 
MDF, SZDSZ, FKgP, 
többpártrendszer, MSZP, 
KDNP, országgyűlési 
választások, Antall-
kormány. Képes az adott 
témában 10 perces 
kiselőadás megtartására. 

 Tudja, milyen történelmi 
események 
kapcsolódnak a 
következő dátumokhoz:. 
1988., 1989. október 23.   
Meg tudja mutatni 
térképen, illetve 
azonosítani tudja 
vaktérképen a következő 
történelmi helyszínt: 
Lakitelek. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
FIDESZ, MSZMP, 
MDF, SZDSZ, FKgP, 
többpártrendszer, 
pluralizmus, jogállam, 
MSZP, KDNP, 
országgyűlési 
választások, Antall-
kormány. Képes az adott 
témában 15 perces 
kiselőadás megtartására. 

 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon  
 
Legyenek képesek a tanulók a történelmi múlt rekonstruálására különböző történelmi forrásokból, 
emlékiratokból, visszaemlékezésekből, naplókból, történelmi személyek levelezéseiből. Ismerjék meg a 
nemzetkarakterológia relációját, tudatosuljon bennük az, hogy a korabeli forrásokban sokszor antropomorf 
módon igyekeztek bemutatni a korabeli nemzetállamokat. 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.)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. 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. 
Legyenek képesek és érezzenek hajlandóságot korabeli karikatúrák elemzéshez a Borsszem Jankó c. sajtóból, a 
karikatúrák elemzése során rendelkezzenek elegendő információval a magyar parlamentarizmusról, a politikai 
életről, a társadalomról, a nemzetiségekről, az antiszemitizmusról. Váljanak képessé a tanulók önálló 
információgyűjtésre az adott témához. Érezzenek belső indíttatást arra, hogy ne csak a tankönyvből, de 
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 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 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. Legyenek képesek kisebb közösségek és a többségi társadalom együttélését és 
konfliktusait bemutatni (pl. nemzetiségi kérdés és a zsidóság a dualizmus idején). 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. 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). További ismereteket szerezzenek 
a magyar történelem kiemelkedő alakjairól és eseményeiről különösen a kiegyezésről és Deák Ferenc életútjáról.  

Rendelkezzenek kellő információval 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 struktúrákban való gondolkodásuk. Váljanak képessé a különböző kultúrák, korok és korszakok több 
szempontú összehasonlítására. Széles körű 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.  

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. 

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. 

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. 

Tudják bemutatni a polgári demokratikus és totális rendszerek közötti különbséget. Legyenek képesek bemutatni 
egy-egy politikai-szövetségi rendszer kialakulását, célkitűzését. 
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Személyi feltételek 

 Történelem szakos középiskolai tanári oklevél  

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 

 Balla Árpád: Történelem 9. a szakiskolák számára 
 Balla Árpád: Történelem 10. a szakiskolák számára 

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 
 Ábrák, táblázatok adatainak 

földolgozása 
 Internet és CD-ROM használata 

(keresés stb.) 
 Múzeumlátogatás során 

feladatlap kitöltése 
 Írásbeli szövegalkotás (pl. leíró 

szöveg készítése) 
 Témával kapcsolatos rádió- és 

televízióműsorok 
meghallgatása, megtekintése 
 Projekt módszer 

 Egyéni megbeszélés 
 Csoportos megbeszélés 
 Egyénre szóló szóbeli 

feladatadás 
 Csoporthoz igazított szóbeli 

feladatadás 
 Szóbeli feleltetés 
 Vita 
 Egyéni kiselőadás 
 Egyéni haladást tükröző 

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 
 Kiállítások 
 Rendezvények 
 Előadások 
 Versenyeztetés 
 Zsűrizés 

 Egyénre szóló leíró-elemző 
verbális minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző verbális minősítés 
  „Hagyományos” osztályozás 
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A Gazdálkodási ismeretek kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
szakiskola 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 0,5 0,5 

 
 
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) 

0,5 0,5 
 

 
 

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. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
4602 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 
 
 

Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9–10. 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. 
 

        
2. A vállalkozó tulajdonságai 

és a vállalkozáshoz 
szükséges ismeretek 

 A vállalkozó tulajdonságainak és 
a vállalkozáshoz szükséges 
ismeretek összegyűjtése 
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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. 

        
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 
KÖZÖTTÜK 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 
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 szüksé-
gességéről és lehetséges 
eszközeiről, esetelemzés: 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 
szerepvállalásárnak 
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: állásinterjú 
bemutatása önként vállalkozó 
szereplőkkel. 
Fogalomértelmezés: “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 hIrdetést 
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 
    

        



 
 
 
 
4614 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 
 
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. 

        
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.
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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.  
 
 

        
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 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 Embertan kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 9–10. 
évfolyama 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. 
Óraszám 
(hetente) 

 0,5  0,5 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
Az Embertan kerettanterv a NAT Ember és társadalom műveltségi területekre terjed ki. A Képességfejlesztő és 
értékőrző kerettanterv Önismeret 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 az Információs és kommunikációs kultúra, a Tanulás és a 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire követelményeinek teljesítését.  
 
 
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 
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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 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 
Kamarás István: Embertan-kalauz (Tantárgyi útmutató és tankönyvhasználati kalauz az Embertan I–II. 
munkáltató tankönyvekhez)  (megjelenés alatt) 
Kamarás István–Sárkány Klára: Embertan középhaladóknak. Keraban K. 
Kamarás István: Bevezetés az embertanba. PSZM  
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                        Az Embertan tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon 
 
 
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 9–10. 
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. 
 
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,  

                                                           
1 Dőlt betűkkel a Nemzeti alaptantervben is szereplőket tüntettük fel. 
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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. 
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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: 
 
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. 
Óraszám 
(hetente) 

 0,5  0,5 
 

Jelmagyarázat 
 

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

           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás 

 
 
 
 
 
 

                                                           
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. 
3 Egy 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. 

        
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 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, szükségszerű-
ség, 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. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyam 
 
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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Személyi feltételek 

 Pedagógus végzettség és: 
 2003-tól Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzés, addig 30-60 órás PAT 

továbbképzés 
 2007-től ember- és társadalomismeret szak 

Tárgyi feltételek 

 Videó 
 Magnó  
 A témakört képviselő könyv- és folyóiratállomány 
 Számítógép Internettel 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Kamarás István: Embertan-kalauz (Tantárgyi útmutató és tankönyvhasználati kalauz az Embertan I.- II. 
munkáltató tankönyvekhez)  (megjelenés alatt) 
 Kamarás István – Sárkány Klára: Embertan középhaladóknak. Keraban K. 
 Kamarás István: Bevezetés az embertanba. PSZM  

 
 

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 
 Konfliktus-megoldási módok 

kipróbálása, 
 Tények és tapasztalatok 

gyűjtése, feldolgozása és 
értelmezése 
 Szépirodalmi, ismeretközlő és 

szakirodalmi szöveg elolvasása 
és feldolgozása 
  
 Könyvtári kutatás, referálás, 

bibliográfia készítés 
 Vizuális megjelenítés 
 Sajtófigyelés 
 Írásművek készítése (jegyzet, 

ismertetés, összegezés, 
tanulmány, esszé) 
 Tanulói előadás, kiállítások 

rendezése 
 Önmaguk, események, 

helyzetek megfigyelése és 
elemzése 

 A tanult tények, tulajdonságok, 
fogalmak és összefüggések 
bemutatása szerepjátékkal 
 Kisebb lélektani vizsgálatok és 

szociológiai (szociográfiai) 
kutatások elvégzése 
 Vitákban való kompetens 

részvétel 

 Szöveges szóbeli formatív 
értékelés 
 Félévi és év végi szummatív 

értékelés 
 
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 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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ÖNISMERET 
,,A” áltozat 

 
9–10. évfolyam 
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Az Önismeret kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 9–10. 
évfolyam 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  0,5  0,5 

 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
Az Önismeret kerettanterv a NAT Ember és társadalom 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 az 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. 
 
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. 
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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. 
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Javasolt óraszám 
 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti 

óraszám 
 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 
 

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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Tanév végi követelmények a 9. évfolyamon 
 
 

a) Ismerje, és pontosan definiálja szóban vagy írásban a kognitív szférához tartozó pszichikus 
megnyilvánulásokat. 

b) Legyen képes 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. 

        
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. 



 
 
 
 
4638 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 
 
 Kábítószerélveze)/, 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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Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
 

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, sorolja fel és elemezze a stresszre adott legtipikusabb reakciókat. 
e) Fejtse ki részletesen a problémafókuszú és az emociófókuszú megküzdési módokról tanultakat. 
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. 

 

Személyi feltételek 

 Egyetemi szintű pedagógus végzettség 
 2003-tól Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzés, addig 30-60 órás PAT továbbképzés 
 2007-től ember- és társadalomismeret szak 

Tárgyi feltételek 

 Videó 
 Magnó 
 A témakört képviselő könyv- és folyóiratállomány 
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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 
 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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AZ 
 

EMBER  
A TERMÉSZETBEN 

 
 MŰVELTSÉGI TERÜLET  

KERETTANTERVEI 
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Biológia és egészségtan a szakiskola 9–10. évfolyama számára 
Fizika a szakiskola 9–10. évfolyama számára  
Kémia a szakiskola 9–10. évfolyama számára 
 
A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 

Évfolyam 9. 120 
Biológia és egészségtan 1 1 
Fizika 1,5 1,5 
Kémia 1,5 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 
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. 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv bármely tantárgyi tantervének, segédleteinek és taneszközeinek 
használatára továbbképzések keretében készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 
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A Biológia és egészségtan kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
szakiskola 9–10. 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. 
Heti óraszám 1 1,5 

 
 

A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Biológia és egészségtan kerettanterv a NAT Ember a természetben 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 lét szerepeire 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. 
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A Biológia tanulásának céljai a 9–10. évfolyamon  
 
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. 
 
 
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. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 
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 
 
 

9–10. 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 fényenergiafelvételt 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. 

        
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. 
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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. 

        
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. 
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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. 

        
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. 

        
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. 

        
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. 

        
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. 

        
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. 

        
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. 

        
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. 
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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.  

        
III. ÁLLATÉLETTAN  ÁLLATÉLETTANI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
1. A belső védekezés és  a 

védekezőrendszer 
 Ismeretek tanulása a belső 

védekezésről és a 
védekezőrendszerről 

    

        
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. 
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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. 

        
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     
        
4.2. 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. 
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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. 

        
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. 
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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 
    

        
9.2.3. 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 
    

        
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. 
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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. 

        
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. 
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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 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). 

        
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. 
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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. 

        
14. Az élettanitól eltérő 

működések 
 Ismeretek rendszerezése az 

élettanitól eltérő működésekről 
 Ismeri az életműködések 

élettani és élettanitól 
letérő 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 

életfunkcióval és a 
tanultakhoz kötődő 
legfontosabb betegségekkel 
kapcsolatban 

 A WHO adatainak ismertetése az 
emberiség életfunkcióval és a 
tanultakhoz kötődő legfontosabb 
betegségekkel kapcsolatban 

 Ismeri a WHO szerepét 
az ismertetett adatokat 
grafikonról értelmezni 
tudja. 

 Az adatokat helyes 
értelmezésén túl az 
emberiség valamely 
nagy problémájáról 
írásos beszámolót készít 
a média cikkei, 
képanyaga alapján. 

        
IV. 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. 
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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. 

        
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. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4661 

 
        
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. 

        
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. 

        
V. 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. 
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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 
    

        
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. 
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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. 

        
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. 

        
VI. EVOLÚCIÓ  ISMERETEK TANULÁSA AZ 

EVOLÚCIÓRÓL 
    

        
1. Evolúciós elméletek  Evolúciós elméletek tanulása     
        
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. 
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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 
    

        
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. 
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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. 

        
VII. 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 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. 



 
 
 
 
4666 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
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. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4667 

 
        
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. 

        
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 
    



 
 
 
 
4668 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
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 
    

        
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 
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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. 

        
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. 
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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 
    

        
2.7.2.2.2.2. 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 
    

        
2.7.2.2.2.5.2. 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. 
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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. 

        
VIII. ÁLTALÁNOS 

EGÉSZSÉGTAN 
 ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGTANI 

ISMERETEK TANULÁSA 
    

        
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. 

        
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. 

        
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). 



 
 
 
 
4672 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
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. 

        
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. 

        
I. TERMÉSZETVÉDELEM, 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 ISMERETEK TANULÁSA, 

TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A TERMÉSZETVÉDELEMRŐL 

    

        
II.  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. 
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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. 

III. KÖRNYEZETGAZDÁL-
KODÁS 

 ISMERETEK TANULÁSA A 
KÖRNYZETGAZDÁLKO-
DÁSRÓL 

    

        
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. 

        
IV. 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. 
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V. 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. 

        
VI. 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. 

        
VII.  KÖRNYEZETÉPÍTÉS  ISMERTEK TANULÁSA  

KÖRNYEZETÉPÍTÉSRŐL 
    

        
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. 

        
VIII
. 

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. 
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Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyam 
 
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. 
 
10. évfolyamhoz  
 
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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Személyi feltételek 

 Biológia szakos középiskolai tanári képesítés 

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, anyagcsereélettani, 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 

 
A tananyagelsajátítás, 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, félre-
produktív, produktív) 

 Team munka (a tananyag feldol-
gozása differenciált képességeken 
alapuló csoportos munkában) 

 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) 

 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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FIZIKA 
 

9–10. évfolyam 
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A Fizika kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 9–10. 
évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított és 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. 
Heti óraszám 1,5 1,5 

 
 
A KÉK kerettanterv a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Fizika kerettanterv az Ember a természetben műveltségi terület Fizika műveltségi részterületére terjed ki. A 
kerettanterv az Ember a természetben 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 az 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 9–10. 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. 
Óraszám (hetente) 1,5 1,5 
 
 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10. NT-13101/2 Bakányi–Fodor: Fizika. I. 

 NT-13201/1 Dede–Isza: Fizika. II. 
 NT-13129/1 Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések. 

 
Tanítási segédlet 

 
Évfolyam Raktári 

szám 
Cím 

9–10. 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 
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 
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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 
 
 
Szerezzenek ismereteket és tapasztalatokat a különféle erőhatásokról és következményeikről. Szerezzenek 
ismereteket és tapasztalatokat a forgatónyomatékról. Ismerkedjenek meg az egyszerű gépekkel. Tanulják meg, 
hogy mit jelent a merev test egyensúlya. Szerezzenek tapasztalatot a tanulók a hőtágulásról, ismerkedjenek meg 
a hőtágulások okaival. Mélyítsék el a halmazállapot-változásokról eddig szerzett ismereteiket és tapasztalataikat. 
Szerezzenek ismereteket a rendezetlen mozgásról. Tanulják meg a gáztörvényeket. Ismerjék meg a hőtan három 
fő tételét. Ismerkedjenek meg a tanulók a rezgésekkel. Tanulják meg a dinamika alaptörvényét.  Ismerkedjenek 
meg a fizikatörténet kiemelkedő személyiségeinek munkásságával. 
 
 

  
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 
    

 
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 
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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. 

 
 
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. 
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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   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, 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 
    

 
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 × g × 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 × g × h egyenletet. 
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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 mi a légnyomás. 

 
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. 

 
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. 
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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. 

 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. 

 
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. 

 
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.. 
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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 

    

 
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 
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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 

 ISMERETEKI TANULÁSA A 
FIZIKATÖÁRTÉNET 
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  
 Tudja, ki volt Pascal.  Rövid, lényegretörő 

ismertetést tud adni Pascal 
munkásságáról. 

 
3. Torricelli munkássága  Torricelli munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása  

 Tudja, ki volt 
Torricelli. 

 Rövid, lényegretörő 
ismertetést tud adni 
Torricelli munkásságáról. 

 
4. Eötvös Loránd munkássága  Eötvös Loránd munkásságáról 

informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása  

 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  
 Tudja, ki volt Kepler.  Rövid, lényegretörő 

ismertetést tud adni 
Kepler munkásságáról. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

A Fizika tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Szerezzenek ismereteket a tanulók a forgómozgásról. Tanulják meg az egyenletes körmozgás jellegzetességeit. 
Ismerjék meg a forgásállapotot és a forgásállapot megváltoztatásának lehetőségeit, következményeit. 
Szerezzenek ismereteket a perdületről és a forgatónyomatékról. Tanulják meg kiszámítani a perdületet. 
Szerezzenek ismereteket és tapasztalatokat a hullámmozgásról, a hullámok fajtáiról. Szerezzenek ismereteket és 
tapasztalatokat a hangról, a hang terjedéséről, jellemzőiről. Ismerjék meg a tömegek dinamikai mérését, a 
lendület fogalmát.  Szerezzenek ismereteket az elektromosságtan köréből, ismerjék meg a köznapi életben 
használatos elektromos eszközöket, berendezéseket és azok működési elvét. Ismerkedjenek meg a fizikatörténet 
kiemelkedő személyiségeinek munkásságával. 
 

  
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 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. 
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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. 

 
3.2. A perdület kiszámítása  A perdület kiszámításának 

gyakorlása. 
 Ki tudja számítani 

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. 

 
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. 
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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 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.  

 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 × m/s) 

 A lendület mérése mechanikai 
kölcsönahtásokban 

 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. 
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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, int világkép 
formáló 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 a tehetetlenség 
törvényét. 

 Ismeri az I. törvény 
lendületmegmaradási 
törvényből való 
levezetését. 

 
3.2. A dinamika alaptörvénye 

F = ∆I/∆t = m × a 
 A dinamika alaptörvényének 

levezetése a 
lendületmegmaradás 
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 
lendületmegmaradás 
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 halmazállapot-változások  Ismeretek tanulása, 

tapasztalatok szerzése a 
halmazállapot-változásokról 

    

 
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. 
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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 

    

 
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-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). 
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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. 

 
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. 

 
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 tekint-
hetjük-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 × 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. 
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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 × 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. 

 
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 
FIZIKATÖÁRTÉNET 
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. 

        
VIII. ELEKTROMOSSÁG, 

MÁGNESSÉG 
      

 
1.  Elektrosztatika  Ismeretek tanulása az 

elektrtosztaiika témaköréből 
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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. 

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. 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4697 

 
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. 

        
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 teljesítméány 

 Egyszerű feladatokat -
esetleg segítséggel - 
meg tudjon oldani 

 Meg tudjon oldani 
induktív ellenállásra, 
kapacitív ellenállásra 
vonatkozó feladatokat. 
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Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyamon  
 
9. évfolyam 
 
a) Használja helyesen a szakkifejezéseket, ismerje a köznapi jelentéstől való eltérésüket. 
b) Ismerje meg a dinamika fogalmát, a hozzátartozó jelenségeket, egyszerű számításokat tudjon végezni a 

tanultak alapján. 
c) A bemutatott kísérleteket értse, helyesen magyarázza, arról összefüggően is tudjon beszélni. 
d) A feladatként adott egyszerű kísérletet tervezze meg, mutassa be. A munka fegyelmezett végzésekor a 

szükséges formában a közös munkavégzésben aktívan vegyen részt. 
e) A tudománytörténet vonatkozó eseményének ismertetéséről készítsen előadási vázlatot, máshonnan szerzett 

értesüléseit, olvasmányait dolgozza bele 
 
10. évfolyam 
 
a) Ismerje meg a forgómozgás fogalmát, jelenségét, egyszerű számításokat tudjon végezni a tanultak alapján. 
b) 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. 

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. 
Alakítsa ki egyéni véleményét az emberi felelősség személyes és közösségi mivoltáról. 

e) 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. 

f) A tanultakat bemutató egyszerű demonstrációs kísérletet tudja reprodukálni. 
g) A kísérletről tudjon jegyzőkönyvet készíteni. 
h) Ismerjen néhány tudománytörténeti eseményt, azokkal kapcsolatos könyvtári gyűjtéséről előadási tervet 

készítsen. 
i) Vegyen részt aktívan a közös kísérletek értelmezésében, azok reprodukcióját végezze el, vagy másokkal 

együtt dolgozzon a csoportban 
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Személyi feltételek 

 Matematika-fizika szakos egyetemi tanári diploma 

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 
 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 

 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 
 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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KÉMIA 
 

9–10. évfolyam 
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A Kémia kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 9–10. 
évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított és összevetett részletes kerettanterv. A kerettantervet és 
taneszközeit használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző 
kerettanterv szerint dolgoznak.  
 
A Kémia kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
heti óraszám 1,5 1,5 

 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Kémia kerettanterve az Ember a természetben 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, az Információs és kommunikációs kultúra fejlesztésére és a Tanulásra helyezi a 
fő hangsúlyt. Ezen kívül segíti a Hon- és népismeret, az 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 9–10. évfolyamon szükséges tanterem és/vagy 
laboratórium, szertár, vegyszerraktár, előkészítő. 
 

  = 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 

(belépő tevékenységformák) 

  
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. 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. 

        
1.2. 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. 

        
1.3. 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. 

        
1.4. 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. 

        
1.5. 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. 
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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 

meghatározó 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. 

        



 
 
 
 
4706 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
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. 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. 

        
3.7. 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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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 

(belépő tevékenységformák) 

  
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); 

 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. 
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1.1. Makromolekuláris kémia 

(Medaihradszky, Bajusz, 
Kisfaludi); 
magyarországi kémia 
(Irinyi, Görgey, Than, 
Müller, Szent-Györgyi, 
Hevesy) 

     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 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. 

        
1.2. 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. 

        
2.2. 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. 
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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. 

        
3.4. telítetlen szénhidrogének 

alkének 
(az etén égése, addíciós 
reakciói, polimerizáció, 
polietilén) 
alkének ipari jelentősége 
diének   
(butadién, izoprén, kaucsuk, 
gumi, műgumi) 
alkinek 
(etin addíciós reakciói, ipari 
jelentősége) 
halogénezett 
szénhidrógének 
(freon, vinil-klorid, PVC, 
teflon) tulajdonságai, 
jelentőségük, élettani és 
környezeti hatásuk (freon és 
PVC),  
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 
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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, 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  a metanol, glicerin 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. 

 Önállóan be tudja 
mutatni  megszerzett 
ismereteit szóban, 
írásban vagy kiállítás 
formájában. 
Publicisztikai szöveget 
tud alkotni a kutatói 
munkája során, a 
metanol, glicerin 
témákhoz köthető 
információiról. 

        
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. 
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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. 

        
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. 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. 
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6.2. 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. 

        
6.3. 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. 

        
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) 

 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. poliszacharidok 

(cellulóz, papír, 
újrahasznosíthatósági 
lehetőségek, keményítő, 
glikogén) 

 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. 

        
IV. A BIOLÓGIA HATÁRÁN  ISMERETEK TANULÁSA A 

BIOLÓGIA HATÁRÁRÓL 
    

        
1. Nukleinsavak  Ismeretek tanulása a 

nukleinsavakról 
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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. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyamon 
 
9. évfolyam 
 
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. 
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. 
 
10. évfolyam 
 
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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Személyi feltételek 

 Kémia szakos középiskolai tanári képesítés 

Tárgyi feltételek 

 Termek:  
 tanterem (előadóterem) 
 szaktanterem vagy laboratórium (szerves és szervetlen) 
 vegyszerraktár, vegyszerszekrény 
 előkészítő 
 mérlegszoba 

 Vegyszerek: egyéni beszerzés 
 Kísérleti eszközök: egyéni beszerzés 
 Modellek: 

 Pálcika: egységcsomag / 4 fő 
 Kallotte: egységcsomag / 4 fő 

 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 
 a szervetlen háztartási vegyszerek használata 
 a kémiai anyagok hatása a környezetre 
 az egészségvédő és károsító anyagok 
 a háztartási szerves anyagok, vegyszerek felhasználása és a veszélyes hulladékok tárolása 
 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 szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Általános kémia tankönyv  NT-15101 
 Általános kémia munkafüzet  NT-15101/M 
 Szerves kémia tankönyv NT-15103 
 Szerves kémia munkafüzet NT-15103/M 

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;  

 

 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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FÖLDÜNK – 
KÖRNYEZETÜNK 

 
 MŰVELTSÉGI TERÜLET  

TANTERVEI 
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A Földünk- környezetünk műveltségterületre készült részletes tantervek a következők:  
 
Földrajz a szakiskola 9–10 évfolyama számára 
 
 
A tantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek (heti óraszámok): 
 
  

Évfolyam 9. 10. 

Óraszám 1 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. 

 
 
A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 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 4719 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖLDRAJZ 
 

9–10. évfolyam 
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A Földrajz tanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 9–10. 
évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes tanterv. A tantervet és taneszközeit használhatják, 
választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint 
dolgoznak.    
 
A Földrajz tanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 

Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 1 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 Földünk 
és Környezetünk műveltségi terület követelményeinek, valamint a Kerettanterv Földrajz tantárgyleírásában 
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, 
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 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 
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 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 
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. 

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 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.  

 

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.   
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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 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.  
 

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 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 
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. 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.  
 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 

 
1 

 
1 

 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
CR-0003 Cartographia: Középiskolai földrajzi atlasz 
KT-0412 Kleininger Tamás: Földrajz a szakiskolák számára  
KT-0413 Kleininger Tamás: Földrajz a szakiskolák számára (munkafüzet) 
KT-0414 Kleininger Tamás: Földrajz a szakiskolák számára (témazáró feladatlap) 

9–10 

  
 
 

  = kötelezően választandó. 

☺  =szabadon választható. 

b  = lehetőség szerint csoportbontással. 
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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 földtani ismereteik. A globális problémák megértéséhez elengedhetetlen a különböző 
szférák keletkezésének, fejlődésének, egymásra gyakorolt kölcsönhatásuknak a megismerése. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        

I. TÁJÉKOZÓDÁS  ISMERETEK TANULÁSA, 
TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A TÁJÉKOZÓDÁSRÓL ÉS 
ANNAK JELENTŐSÉGÉRŐL 

    

        

1. 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 mozgásának 
törvényszerűségei (a Nap 
körüli keringés és 
következményei; a tengely 
körüli forgás és 
következményei; 

 a Föld  különböző mozgásainak és 
e mozgások időtartamának 
bemutatása, a mozgások 
törvényszerűségeinek   

 Ismeri a Föld különböző 
mozgásait és azok 
időtartamát. 

 A Föld különböző 
mozgásait és pontos 
időtartamukat be tudja 
mutatni. 
 

        
2. Tájékozódás az időben 

Napi időszámítás, évi 
időszámítás 

 Az időszámítás alapjainak 
tisztázása 

 Ismeri az időszámítás 
alapjait. 

 Be tudja mutatni a Föld 
különböző mozgásai és 
az időszámítás közti 
összefüggéseket. 

        

3. 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 
az űrfelvételek főbb fajtái, 
felhasználási 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 
űrfelvételek főbb fajtáit, 
ismertetni tudja 
felhasználásuk főbb 
területeit. 
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4. A Föld felépítése, 

szerkezete: 
a kéreg fontosabb 
anyagai; 
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 
 

 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;Különböző vulkáni 
tevékenység során kialakult 
formák megnevezése, 
lerajzolása,értelmezése. 
Vulkáni utóműködés főbb 
fajtáinak megismerése 
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; 
 

 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. Fel 
tudja sorolni a különböző 
vulkáni tevékenység 
során kialakult formákat. 
Fel tudja sorolni a 
vulkáni 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 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. Fel tudja 
sorolni a különböző 
vulkáni tevékenység során 
kialakult formákat, be 
tudja mutatni és értelmezni 
tudja a kialakulás 
folyamatát. 
Fel tudja sorolni a vulkáni 
utóműködés főbb fajtáit és 
el tudja mondani működési 
elvüket. 
Ismeri és le tudja rajzolni a 
fontosabb szerkezeti 
elemeket. 
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. 
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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) 
karszt jelenségek; 
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); a víz 
mészkőben végzett munkájának 
eredményeként létrejött különböző 
formák kialakulásának 
megismerése 
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. Fel tudja 
sorolni a különböző 
karsztjelenségeket 
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 
édesvizek %-os arányát. 
Osztályozni tudja a 
vizeket. Fel tudja sorolni 
a különböző 
karsztjelenségeket és el 
tudja magyarázni 
kialakulásukat. 
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); 
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 
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 víz szerepe a légkörben, 
csapadék kialakulása. 
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. Fel tudja 
sorolni a csapadék 
különböző formáit. 
Ismeri a csapadék 
gazdasági jelentőségét. 
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. Fel 
tudja sorolni a csapadék 
különböző formáit és el 
tudja magyarázni 
kialakulásukat. 
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. 
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3. A pedoszféra: 

a talajkialakulás 
folyamata; a fontosabb 
talajtípusok; 
a talajerózió, a 
talajvédelem és a 
talajerőgazdálkodás 
Az éghajlati övezetek 
komplex bemutatása 

 A talajképződés komplex 
folyamatának megtanulása; 
talajok osztályozása; 
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 
talajokat (fekete, barna, 
homok). 
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. 
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 
rendelkezik az éghajlati 
diagramok elemzésében. 

 
 
 

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 
forrásairól.  

c) Biztonsággal tudja használni a domborzati és a tematikus földrajzi térképeket.  
d) Helyes képzetekkel bír a környezet elemeinek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok 

nagyságrendjéről.  
e) Ismeri a földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat.  
f) Tisztában van a Világegyetem felépítésévell.  
g) Ismeri a megújuló és a meg nem újuló energiahordozókat, ezzel összefüggésben látja az energiatermelő 

és -fogyasztó folyamatok rövid és hosszú távú következményeit a természeti és a társadalmi 
környezetben.  

h) Tudja értelmezni az egyes geoszfárák, a tájak, országok, kontinensek természeti és társadalmi 
jellemzőinek összefüggéseit és kölcsönhatásait.  

i) 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.  
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

A Földrajz tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
A tanulók tanulmányaik során ismerjék meg a világgazdaság jellemző folyamatait, alkossanak képet a fejlett és 
fejlődő országok helyzetéről. 
 

 
 

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM   

TELJESÍTMÉNY 

        

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        

I. A VILÁG 
TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI KÉPE 

 A VILÁG TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI KÉPÉNEK 
ÁTTEKINTÉSE 

    

        
1. A társadalmi és földrajzi 

munkamegosztás 
kialakulása: 
a világgazdaság; 

 A társadalmi és földrajzi 
munkamegosztás jelentésének 
tisztázása meglévő ismeretek 
mozgósításával; 
a világgazdaság definíciójának 
megtanulása. 
 

 Tudja, mi a 
munkamegosztás 
lényege. 
Értelmezni tudja az 
export és az import 
fogalmát. 
. 

 Tudja, mi a társadalmi és 
a földrajzi 
munkamegosztás közötti 
különbség. 
Ismeri a kettő 
összefüggését. 
Ismeri és pontosan fel 
tudja idézni a 
világgazdaság 
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 
tényezők gazdasági életet 
meghatározó szerepének 
tisztázása; 
egy- egy ország vagy régió 
gazdasági fejlettségi szintjének 
elemzése a természeti és 
társadalmi tényezők 
figyelembevételével; 
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. 

        
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 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, 
 

 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. 
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4. Településföldrajz: 

telepítőtényezők, 
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 
telepítőtényezőket. 
Tudja, hogy  mi adja 
meg egy-egy település 
rangját. Ismeri a világ 
nagyobb városait és 
topográfiájukat. 

 Ismeri a 
telepítőtényezőket, 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. 

        
5. 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. 

        
6.1. 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. 

        
6.2. 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. 

        
6.3. 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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7. 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.  

 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. 

        
II. 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 lehetőségeinek 
tisztázása 

 Ismeri a 
levegőszennyezést 
kiváltó okokat és 
következményeiket. 

 Szabatosan tud beszélni, 
írni a levegőszennyezés 
eredetéről, 
következményeiről, 
megelőzésének 
lehetőségeiről. 

        
1.2. 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. 

        
2. A környezetvédelem  Ismeretek tanulása, tapasztalatok 

szerzése a természetvédelemről 
szövegolvasás, -feldolgozás, 
képek, ábrák, táblázatok 
elemzése, megfigyelés, vizsgálat 
révén 

    

        
3. 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 Az 
európai integráció 
létrejötte, bővülési 
folyamata Magyaroszág és 
az Európai Unió) 

 Adatok, tények gyűjtése a 
kontinens demográfiai 
viszonyairól; 
Európa egyes országai és 
térségei eltérő gazdasági 
fejlettségét okozó hatások 
számbavétele. Az európai 
integrációs folyamat politikai és 
gazdasági háttere. Az Európai 
Unió tevékenysége Magyarország 
és az Európai Unió közt létrejött 
megállapodások. 

 Ismeri Európa 
lakosságának 
összetételét és a 
népsűrűségére 
vonatkozó jellemzőket. 
Meg tudja nevezni és 
térképen meg tudja 
mutatni az európai 
országokat és 
fővárosaikat. 
Ismeri az Európai Unió 
alapító tagjait, illetve a 
belépő tagállamokat. 
Ismeri az Európai Unió 
célkitűzéseit. 
 

 Ismeri a kontinens 
demográfiai viszonyait. 
Tudja biztosan, hogy 
milyen természeti és 
társadalmi tényezők 
hatottak az európai 
gazdasági élet 
fejlődésére. 
Be tudja mutatni az 
integráció folyamatát. 
Ismeri az Európai Unió 
agrár és területfejlesztési 
politikáját, külgazdasági 
kapcsolatait. 
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4. 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; 
Amerika gazdaságának, 
iparának jellemző vonásai; 
ipar, mezőgazdaság, 
közlekedés, kereskedelem; 
Térség gazdasági 
integrációja 
 

 A földrajzi felfedezésekről szóló 
irodalom (benne 
megkülönböztetetten az 
Amerikáról szóló részek) 
áttekintése; 
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. 
 
Alapvető topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

 Tudja, mik a kontinens 
sajátos társadalmi-
gazdasági fejlődésének 
mozgatórugói. 
Tudja, milyen szerepet 
tölt be a kontinens a 
világgazdaság 
egészében. 
Biztos topográfiai 
ismeretekkel 
rendelkezik. 

        
5. Ázsia regionális társadalmi 

és gazdasági földrajza: 
Ázsia lakossága; 
a kontinens gazdasági 
életét befolyásoló 
természeti és társadalmi 
tényezők, az eltérő 
gazdasági fejlettség okai; 
Ázsia gazdasági 
teljesítőképességének súlya 
a világgazdaságban; 
a kontinens nemzetközi 
kereskedelemben betöltött 
szerepe. 
Japán gazdasági élete. 

 A  földrajzi felfedezésekről szóló 
irodalom áttekintése, különös 
tekintettel az Ázsiáról szóló 
fejezetekre. 
A természeti adottságok és a 
különböző gazdasági ágak, 
ágazatok kapcsolatának 
elemzése. 
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. 
 

 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. 

 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon  
 
a) Tudja, mi a társadalmi és a földrajzi munkamegosztás közötti különbség. Ismeri a kettő összefüggését. 

Ismeri és pontosan fel tudja idézni a világgazdaság definícióját. 
b) Ismeri a telepítőtényezőket, és példákkal tudja bizonyítani, hogy egy-egy fontosabb település kialakulásában 

milyen tényezők játszottak szerepet. 
c) Ismeri a településhálózat és a településszerkezet közötti összefüggést. 
d) Pontos ismeretekkel rendelkezik az agglomerációról, ismeri a megalopolisz fogalmát. Tudja, mit jelent az 

urbanizáció. 
e) Ismeri és fel tudja sorolni a gazdasági fejlettség szempontjából csoportosított országokat (tömörüléseket). 

Tud beszélni a volt KGST szerepéről, történetéről, valamint az EGK szerepéről, tagállamairól. 
f) Ismeri Európa lakosságának összetételét és a népsűrűségére vonatkozó jellemzőket. 
g) Meg tudja nevezni és térképen meg tudja mutatni az európai országokat és fővárosaikat. 
h) Ismeri az Európai Unió alapító tagjait, illetve a belépő tagállamokat. Ismeri az Európai Unió célkitűzéseit. 
i) Tudja mik Amerika sajátos társadalmi-gazdasági fejlődésének mozgatórugói. Tudja, milyen szerepet tölt be 

a kontinens a világgazdaság egészében. 
j) Biztos topográfiai ismeretekkel rendelkezik. 
k) Ismeretekkel rendelkezik a világ fontosabb városairól. 
l) Ismeri a kontinensek, tájak, országok regionális sajátosságait, különbségeit, rendszerét.  
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Személyi feltételek 

 Földrajz szakos középiskolai tanári képesítés 

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 
 Kleininger Tamás: Földrajz a szakiskolák számára    KT-0412 
 Kleininger Tamás: Földrajz a szakiskolák számára (munkafüzet)   KT-0412 
 Kleininger Tamás: Földrajz a szakiskolák számára (témazáró feladatlap)  KT-0412 
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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, 
lényegkiemelés, kérdés 
megfogalmazása stb.) 
 Szakszöveg jegyzetelési 

módjainak gyakorlása 
 Táblázatok adatsorainak 

értelmezése, készítése 
 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 
 Projekt módszer 
 Terminus technikusok szótár 

segítségével történő 
magyarázata 
 A természet anyagainak 

vizsgálata 
 Földrajzi nevek helyesírásának 

gyakorlása, elsajátítása 
 Térbeli folyamatok, jelenségek 

összehasonlító elemzése 
 Térképhasználat, tájékozódás a 

térképen  
 Egy szabadon választott téma 

komplex feldolgozása és 
bemutatása (kiselőadás, írásbeli 
beszámoló) 
 Definíció alkotás és értelmezés 

 Egy komplex feladat önálló, 
vagy csoportos megoldása 
 A természet anyagainak 

felismertetése 
 Földrajzi nevek bemutatása a 

falitérképen és a vaktérképen 
 Rövid szóbeli értékelés 

megtartása egy adott témában 
 A tanuló által végzett 

vizsgálatok módszereinek és 
eredményeinek kiértékelése 
 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) 
 Külső szakértő bevonása 
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Ének-zene a szakiskola 9–10. évfolyama  

Mozgóképkultúra és médiaismeret a szakiskola 9–10. évfolyama 
Vizuális kultúra a szakiskola 9–10. évfolyama  

 
 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek [heti óraszámok (mozgóképkultúránál éves 
összóraszám)]: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Ének-zene 1 1 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret 
Vizuális kultúra 

1,5 1,5 

 
 

 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. 
 
 Képességfejlesztő és értékőrző kerettantervbármely tantárgyi kerettantervének, segédleteinek és taneszközeinek 
használatára továbbképzések keretében készülhetnek fel az ilyen típusú szolgáltatásokat igénylő pedagógusok. 
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ÉNEK-ZENE 
 

9–10. évfolyam 
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Az Ének-zene kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 9–10. 
évfolyam 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.  
 
Az Ének-zene kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti óraszám 1 1 

 
A KÉK kerettanterv és a NAT 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 követelményeken felül 
követelményeket fogalmaz meg a furulyázás tanulására, valamint zenetörténeti ismeretek elsajátítására 
vonatkozóan is. Az Ének-zene kerettanterv 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 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. 
 
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. 
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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) 
 
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. 
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.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 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 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. 
e) 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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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 hangversenylátogatás. Tanuljanak meg rövid 
hangversenykritikát írni szakkifejezések használatával. Szerezzenek tájékozottságot a különféle zenepedagógiai 
módszerek között. 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
      

MINIMÁLIS 
  

MAXIMÁLIS 
        
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; 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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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. 
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Személyi feltételek 

 Középiskolai énektanári vagy zenetanári képesítés 

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 szakiskola 
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 
 1,5   1 ,5 

 
 
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 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).  
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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 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. 
 
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) 

  1,5   1,5  

 
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. 

        
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. 
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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. 

        
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. 
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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. 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. 

        
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. 
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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 

    

        
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. 
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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 

    

        
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. 
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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 szerin-, 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. 
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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 

    

        
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. 

        



 
 
 
 
4762 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
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 

    

        
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. 
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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 

    

 
 
 

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. 
A képzőművészet minden ágában tud műalkotásokat elemezni, a tartalom, a forma és az alkotói szándék 
figyelembe vételével. 
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Személyi feltételek 

 Egyetemi rajztanári végzettség, vagy képzőművészeti főiskolai tanári végzettség; 
 2003 szeptemberétől 2008 szeptemberéig amennyiben lesz a szakterületen stb. szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzés szakvizsga; 
 2002 szeptemberétől 2 évente valamely alkotói tevékenységben szaktanfolyami keretek között való 

részvételről tanúsítvány; 
 Ajánlott nem iskolarendszerű képzéseken, alkotótelepeken való részvétel. 

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, 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, 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 szakiskola 9–10. évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a  NAT-Alapelvek, 
célokhoz igazított és a Fejlesztési feladatokkal összevetett részletes kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
szerint dolgoznak.  
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 

Évfolyam 9. 10. 
Óraszám   1,5  1,5 
 
 
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 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. 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; 
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 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 9. 10. 
Óraszám  1,5  1,5 

 
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 
 
 

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 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 
 

9. évfolyam 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai a 9. 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 
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 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. Belsőmontázs 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 filműfajokra 
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, 
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 
jellemzésével 

 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 építőelemzése 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 felismerő képesség 
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 
interaktívitását 

        
        
 
 

Tanév végi követelmények a 9. 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 
 
KOMMUNIKÁCIÓ S 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 
 

10. évfolyam 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
Fejlődjön a tanulók mozgóképi szövegértő képessége. Fejlődjenek tovább a mozgóképi szövegek 
megfigyeléséhez, elemzéséhez, létrehozásához szükséges elemi képességeik, fejlődjön kreativitásuk. Váljanak 
képessé filmek, televíziós 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. kortsílusok 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. kortsílusok a film 

történetéből, 
a francia és az orosz 
avantgarde 

 a francia és az orosz avantgarde 
sajátosságanak megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 el tudja helyezni a a 
francia és az orosz 
avantgarde-ot a  
20. század 
művészettörténetében  

 Adott filmen bemutatja a 
a francia és az orosz 
avantgarde jellemzőit 

        
1.1.4. kortsílusok a film 

történetéből,  
az olasz neorealizmus 

 az olasz neorealizmus  
sajátosságanak 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 

        
1.1.5. kortsílusok a film 

történetéből, 
a francia új hullám 

 a francia új hullám  
sajátosságanak 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 
stilus jellegzetességeit 
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1.1.6. kortsílusok a film 

történetéből, 
a csehszlovák új hullám, 
és a német új film 

 a csehszlovák új hullám, 
és a német új film 
sajátosságanak 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 

        
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 
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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 10. 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 
MŰVELŐDÉS-TÖRTÉNET 
 
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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Személyi feltételek 

 Operatőr 
 Rendező 
 Középiskolai tanári képesítés – a mozgóképkultúrában és a médiában való jártasság 

Tárgyi feltételek 

 Filmtár, videotár, hangtár (kölcsönzési lehetőség) 
 A mozgókép előállításához és lejátszásához szükséges eszközök: 

 film- és videokamera 
 filmvetítő 
 videolejátszó, TV- készülék, számítógép 
 megnetofon 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 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) 

 

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  
KERETTANTERVE 
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SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
 

9–10. évfolyam 
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A Számítástechnika kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 
9–10. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit használ-
hatják, 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 (b) 1.5 (b) 

 
 
Az KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK számítástechnika kerettanterve az Informatika műveltségi területre terjed ki. A kerettanterv a művelt-
ségi 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 struk-
túrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tananyagra, tanulási prog-
ramra, teljesítményre. A célkitűzések a személyiségdimenziók mentén veszik számba az adott évfolyamon fej-
lesztendő szükségleteket, attitűdöket, képességeket, alakítandó énkép- és világképelemeket. A tematikus tan-
anyag 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 tan-
anyag) tanulói tevékenységek (lásd: tanulási program) kapcsolódnak, illetve valamennyi témához és tevékeny-
séghez teljesítménykövetelmények rendelődnek. A kerettanterv teljesítménykövetelményeit – a bábozás foglal-
kozásokon 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 szer-
vezve), valamint legális szoftverekre és a legalapvetőbb tanári és tanulói szakirodalomra (folyóiratokra és szak-
könyvekre 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 információ-
szerzés, -tárolás, -feldolgozás és -továbbítás eszközeivel és azok alkalmazásának lehetőségeivel, legyenek tisz-
tában ezen eszközök felhasználásának jogi etikai szabályaival. Szerezzenek tapasztalatokat a számítógép sokol-
dalú felhasználhatóságáról. Az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldásá-
ra a tanuló használjanak informatikai eszközöket. Biztonsággal tanulják meg használni iskolájuk operációs rend-
szerének működését és működtetését. Ismerkedjenek meg a szöveg-, ábraszerkesztés, valamint a táblázat- és 
adatbázis-kezelés alapvető műveleteivel. Szerezzenek jártasságot a számítógépes telekommunikációban. Fejlőd-
jön ki bennük az igény a számítógépes produktum esztétikus formájának kialakítására. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 
 

1,5 (b) 1,5 (b) 

 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10. MS-3140 Rozgonyi-Borus Ferenc: RAM-ba zárt világ. Számítástechnika segédkönyv. 

9–10. MS-2851 Rozgonyi-Borus Ferenc: Informatika középiskolásoknak (számítástechnika) mun-
kafüzet 

9–10. MS-2151 Rozgonyi-Borus Ferenc: Informatika középiskolásoknak (számítástechnika) tan-
könyv 

 
 

Tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Raktári szám Cím 
9–10. MS-3240 Rozgonyi-Borus Ferenc – Dér István – Fodor Zsolt: Számítástechnika – Összefoglaló feladatgyűjte-

mény. 

 
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 
 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS   OPTIMÁLIS 

        
I. INFORMATIKA 

ESZKÖZÖK 
HASZNÁLATA 

 INFORMATIKA ESZKÖZÖK 
HASZNÁLATÁNAK 
TANULÁSA  

    

        
1. Informatikai környezet   Informatikai környezet célnak 

megfelelő kialakításának elsajátí-
tása 

 Érti az informatikai 
környezet megfelelő 
kialakításának fontossá-
gát. 

 Önállóan tesz javaslatot 
az informatikai környe-
zet megfelelő kialakítá-
sára. 

        
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 eszközö-
ket, le tudja írni mind-
egyiknek a jellemzőit, 
teljesítményét.  
Jól ismeri és használni 
tudja az iskolájában 
megtalálható perifériá-
kat. 

        
3. Operációs rendszer  Az operációs rendszer használa-

tának tanulása 
    

        
3.1. Az operációs rendszer 

alapfunkciói és segédfunk-
ciói 

 Programok installálásának meg-
tanulása mintakövetéssel; 
segédprogramok használatának 
gyakorlása (véletlen törlés visz-
szaállítása, másolatok készítése 
lemezre, könyvtárakba, tömörítés, 
kicsomagolás, fájlkeresés, nyom-
tatás 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 működésé-

nek megismerése és megértése. 
Más tantárgyak (fizika, matema-
tika stb.) keretében tanult ismere-
tek 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 megoldá-
sára  

 Felkészítés a számítógép összetett 
feladatokra való használatára 

    

        
5.1. Hardver összetevők kivá-

lasztása 
 Hardver összetevők kiválasztásá-

nak módjai. Feladat bonyolultsá-
ga és eszközkapacitás összefüg-
gésének megértése. Minőségi 
hardver-részegysége megismeré-
se. Perifériák kiválasztásának 
szempontjainak megismerése 

 Segítséggel elfogadható 
hardverkonfigurációt tud 
összeállítani. 
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5.2. Szoftverek kiválasztása   Szoftverek kiválasztásának 

módjai. Feladat bonyolultsága és 
szoftver kiválasztás összefüggé-
sei. Minőségi szoftverek, szoft-
vergyártók megismerése 

 Segítséggel elfogadható 
szoftvercsomagot tud 
választani 

 Önállóan kifogástalanul 
funkcionáló szoftver-
csomagot képes válasz-
tani és választását ér-
vekkel 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 ábraszer-
kesztés funkcióinak begyakorlása 
(oldalbeállítás, oldaltörés, csere, 
keresés, fejléc és lábléc jelölése, 
oldalszámozás, lábjegyzetelés, 
tárgymutató-készítés, tartalom-
jegyzék-összeállítás, szegélyezés, 
árnyékolás, betűméret, betűtípus 
kijelölése, helyesírás ellenőrzése, 
ábrák rajzolása, árnyékolása, 
tükrözése, forgatása, beillesztése 
a szövegbe stb.) 

 Ismeri a főbb szöveg-, 
táblázat- és ábraszer-
kesztő funkciókat. 
Önállóan tud bevitt 
szövegben keresni, 
szavakat cserélni, a 
szöveg betűtípusát, 
betűméretét kijelölni, 
oldalszámozni, egysze-
rűbb táblázatot szerkesz-
teni, egyszerű vonalas 
ábrákat rajzolni és 
szövegbe illeszteni. 

 Ismeri és önállóan tudja 
alkalmazni a használt 
szöveg-, táblázat- és 
ábraszerkesztő funkció-
ját.  
Szerkesztett szövegének 
el tudja készíteni a 
fejlécét, láblécét, oldal-
számozását, tárgymuta-
tóját és fel tudja építeni a 
tartalomjegyzékét is.  
Ellenőrizni tudja az 
elkészült dokumentum 
helyesírását  és a doku-
mentumot önállóan ki 
tudja nyomtatni. 

        
1.2. Különböző rendeltetésű 

dokumentumok szerkeszté-
se. 

 Annak megértése, hogy különbö-
ző rendeltetésű dokumentumok-
nak a formai, szerkesztési megje-
lenítése 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 szövegszer-
kesztő program felhasz-
nálásával. 

 Önállóan tud készíteni 
egy több oldal terjedel-
mű szerkesztett, egysze-
rű ábrákkal illusztrált 
dokumentumot a megis-
mert szövegszerkesztő 
felhasználásával. Képes 
ezt különböző rendelte-
tésűvé tenni formázási 
eszközökkel (dolgozat, 
hivatalos beadvány, 
magánlevél stb.) 

        
2. Multimédiális dokumentu-

mok 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 dokumen-
tumot elkészít. 

 Összetett, a felsorolt 
fajták biztoskezű hasz-
nálata egy hosszabb, 
váltakozó nagyságú 
elemekkel dolgozó 
annimációra épült 
multimediális dokumen-
tum elkészítésekor. 

        
2.2. Kész multimediális doku-

mentum módosítása, to-
vábbfejlesztése. 

 A multimediális dokumentum 
módosításának menetének meg-
ismerése. A továbbfejlesztés 
kérdései 

 Érti a multimediális 
dokumentum módosítá-
sának menetét. Képes 
kisebb módosítások 
elvégzésére. 

 Önállóan módosítja, 
illetve fejleszti tovább a 
multimediális dokumen-
tumokat. 
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3. Ineraktív elektronikus 

dokumentumok készítése 
 Más elektronikus dokumentumok 

készítése 
 Érti a multimediális 

dokumentum módosítá-
sának menetét. Képes 
kisebb módosítások 
elvégzésére. 

 Önállóan módosítja 
illetve fejleszti tovább a 
multimediális dokumen-
tumokat. 

        
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 létre-

hozásához szükséges eszközök 
használata, összeszerelése. DVD-
lejátszó, digitális kamera, digitá-
lis fényképezőgép stb használata 

 Érti a különböző eszkö-
zök használatának 
szükségességét. Képes 
három eszközből álló 
rendszer összeállítására 
és kezelésére. 

 Tájékozott a különböző 
eszközök használatának 
szükségességének 
kérdéskörében. Képes a 
szükséges eszközökből 
álló rendszer összeállítá-
sára és kezelésére. 

        
5.  A számítógépes táblázatke-

zelési funkciók elsajátítása 
 A számítógépes táblázatkezelési 

funkciók tevékenység elsajátítása 
    

        
5.1. Táblázatok létrehozása és 

minta szerinti megszerkesz-
tése 

 a feladatnak megfelelő számoló-
tábla létrehozása; 
adatok (szöveg, számok, formu-
lák) 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 szer-
kesztés, a kész táblázat nyomtatá-
sa; 

 Megadott minta a tartal-
mi és formai követelmé-
nyeknek egyaránt 
megfelelő táblázatokat, 
grafikonokat létrehoz, 
tudja használni az alap-
vető függvényeket. 

 A megadott mintában 
szereplő képletek és 
függvények önálló 
alkalmazása, a feladat 
kiírásának mind a tar-
talmi és formai követel-
ményeknek egyaránt 
megfelelő táblázatokat, 
grafikonokat hoz létre. 

        
6.  Adatbázisok alkalmazása, 

keresés adatbázisban 
 Az adatbázis-kezelés elmélyítése, 

gyakorlati használattá tétele 
    

        
6.1. Az adatbázis-kezelő prog-

ram 
 Az adatbázis-kezelésre vonatkozó 

információk elolvasása, feldolgo-
zása 

 Fel tudja idézni az 
adatbázis-kezelés alap-
vető fogalmait (rekord, 
mező, adattípusok, 
adatbázis). 
Segítséggel létre tud 
hozni egyszerűbb adat-
bázist a tanult felhaszná-
lói szoftver segítségével. 

 Ismeri és fel tudja idézni 
az adatbázis-kezelés 
alapvető fogalmait 
(rekord, mező, adattípu-
sok, adatbázis). 
Önállóan létre tud hozni 
egyszerűbb adatbáziso-
kat a tanult felhasználói 
szoftver segítségével. 

        
6.2. Adatbázis-kezelő program 

gyakorlati használata 
 Az adatbázis-kezelő program 

használatának gyakorlása: 
Adatbázis készítése; 
Mezőszám, rekordszám beállítá-
sa; 
adatbázis létrehozása (megneve-
zése, adatbeviteli formátumok, 
adatok beírása, rekordok megje-
lenítése); 
közlekedés és kiválasztás gyakor-
lása az adatbázisban 

 Segítséggel létre tud 
hozni egyszerűbb adat-
bázist a tanult felhaszná-
lói szoftver segítségével. 

 Önállóan létre tud hozni 
egyszerűbb adatbáziso-
kat 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 végez-
ni az adatbázis karban-
tartását. 

        
6.4. Térinformatikai ismeretek  Multimediális térképgyűjtemé-

nyek, útvonalkeresők használata 
 Segítséggel kezelni tudja 

a multimediális térkép-
gyűjteményt és útvonal-
kereső funkcióját. 
 

 Önállóan kezelni tudja a 
multimediális térkép-
gyűjteményt és útvonal-
kereső funkcióját. 
 

        
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓ   A HÁLÓZATI 

KOMMUNIKÁCIÓ 
TANULÁSA 

    

        
1. Információcsere az interne-

ten 
 Internetes információ-

áramoltatás gyakorlati alkalma-
zása 

    

        
2. Hatékony információszerzés 

az interneten 
 Az interneten való hatékony 

információszerzés megtanulása 
 Elfogadható szinten és 

módon keres és talál 
használható információ-
kat az Interneten. 

 Magas szinten és módon 
keres és talál használha-
tó információkat az 
Interneten. 

        
3. Információ elhelyezése az 

interneten 
 Az Interneten való információ 

elhelyezésének megtanulása  
 Segítséggel a megfelelő 

formátumú információt 
tud elhelyezni az Inter-
neten 

 Önállóan megfelelő 
formátumú információt 
tud elhelyezni az Inter-
neten. 

        
4. Információk küldése és 

fogadása  
 Információk küldésének és foga-

dásának 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 küldé-
sére. 

        
4.2. Internetes levelezés   Internetes levelezés a gyakorlat-

ban 
 Önállóan végzi az e-

mailok küldését, fogadá-
sát. Képes nyomtatni, 
menteni a levelezőprog-
ramból. 

 Megbízhatóan kezeli a 
levelezőprogramot. 
Képes kisebb hibák 
elhárítására. 

        
4.3. Mobil eszközök a kommu-

nikációban 
 Kommunikálás mobiltelefonnal, 

kapcsolása a személyi számító-
géphez, adatátvitel. 

 Ismeri a mobiltelefon 
lehetőségeit a kommuni-
káció lebonyolításában. 
Segítséggel képes a két 
eszköz összekapcsolásá-
ra és működtetésére. 

 Használja a mobiltele-
font mint önálló kom-
munikációs eszközt. 
Használja a mobiltele-
font számítógéphez 
kapcsolva adatátvitelre 
és kommunikálásra. 
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IV. MÉDIAINFORMATIKA  MÉDIAINFORMATIKAI 

ISMERETEK ELMÉLYÍTÉSE  
    

        
1. Hagyományostól eltérő 

médiumok 
 Hagyományostól eltérő médiu-

mok használata 
 Ismeri és fel tudja sorol-

ni az informatikai eszkö-
zöket használó mé-
diumokat 

 Használja az informati-
kai eszközöket alkalma-
zó médiumokat. 

        
1.1. Online folyóiratok  Online folyóiratok használata a 

mindennapi életben 
 Elfogadható szinten és 

mennyiségben tájékozó-
dik online folyóiratok-
ból. 

 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 felhasz-
nálható dokumentum és 
szoftver fogalmát. 
Szoftverek esetében érti 
a különbséget a kipróbá-
lási 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 feltételek-
ről. 

        
2. Adatvédelem  Adatvédelmi alapfogalmak, 

hitelességvédelem, elektronikus 
aláírás 

 Ismeri az alapvető 
adatvédelmi technikákat. 

 Alkalmazza az adatvé-
delmi technikákat (jel-
szó, titkosítás stb.) 

        
3. Informatikai eszközök 

használatának hatása az 
emberiségre.  

 Ismerkedés az informatikai 
eszközök használatának hatásá-
val 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 viselke-
dési és publikálási szabályainak 
megismerése példákon keresztül 

 Ismeri az infokommuni-
kációs világ viselkedési 
és publikálási szabályait 
és igyekszik azokat 
betartani. 

 Érti az infokommuni-
kációs világ viselkedési 
és publikálási szabályait 
és betartja azokat. 

        
5. Élethosszig tartó tanulás és 

az informatikai eszközök 
 

 Élethosszig tartó tanulás megis-
merése és az informatikai eszkö-
zökhöz fűződő kapcsolatainak 
megértése   

 Ismeri az élethosszig 
tartó tanulás fogalmát. 
Vannak ismeretei az 
informatikai eszközök-
höz fűződő kapcsolatai-
ról. 

 Érti az élethosszig tartó 
tanulás fogalmát. Érti az 
informatikai eszközök-
höz fűződő kapcsolatait. 

        
6. Elektronikus eszközök a 

mindennapi életben. 
 

 A mindennapi életben használa-
tos elektronikus eszközök haszná-
latának bemutatása 
 

 Ismeri a vásárláskor, 
pénzügyeink intézése-
kor, a tőzsdén, okmány-
irodában stb. használatos 
elektronikai eszközöket. 

 Érti és ismeri a vásárlás-
kor, pénzügyeink intézé-
sekor, a tőzsdén, ok-
mányirodában stb. 
használatos elektronikai 
eszközök használatát és 
működését. 
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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 hibaüze-

neteket 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 tartalom-

jegyzéket készíteni. 
c) Segédprogrammal tudja ellenőrizni az elkészült dokumentumot helyesírási és stiláris szempontból. 
d) Tudjon jól áttekinthető, esztétikusan megformázott többoldalas, illusztrált dokumentumot készíteni. 
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 szem-

pontból 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) Tudja használni a mérő és szimulátor szoftvereket. 
b) Tudjon önállóan adatmodellezési feladatot elvégezni. 

 
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 halózaton 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 elkerü-
lésének 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 biz-
tonság 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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Személyi feltételek 
 Informatika vagy számítástechnika szakos egyetemi diploma 

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 

 Szakkönyvek, folyóiratok 

A szükséges tankönyvek, segédkönyvek és egyéb taneszközök jegyzéke 

 Rozgonyi-Borus Ferenc: RAM-ba zárt világ. Számítástechnikai segédkönyv MS-3140 
 Rozgonyi-Borus Ferenc–Dér István–Fodor Zsolt: Számítástechnika – Összefoglaló feladatgyűj-

temény 
MS-3240 

 Rozgonyi-Borus Ferenc: Informatika középiskolásoknak (számítástechnika) tankönyv  MS-2151 
 Rozgonyi-Borus Ferenc: Informatika középiskolásoknak (számítástechnika) munkafüzet MS-2851 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást szolgáló  
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló  
módszerek 

Az értékelést szolgáló módszerek 

 Program installálása a számítógépre 
 Elektronikus levelek küldése, foga-

dása 
 Elektronikus levelek rendezése 
 Adott formátumú szöveg begépelé-

se, formázása 
 Dokumentum készítése minta alap-

ján 
 Dokumentum készítése egyéni ter-

vezéssel 
 Adott táblázat beírása, formázása 
 Táblázat készítése minta alapján 
 Táblázat készítése egyéni tervezés-

sel 
 Adatbázisok létrehozása  
 Keresés adatbázisokban 
 Prezentáció készítése tanári utasítá-

sok alapján 
 Bemutató tervezése, készítése 
 A böngészőprogram használata 
 Könyvjelzők beállítása, rendszere-

zése 
 Hírcsoportok olvasása 
 Fel és leiratkozás levelezőlistára  

 Az informatika elméleti 
kérdései (közlés folyamatáb-
rája, mértékegységek, törté-
net stb.) 
 Számítástechnikai eszközök 

működtetése 
 Szoftverek csoportosítása 
 A tanulók munkájának meg-

figyelése 
 A kész produktum (szöveg, 

rajz, táblázat, adatbázis, be-
mutató) ellenőrzése 

 Tanulói önértékelés 
 Diáktárs értékelése 
 Tanári értékelés: formatív: a 

teljesítményt megerősítő, kor-
rigáló, szabályozó 
 Tanári értékelés: szummatív: 

témazáró, félévzáró és tanév-
záró dolgozat 
 Diagnosztikus mérés (tesztek) 
 Versenyeken való indítás: 

iskolai, városi, regionális 
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 

 MŰVELTSÉGI TERÜLET  
KERETTANTERVEI 
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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-es tanterv a Testnevelés és sport műveltségi területre. 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 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. 
Heti óraszám 2,5 2,5 

 
* 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. 
 

 A kerettanterv megvalósításához – a tantervnek megfelelő – feladatgyűjtemények, tanítási programok, 
tantárgyi útmutatók, időtervek, tanmenetek, mérőlapok és értékelési útmutatók készülnek. Az ÉKP Központ 
továbbképzésekkel kívánja segíteni a program sikeres végrehajtását. E felkészítő programokról az érdeklődők 
információt kérhetnek a Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos 
Központjától: 8500 Pápa, Jókai u.37.  
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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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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 

9–10. évfolyam 
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A Testnevelés és sport kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
szakiskola 9–10. évfolyam számára kimunkált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A kerettantervet azok 
az iskolák (pedagógusok) használhatják, akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv szerint dolgoznak, s 
akik egyetértenek a modern testnevelés alapelveivel.  
 
A Testnevelés és sport kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti óraszám 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 9–10. osztályokban 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. 
– Szabadidősportok 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 9–10. 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 részt vevő 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. 
 



 
 
 
 
4798 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
Teljesítmény-ellenőrzés 
 
Szempontok: 

- A testnevelésben tervezetten és folyamatosan végezzük el a testi és a fizikai fejlettségre utaló 
felméréseket.  

- A teljesítmény-ellenőrzést 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. 
Heti óraszám 2,5 

 
2,5 

 
 

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) 
60 M – síkfutás (s) 
COOP – Cooper teszt 
(m/12min) 

                  F        L 
TL          440    370 
HTU       160    150 
BUR         16      13 
SIT           17      15 
60 M        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:100 cm. 
fiúk:110 cm 
Képes helyből hátraugrani fél 
méter magasan kifeszített 
szalag felett szivacsbálába 
érkezéssel. 

 Képes a választott 
ugrástechnikában a 
megfelelő felugrás, 
légmunka, talajra érkezés 
kialakítására. 
lányok:120 cm. 
fiúk:130 cm 
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, 60 m-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 összefüggő 
gyakorlatokat. 
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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. 

        
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. 
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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-függőállásból 

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. 

        
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. 
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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 
 6 m-es vonalról 5 kísérletből 

2-szer betalál a kapuba. 
 6 m-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. 
        
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. 
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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. 

        
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 jógagyakorlatok 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- 
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 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) 
60 M – síkfutás (s) 
COOP – Cooper teszt (m/12min) 

                   F       L  
TL          490    380 
HTU       180    155 
BUR         18      15 
SIT           20      17 
60 M        9.1    10.5 
COOP   2500    2100    

                  F        L  
TL          510    410 
HTU       210    175 
BUR         22      18 
SIT           24      20 
60 M        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 15 m-ig. 

        
1.6. versenyzés  Háziversenyen részvétel (60 m-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. 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. 
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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. 
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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 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 
feladatvégrehajtásra (játékon 
kívül). 

 Képes a sikeres  
csoportmunkára játék 
közben is. 

        
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     
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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. pillangóúszás  Pillangóúszás 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. 

        
V. ÖNVÉDELMI ÉS 

KÜZDŐSPORTOK 
 KÜZDŐJÁTÉKOK 

GYAKORLÁSA 
    

        
1. küzdőjátékok  páros küzdelmek, 

fiúk: birkózás 
 Részt vesz a 

küzdősportokban. 
 Jó technikával, 

eredményesen hajtja 
végre a feladatot. 
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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. 
        
VIII.  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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Személyi feltételek 

 Középiskolai testnevelő tanári végzettséggel rendelkező pedagógus 

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 
 Galla Ferenc–Horváth István (1982): Judo övvizsgák. Sport, Budapest 
 Hamza mtsai (2000) Torna 1×1. 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  
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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  
• ízületi 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, oxigénfelvétel 
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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A 
 

PÁLYAORIENTÁCIÓ, 
SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ,  

SZAKMAI ALAPOZÓ 
 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 
KERETTANTERVEI 
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A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 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 pályaorientáció, szakmai előkészítő, 
szakmai alapozó területre. 
 

 Humán  
 Műszaki 
 Gazdasági-szolgáltatási 
 Agrár 

 
A kerettantervek tanulásához-tanításához javasolt időkeretek  
 

Évfolyam 9. 10. 
 Humán   
 Vizuális kultúra 
 Mozgóképkultúra és médiaismeret 
 Bábozás 
 Színjátszás 
 Másság az iskolában és az életben 
 Önművelés, könyv-, és  

    könyvtárhasználat  
 Egészség és betegség 
 Társ., pol., jogi és áll. ism. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5 

Műszaki   
 Tárgyformálás és környezet-kultúra 
 Munka-, alkotás- és pályaismeret 

 
5 

 
5 

Gazdasági-szolgáltatási   
 Gazdálkodási ismeretek 
 Tárgyformálás és környezetkultúra 
 Munka-, alkotás- és pályaismeret 
 Értékvédelem és fogyasztóvédelem 

 
 

5 

 
 

5 

Agrár   
 Ökológia, környezettan 5 5 

 
 

 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. 
 
 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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HUMÁN  
SZAKTERÜLET 

 
KERETTANTERVEI 
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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 szakiskola 
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 
 
 5  

 
 5 

 
 
A 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 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).  
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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 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. 
 
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) 

 5  5 
 

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. 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4821 

 
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. 

        



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4823 

 
        
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 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. 

        
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. 
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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 

    

        
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 
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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 

    

        
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. 
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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 

    

 
 
 

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 figyelembe vételével.  
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Személyi feltételek 

 Egyetemi rajztanári végzettség, vagy képzőművészeti főiskolai tanári végzettség; 
 2003 szeptemberétől 2008 szeptemberéig amennyiben lesz a szakterületen stb. szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzés szakvizsga; 
 2002 szeptemberétől 2 évente valamely alkotói tevékenységben szaktanfolyami keretek között való 

részvételről tanúsítvány; 
 Ajánlott nem iskolarendszerű képzéseken, alkotótelepeken való részvétel. 

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, 

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, település-
szerkezetek 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 

 

 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 tananyagelsajátítást 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 készítés 
 Képregény-készítés 
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A Mozgóképkultúra és médiaismeret kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei 
között a szakiskola 9–10. évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a  NAT-Alapelvek, 
célokhoz igazított és a Fejlesztési feladatokkal összevetett részletes kerettanterv. A kerettantervet és taneszközeit 
használhatják, választhatják azok az iskolák (pedagógusok), akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
szerint dolgoznak.  
 
A Mozgóképkultúra és médiaismeret kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 
 

Évfolyam 9. 10. 
Óraszám   5  5 
 
 
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 tananyagában 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. 
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A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai 
a 9–10. 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. 
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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 9. 10. 
Óraszám  5  5 

 
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 
 
 

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 
 

9. évfolyam 
 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai a 9. 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 
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 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. Belsőmontázs 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 filműfajokra 
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, 
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 
jellemzésével 

 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 építőelemzése 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 felismerő képesség 
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 

        

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 
interaktívitását 
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Tanév végi követelmények a 9. évfolyam 
 
 
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 
 

10. évfolyam 
 
 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanulásának céljai a 10. 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. kortsílusok 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. kortsílusok a film 

történetéből, 
a francia és az orosz 
avantgarde 

 a francia és az orosz avantgarde 
sajátosságanak megismerése 
filmpéldák elemzésével 

 el tudja helyezni a a 
francia és az orosz 
avantgarde-ot a  
20. század 
művészettörténetében  

 Adott filmen bemutatja a 
a francia és az orosz 
avantgarde jellemzőit 

        
1.1.4. kortsílusok a film 

történetéből,  
az olasz neorealizmus 

 az olasz neorealizmus  
sajátosságanak 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. kortsílusok a film 
történetéből, 
a francia új hullám 

 a francia új hullám  
sajátosságanak 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 
stilus jellegzetességeit 

        
1.1.6. kortsílusok a film 

történetéből, 
a csehszlovák új hullám, 
és a német új film 

 a csehszlovák új hullám, 
és a német új film 
sajátosságanak 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, 
MŰVELŐDÉS TÖRTÉNETI 
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 10. 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 
 
 
KOMMUNIKÁCIÓ S 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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Személyi feltételek 

 Operatőr 
 Rendező 
 Középiskolai tanári képesítés – a mozgóképkultúrában és a médiában való jártasság 

Tárgyi feltételek 

 Filmtár, videotár, hangtár (kölcsönzési lehetőség) 
 A mozgókép előállításához és lejátszásához szükséges eszközök: 

 film- és videokamera 
 filmvetítő 
 videolejátszó, TV- készülék, számítógép 
 megnetofon 

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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BÁBOZÁS 
 

9–10. évfolyam 
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A Bábozás kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola  9–10. 
évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A 
tanulók számára a kerettanterv kötelezően választandó. 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. 
Heti óraszám  5  5 

 
 
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 az Információs és kommunikációs kultúra, a Hon- és népismeret, valamint a Testi és lelki egészség 
fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezenkívül segíti az 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.  
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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. 
Óraszám (hetente) 
 

5 5 

 
 

                                                           
1 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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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. 

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 

 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” 

 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 tananyagelsajátítást szolgáló 
módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló módszerek Az értékelést szolgáló módszerek 

 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 

belső (iskolai) kiadványokban 
 Bábfoglalkozások vezetése a 

fiatalok által 
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SZÍNJÁTSZÁS 
 

9–10. évfolyam 
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A Színjátszás kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 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  5 5 

 
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. 
 
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.  
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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) 
 

5  5 

 
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. 

  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 
 

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. 
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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  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. 
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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. 

        
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. 
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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. 
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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. 

 
 

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. 

 

Személyi feltételek 

 Tanári diploma és drámapedagógiai játékok, színjátszó gyakorlatok vezetésében való felkészültség, 
valamely szintű tanfolyamról szóló tanúsítvány; 
 2003 szeptemberétől drámapedagógiai végzettséget igazoló oklevél; 

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. 

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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MÁSSÁG AZ ISKOLÁBAN  
ÉS AZ ÉLETBEN 

„A” változat 
 

9–10. évfolyam 
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A Másság az iskolában és az életben kereszttanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei 
között a szakiskola 9–10. évfolyama 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: 
 
 
Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 5 5 

 
 
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 tanulásának céljai  
a 9–10. 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 
 
 
Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 

5  5  

 
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 5 órával célszerű számolni. Jeles 
napok közeledtével ezeket az órákat délutáni foglalkozások is kiegészíthetik. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9–10. évfolyam 
 
 

A Másság az iskolában és az életben tantárgy tanulásának 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 

  
TELJESÍTMÉNY 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
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 

 Fel tudja sorolni a 
magyarországi etnikai 
csoportokat, és össze 
tudja hasonlítani azokat 
megadott szempont 
szerint. 

 Jellemezni tudja a 
magyarországi etnikai 
csoportok kultúrájában 
fellelhető azonosságokat 
és különbségeket. 

        
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 

 Kérdések alapján 
reprodukálni tudja a 
kézművesség 
hagyományairól, 
eszközeiről, 
folyamatairól tanultakat 
a megismert 
népcsoportok esetében. 

 Önállóan reprodukálni 
tudja a kézművesség 
hagyományairól, 
eszközeiről, 
folyamatairól tanultakat 
a megismert 
népcsoportok esetében. 
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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 

 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.  

        
1.2.3.  anyagmegmunkálási 

technikák 
 a megismert agyag, fa, bőr stb. 

megmunkálási, illetve díszítési 
technikák gyakorlása és a 
produktumok felhasználása a 
szokások reprodukcióiban 

 Elsajátít egy-két 
kézműves technikát. 

 Önállóan tudja tervezni, 
készíteni és díszíteni 
tárgyait több kézműves 
technika ismeretében. 

        
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 

 Segítséggel tudja 
felsorolni a lakodalom 
hagyományos ételeit egy 
általa választott etnikai 
csoport esetében.  

 Önállóan tudja felsorolni 
a lakodalom 
hagyományos ételeit egy 
általa választott etnikai 
csoport esetében. 

        
1.2.5. népviseletek  népviseletek számbavétele 

megfigyeléssel vagy 
ismeretterjesztő kiadványok 
alapján 

    

        
1.2.5.1
. 

öltözködés, viseletek  a megismert etnikai csoportok 
öltözködésével, népviseletével 
kapcsolatos ismeretek 
összefoglalása és rendszerezése  
szakszövegek segítségével 

 Fel tud sorolni legalább 
öt népviseletet. 

 Jellemezni tudja egy 
választott etnikai csoport 
népviseletét, a 
ruhadarabokat, a 
hétköznapi és ünnepi 
viseletet. 

        
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.) 

 Társaival együtt tud 
táncolni legalább egyet a 
megismert székely 
táncok közül.  

 Társaival együtt tud 
táncolni legalább egyet a 
megismert székely 
táncok közül. Ezt a 
táncot indítani és 
irányítani tudja. 

        
1.3.2. hit- és hiedelemvilág  a magyarországi etnikai 

csoportok  hit- és hiedelemvilágát 
bemutató  irodalmi művek 
olvasása  

 Felismeri az olvasott  
irodalmi művekben a 
feltárulkozó 
értékmozzanatot. 

 Felismeri és 
megfogalmazza társai 
előtt az olvasott  
irodalmi művekben a 
feltárulkozó 
értékmozzanatokat. 

        
1.3.3. jeles napok  a megismert etnikai népcsoportok 

jeles napokhoz  fűződő 
népszokásainak megismerése (pl. 
kéretés, lakodalom ) 

 Ismeri egy általa 
választott népcsoport  
kéretéshez, 
lakodalomhoz fűződő 
népszokását. 

 Röviden jellemezni tudja 
egy általa választott 
népcsoport kéretéshez, 
lakodalomhoz fűződő 
népszokását. 

        
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 

 Fel tud sorolni legalább 
5, a magyarországi 
etnikai csoportokról 
szóló kiemelkedő 
néprajzi művet. 

 Röviden össze tudja 
foglalni legalább három, 
a magyarországi etnikai 
csoportokról szóló 
kiemelkedő mű, (könyv, 
tanulmány ) tartalmát 
vagy legfontosabb témái.
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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) 
 

 Társai előtt felolvas 
részleteket a megadott 
tanulmányból , felkelti 
társai érdeklődését a 
téma iránt. 

 Kiselőadást tart az általa 
választott témában és 
felkelti társai 
érdeklődését a választott 
téma iránt.  

        
2.1.2. a romák története  a magyarországi cigányság 

társadalomtörténetének 
megismerése 1848 és 1945 között 
(Mezei Barna (szerk.): A magyar 
cigánykérdés dokumentumokban 
1422–1985.) 

 Segítséggel adatokat 
gyűjt a magyarországi 
cigányság letelepítéséről 
a megismert 
szakirodalom 
segítségével. 

 Önállóan adatokat gyűjt 
a magyarországi 
cigányság letelepítéséről 
a megismert 
szakirodalom 
segítségével. 

        
2.1.3. cigány holocaust  cigány holocaust 1944 júliusa–

1945 márciusa között, 
dokumentumfilm megtekintése 
(pl. Erdélyi János: Kiskanizsa ) 

 Segítséggel felkutatja a 
cigány holocaust helyi 
áldozatait helytörténeti 
gyűjteményekben. 
Megtekinti az ajánlott 
filmet. 

 Önállóan felkutatja a 
cigány holocaust helyi 
áldozatait helytörténeti 
gyűjteményekben. 
Megtekinti az ajánlott 
filmet. 

        
2.1.4. törvénykezés  cigányokat érintő rendeletek a 

polgári Magyarországon  pl. 
József főherceg illetékességi hely 
meghatározásáról szóló rendelete, 
1916, 1928, 1931, 1938,  
 
 

 El tud olvasni némán 
legalább 130-140 szavas 
tudományos szöveget  
5 perc alatt. Ez idő alatt 
meg tud oldani legalább 
három adatkeresési 
feladatot, amely a 
szöveghez kapcsolódik 

 El tud olvasni némán kb. 
250 szavas tudományos 
szöveget 5 perc alatt. Ez 
idő alatt meg tud oldani 
legalább öt adatkeresési 
és lényegkiemelési 
feladatot, amely a 
szöveghez kapcsolódik 

        
2.2. jog és érdekvédelem  helyi, térségi, megyei cigány 

kisebbséggel foglalkozó jogi és 
érdekvédelmi szervezetek 
megismerése (pl. cigány 
önkormányzatok, egyesületek,) 

 Listát készít a megismert 
helyi, térségi, megyei 
cigány kisebbséggel 
foglalkozó jogi és 
érdekvédelmi 
szervezetekről. 

 Látogatást tesz egy általa 
választott helyi, térségi, 
vagy megyei cigány 
kisebbséggel foglalkozó 
jogi és érdekvédelmi 
szervezetnél és 
érdeklődik az ott folyó 
tevékenység iránt. 

        
2.3. kulturális szervezetek  helyi, térségi, megyei cigány 

hagyományőrző és kulturális 
szervezetek, klubok, tárlatok, 
kiállítások, módszertani 
központok stb. megismerése 

 Listát készít a megismert 
helyi, térségi, megyei 
cigány hagyományőrző 
és kulturális 
szervezetekről, 
klubokról, tárlatokról, 
kiállításokról, 
módszertani 
központokról. 

 Látogatást tesz egy általa 
választott 
hagyományőrző vagy 
kulturális rendezvényen. 

        
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 

 Segítséggel értelmezi a 
meghatározást és feltárja 
a kétnyelvűség és a 
diglosszia közötti közös 
vonásokat. 

 Önállóan értelmezi a 
meghatározást és feltárja 
a kétnyelvűség és a 
diglosszia közötti közös 
vonásokat. 

        
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 
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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) 
 

 Önállóan képes 
felismerni a tanult lírai 
művekben az 
emberábrázolás képi 
eszközeit. 

 Önállóan képes 
felismerni a tanult lírai 
művekben az 
emberábrázolás képi 
eszközeit, s azokról 
tájékoztató – elemző 
szöveget tud alkotni 
kiscsoport vagy 
osztálytársai előtt. 

        
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) 
 

 Önállóan képes 
felismerni a tanult epikai 
művekben az 
emberábrázolás képi 
eszközeit. 

 Önállóan képes 
felismerni a tanult epikai 
művekben az 
emberábrázolás képi 
eszközeit, s azokról 
tájékoztató – elemző 
szöveget tud alkotni 
kiscsoport vagy 
osztálytársai előtt. 

        
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) 

 Segítséggel megfigyeli a 
hallgatott zeneművekben 
az improvizációt. 

 Önállóan megfigyeli a 
hallgatott zeneművekben 
az improvizációt. 

        
2.5.2.2. híres cigányzenészek   híres cigányzenészek életútjának 

megismerése 
(pl. Oláh Kálmán, Egri János, 
Kathi Horváth Lajos, Szabados 
György, Bihari János, stb.) 

 Öt-hat igaz kijelentést 
tud mondani a tanult 
zenészek életútjáról, 
munkásságáról. 

 Pontos leírást tud adni a 
tanult zenészek 
életútjáról és 
munkásságáról. 

        
2.5.2.3. dzsessz együttesek 

hangszerei 
 dzsessz együttesek hangszereinek 

megismerése (pl. zongora, 
dzsesszbőgő, dob, gitár, fuvola és 
szaxofon stb.) 

 Segítséggel felismeri a 
dzsessz együttesek 
hangszereit 

 Önállóan felismeri a 
dzsessz együttesek 
hangszereit 

        
2.5.3. tánc  cigánytáncok tanulása     
        
2.5.3.1. cigánycsárdás (csingerálás)  a cigánycsárdás (csingerálás) 

tanulása összefogódzás nélkül, 
gazdagon figurált formában 

 Részt vesz a 
tánctanulásban. 

 Aktívan részt vesz a 
tánctanulásban. 

        
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.) 

 Megtekinti a Roma 
Parlament Képtár 
gyűjteményét. 

 Megtekinti a Roma 
Parlament Képtár 
gyűjteményét. 

        
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.) 

 Megfigyeli a hiteles 
emberábrázolás 
eszközeit.  

 Megfigyeli és röviden 
megfogalmazza a  
hiteles emberábrázolás 
eszközeit.  
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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) 

 Segítséggel felismeri a 
két színvilágot a  
jellegzetes 
motívumokban. 

 Önállóan felismeri a két 
színvilágot a  jellegzetes 
motívumokban. 

        
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.) 

 Segítséggel lerajzolja a 
tanult motívumokat 
sormintákban. 

 Alkotó módon 
felhasználja a tanult 
motívumokat 
sormintákban, 
ruhadarabokon, 
terítőkön. 

        
2.6.1.3. öltözék   cigány öltözékek 

összehasonlítása a székelyek 
népviseletével (cigány szoknya, 
ing, mellény – főkötő/csepesz, 
csíkos rokolya, ingváll, zsinóros 
nadrág, zeke, nemezkalap) 

 Segítséggel öt-hat igaz 
állítást tud mondani az 
összevetés alapján. 

 Önállóan meg tudja 
fogalmazni a két 
népviselet közti 
különbségeket. 

        
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) 

 Adatgyűjtés alapján 
röviden össze tudja 
hasonlítani a 
hagyományos és 
modernkori jellegzetes 
cigánymesterségeket. 

 Megadott szempontok 
szerint össze tudja 
hasonlítani a 
hagyományos és 
modernkori jellegzetes 
cigánymesterségeket. 

        
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.) 

 Kutatómunkát végez a 
megadott szociológiai 
tanulmányok alapján. 

 Kutatómunkát végez a 
megadott szociológiai 
tanulmányok alapján, 
figyelemmel kíséri a 
televízióban a hasonló 
témájú riportműsorokat. 

 
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 

 Segítséggel tudja 
ismertetni a zsidóság 
szerepét a vizsgált 
történelmi 
időszakokban. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
reformkor, emancipáció, 
neológ (kongresszusi), 
ortodox (szélsőséges 
konzervatív), középutas 
(statusquo). Ismertetni 
tudja, mik voltak a 
reformáció, 
szabadságharc és a 
polgárosodás 
megindulásának okai és 
következményei a 
zsidóság életére. 

 Önállóan tudja 
ismertetni a zsidóság 
szerepét a vizsgált 
történelmi 
időszakokban. Ismeri és 
helyesen használja a 
következő fogalmakat: 
reformkor, emancipáció, 
neológ (kongresszusi), 
ortodox (szélsőséges 
konzervatív), középutas 
(statusquo). Ismertetni 
tudja, mik voltak a 
reformáció, 
szabadságharc és a 
polgárosodás 
megindulásának okai és 
következményei a 
zsidóság életére. 
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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) 

 Vázlatot tud készíteni a 
héber nyelv történetének  
négy nagyobb 
szakaszáról. 

 Félreproduktív szöveget 
alkot a héber nyelv 
történetének négy 
nagyobb szakaszáról a 
vázlat alapján.  

        
3.3. vallás  a Talmud részleteinek 

tanulmányozása, világképének, 
értékrendjének, beszédmódjának 
kibontása és megvitatása 

 Segítséggel felismeri és 
példával illusztrálva 
röviden le tudja írni a 
Talmud világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

 Önállóan felismeri és 
példával illusztrálva 
röviden le tudja írni a 
Talmud világképének 
legfontosabb jellemzőit. 

        
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) 

 Önállóan képes 
felismerni az olvasott 
művekben a feltárulkozó 
értékmozzanatokat. 

 Önállóan képes 
felismerni az olvasott 
művekben a feltárulkozó 
értékmozzanatokat, s 
arról tájékoztató, elemző 
szöveget tud alkotni 
kiscsoport vagy 
osztálytársai előtt. 

        
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.) 

 Megismeri a Tolnai 
Világlexikont, és képes 
használni, segítséggel 
tud humoros lapot 
szerkeszteni a Borszem 
Jankó mintájára. 

 Megismeri a Tolnai 
Világlexikont, és képes 
használni, önállóan tud 
humoros lapot 
szerkeszteni a Borszem 
Jankó mintájára. 

        
3.4.2. zene  mai klezmer zenekarok 

megismerése (pl. Klezmer Band) 
 Zenehallgatás közben 

segítséggel megfigyeli a 
klezmer zene jellegzetes 
stílusjegyeit a mai 
előadásmódban. 

 Zenehallgatás közben 
önállóan megfigyeli a 
klezmer zene jellegzetes 
stílusjegyeit a mai 
előadásmódban. 

        
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 

 Segítséggel 
megfogalmazza a 
Szukot, a Sátrak ünnepe 
jelentőségét a zsidó nép 
életében. Részt vesz a 
történet megismerésében 
és csokor elkészítésében. 

 Önállóan 
megfogalmazza a 
Szukot, a Sátrak ünnepe 
jelentőségét a zsidó nép 
életében Részt vesz a 
történet megismerésében 
és csokor elkészítésében.

        
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 

 Ismeri a Szukothoz 
kapcsolódó ünnepi 
ételeket. 

 Ajánlást tud készíteni a 
Szukothoz kapcsolódó 
ünnepi ételekhez. 

        
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) 

 Segítséggel rövid 
ismertetőt tud készíteni 
egy általa választott jeles 
zsidó személy 
munkásságáról és 
beszámol annak 
értékteremtő hatásáról.  

 Önállóan rövid 
ismertetőt tud készíteni 
egy általa választott jeles 
zsidó személy 
munkásságáról és 
beszámol annak 
értékteremtő hatásáról. 
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3.6.3. zsidó művészek   híres zsidó művészek életútjának 

megismerése (pl. Baumhorn 
Lipót – építész, Lajta Béla – 
építész, Fenyő Miksa, Ignotus, 
Hatvani Lajos – írók) 

 10-15 mondatos 
referátumot képes tartani 
– előzetes felkészülés 
alapján – a megismert 
művészekről. 

 Felkészülés után 
kiselőadást tud tartani a 
megismert művészekről. 

 
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 

 Fel tudja sorolni a 
magyarországi 
nemzetiségi csoportokat, 
meg tudja mutatni azok 
elhelyezkedését 
térképen. Röviden 
ismertetni tudja a 
történelmi 
Magyarországra 
településük főbb 
állomásait. 

 Jellemezni tudja a 
magyarországi 
nemzetiségi csoportokat, 
meg tudja mutatni azok 
elhelyezkedését 
térképen. 
Összefüggéseiben 
ismertetni tudja a 
történelmi 
Magyarországra 
településük főbb 
állomásait. 

        
4.2. demográfia  a nemzetiségi kisebbségek 

demográfiai jellemzőinek 
megismerése egy helyi 
nemzetiségi kisebbségi 
önkormányzat képviselőjének 
előadásából 

 Segítséggel ismertetni 
tudja a nemzeti 
kisebbségek demográfiai 
adatainak változásait. 

 Önállóan ismertetni 
tudja a nemzeti 
kisebbségek demográfiai 
adatainak változásait 
történelmi változások 
összefüggéseiben. 

        
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 

 Kérdések alapján 
reprodukálni tudja a 
nemzeti kisebbségi 
oktatás magyarországi 
hagyományairól, 
rendszeréről tanultakat a 
megismert nemzeti 
kisebbségek esetében. 
Felveszi a kapcsolatot 
egy helyi kisebbségi 
oktatással foglalkozó 
iskolával és tanulóival. 

 Önállóan reprodukálni 
tudja a nemzeti 
kisebbségi oktatás 
magyarországi 
hagyományairól, 
rendszeréről tanultakat a 
megismert nemzeti 
kisebbségek esetében. 
Felveszi a kapcsolatot 
egy helyi kisebbségi 
oktatással foglalkozó 
iskolával, megismeri 
annak pedagógiai 
programját. Össze tudja 
hasonlítani azt saját 
iskolájáéval. 

        
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 

 Szakszövegek, 
Internetes portálok, 
személyes tapasztalat, 
élmény alapján 
segítséggel képes 
felsorolni néhány 
népcsoporttal 
kapcsolatos kulturális 
intézményt. 

 Szakszövegek, 
Internetes portálok, 
személyes tapasztalat, 
élmény alapján önállóan 
képes felsorolni néhány 
népcsoporttal 
kapcsolatos kulturális 
intézményt, ismeri azok 
programjait, melyekről 
beszámolót készít 
osztálytársainak. 
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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.) 

 Segítséggel fel tud 
sorolni néhány újságot, 
folyóiratot, televíziós és 
rádióműsort, amely a 
nemzeti kisebbségek 
számára készült. 

 Önállóan fel tud sorolni 
néhány újságot, 
folyóiratot, televíziós és 
rádióműsort, amely a 
nemzeti kisebbségek 
számára készült. 
Közülük egyet 
figyelemmel kísér, s 
erről beszámolót készít 
osztálytársainak. 

        
4.5. táplálkozási szokások  szakirodalom alapján megismeri 

a tanult nemzetiségi kisebbség 
étkezési szokásait, jellegzetes 
ételeit 

 Segítséggel fel tudja 
sorolni egy általa 
választott nemzetiségi 
csoport hagyományos 
ételeit.  

 Önállóan fel tudja 
sorolni egy általa 
választott nemzetiségi 
csoport hagyományos 
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 

 Fel tud sorolni legalább 
öt népviseletet. 

 Jellemezni tudja egy 
választott nemzetiségi 
csoport népviseletét, a 
ruhadarabokat, a 
hétköznapi és ünnepi 
viseletet. 

        
4.7. néptánc  nemzetiségi táncok tanulása (pl. 

Szirtaki, Landler, Polka, Kolo, 
stb.) 

 Társaival együtt tud 
táncolni legalább egyet a 
megismert táncok közül. 

 Társaival együtt tud 
táncolni legalább egyet a 
megismert táncok közül. 
Ezt a táncot indítani és 
irányítani tudja. 

        
4.8. hit- és hiedelemvilág  a magyarországi nemzetiségi 

csoportok  hit- és hiedelemvilágát 
bemutató  irodalmi művek 
olvasása  

 Felismeri az olvasott  
irodalmi művekben a 
feltárulkozó 
értékmozzanatot. 

 Felismeri és 
megfogalmazza társai 
előtt az olvasott  
irodalmi művekben a 
feltárulkozó 
értékmozzanatokat. 

        
4.9. jeles napok  a megismert nemzetiségi 

népcsoportok jeles napokhoz  
fűződő népszokásainak 
megismerése (pl. kéretés, 
lakodalom ) 

 Ismeri egy általa 
választott nemzetiségi 
népcsoport  kéretéshez, 
lakodalomhoz fűződő 
népszokását. 

 Röviden jellemezni tudja 
egy általa választott 
nemzetiségi népcsoport 
kéretéshez, 
lakodalomhoz fűződő 
népszokását. 

        
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 

 Segítséggel céduláz a 
megadott 
szakirodalomban. 

 Önállóan céduláz a 
megadott 
szakirodalomban. 

        
B) világnapok  a fogyatékos emberek 

világnapjainak megismerése (pl. 
Rokkantak Napja –  szept.18., 
Hallássérültek Napja – szept. 
utolsó vasárnapja, Fehérbot 
Világnapja –  okt. 15.)  

 Segítséggel plakátot 
tervez, és meghívót 
készít egy általa 
választott világnap 
elképzelt rendezvényére. 

 Önállóan plakátot tervez, 
és meghívót készít egy 
általa választott világnap 
elképzelt rendezvényére. 

        
1.1. életmód  a fogyatékkal élő emberek 

életmódjának megismerése 
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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.) 

 Megismeri a média 
fogyatékosoknak 
nyújtott lehetőségeit. 

 Megismeri a média 
fogyatékosoknak 
nyújtott lehetőségeit, a 
megszerzett 
információkat képes új 
kontextusban 
alkalmazni. 

        
1.1.2. oktatás, képzés  továbbtanulási lehetőségek a 

fogyatékos fiatalok számára (pl. 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskola – ELTE, 
Budapesti Műszaki Egyetem, 
stb.) 
 

 Ismertetőt készít az 
összegyűjtött 
továbbtanulási 
lehetőségekről.  

 Ismertetőt készít az 
összegyűjtött 
továbbtanulási 
lehetőségekről, felkelti 
társai érdeklődését a 
téma iránt. 

        
1.1.3. szociálpolitika, 

esélyegyenlőség 
 a helyi önkormányzat 

szociálpolitikai programjának 
megismerése a fogyatékosokra 
vonatkozóan 

 Felkeresi a helyi 
önkormányzat 
szociálpolitikával 
foglalkozó csoportját, és 
tájékozódik a megadott 
témában. 

 Felkeresi a helyi 
önkormányzat 
szociálpolitikával 
foglalkozó csoportját, és 
tájékozódik a megadott 
témában, melyről cikket 
ír az iskolaújság 
számára. 

        
1.1.4. munka  álláslehetőségek a fogyatékosok 

számára, kapcsolatfelvétel a helyi 
munkaügyi központtal 

 Telefonon felveszi a 
kapcsolatot a helyi 
munkaügyi központtal, 
és tájékozódik a 
fogyatékosok 
álláslehetőségeiről. 

 Telefonon vagy 
személyesen felveszi a 
kapcsolatot a helyi 
munkaügyi központtal, 
és tájékozódik a 
fogyatékosok 
álláslehetőségeiről. 

        
1.2. bánásmód  konfliktusmegoldó stratégiák 

gyakorlása a fogyatékkal élő 
emberekkel szembeni értő 
viszonyulás képességének 
fejlesztésére (pl. imitált 
élethelyzetekben) 

 Részt vesz a 
konfliktusmegoldó 
stratégiák 
alkalmazásában. 

 Aktívan részt vesz a 
konfliktusmegoldó 
stratégiák 
alkalmazásában. 

        
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.) 

 A megismert 
intézmények egyikéhez 
hivatalos levelet 
fogalmaz általa 
választott tárgykörben. 

 A megismert 
intézmények egyikéhez 
hivatalos levelet 
fogalmaz általa 
választott tárgykörben 
fogyatékos ember 
szerepében. 
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Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyamon 
 
Jellemezni tudja a magyarországi etnikai csoportok kultúrájában fellelhető azonosságokat és különbségeket. 
a) Röviden össze tudja foglalni legalább három, a magyarországi etnikai csoportokról szóló kiemelkedő mű, 

(könyv, tanulmány ) tartalmát vagy legfontosabb témái. 
b) Önállóan adatokat tud gyűjteni a magyarországi cigányság letelepítéséről a megismert szakirodalom 

segítségével. 
c) Megadott szempontok szerint össze tudja hasonlítani a hagyományos és modernkori jellegzetes 

cigánymesterségeket. 
d) Önállóan tudja ismertetni a zsidóság szerepét a vizsgált történelmi időszakokban.  
e) Ismeri és helyesen használja a következő fogalmakat: reformkor, emancipáció, neológ (kongresszusi), 

ortodox (szélsőséges konzervatív), középutas (statusquo).  
f) Ismertetni tudja, mik voltak a reformáció, szabadságharc és a polgárosodás megindulásának okai és 

következményei a zsidóság életére 
g) Jellemezni tudja a magyarországi nemzetiségi csoportokat, meg tudja mutatni azok elhelyezkedését 

térképen. Összefüggéseiben ismertetni tudja a történelmi Magyarországra településük főbb állomásait. 
h) Ismeri a fogyatékosok csoportjait, s megfelelő attitűddel viszonyul a fogyatékkal élő emberekhez. 
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Az Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) 
keretei között a szakiskola 9–10. évfolyam 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 Önművelés, könyv- és könyvtárhasználat kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti 

óraszám  5  5 
 
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 Információs és kommunikációs kultúra közös követelmé-
nyeinek teljesítését teszi lehetővé. (A közös követelmények között fogalmazódott meg  a  könyvtárhasználat 
meghatározó szerepe az önálló ismeretszerzésben és a forrásalapú tanulásban.) A kerettanterv követelményei 
szinte valamennyi műveltségterület általános és részkövetelményei között is megtalálhatók. A kerettanterv a 
NAT követelményeken felül magában foglal többletkövetelményeket is. Nevezetesen a tömegkommunikációs 
csatornák és az iskolán kívüli különböző önművelési lehetőségek megalapozását szolgáló ismeretszerzési-
tanulási tevékenységeket. A kerettanterv 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 
Hon- és népismeret követelményeinek teljesítését is. A kerettanterv néhány eleme megtalálható a Magyar nyelv 
és irodalom 9–10. évfolyamának kerettanterveiben. A kerettanterv jól hasznosítható a szabadon tervezhető óra-
keret összeállításakor is. 
 
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 a Képességfejlesztő és értékőrző kerettan-
terv tantárgyainak struktúrájához – az alábbi részekre tagolódik évfolyamonként: célkitűzésekre, tematikus tan-
anyagra, 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 kiválasz-
tott 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 pro-
dukálniuk ahhoz, hogy az adott évfolyam végén megfelelt (elégséges) teljesítményminősítést (osztályzatot) sze-
rezzenek. 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. 
 
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.  
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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. 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, videó, 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. 
 
 
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. 
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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 elsajátí-

tásához 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.  
 
 

  = 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  

készítése 
 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, enciklopé-
diák, 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

    

        
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. 
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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, adatbázi-
sok). 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. 
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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 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. 
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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 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 média-
piac 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 fel 
tudja használni a szük-
séges könyvtári infor-
mációhordozókat 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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Személyi feltételek 

 Magyar nyelv és irodalom szakos középiskola tanár, ideális esetben könyvtárosi végzettség 

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, dokumentumok 
megfigyelése) megadott szem-
pontok alapján 
 In vivo tanulás: a különböző 

közművelődési intézmények 
programjainak látogatása, önmű-
velési lehetőségek feltárása 
 Különböző típusú dokumentu-

mok összehasonlítása, tanulmá-
nyozása, följegyzések készítése a 
megfigyelt adatokról, azok cso-
portos megbeszélése 
 Gyűjtőmunka (pl. dokumentum-

cikkek gyűjtése, képek illusztrá-
ciók gyűjtése régi/új írásokról, 
eszközökről, könyvekről, stb.) 
 Vázlatkészítés 
 Önálló ismeretszerzés antológi-

ákból, gyűjteményekből tanórai 
témához 
 Hagyományos és modern doku-

mentumokban, információhordo-
zókban való adatkeresés szem-
pontok alapján 
 A forrásokra történő precíz hi-

vatkozások gyakorlása 
 Önállóan, illetve csoportmunká-

ban produktum létrehozása (pl. 
könyvajánlás, műsorajánlás tan-
tárgyi témakörhöz kapcsolódva) 
 Bibliográfiakészítés gyakorlása 
 Szó szerinti és tartalmi idézés 

mások szellemi produktumából – 
etikai követelmények alkalmazá-
sának gyakorlása 

 Önálló alkotás készítése (pl. 
könyvajánlás, műsorajánlás 
tantárgyi témakörhöz kapcso-
lódva) 
 Beszámolók a közművelődési 

intézmények programjairól 
szóban, írásban 
 A különböző könyvtári doku-

mentumok megkeresése, hasz-
nálata 
 Tájékozódás a dokumentu-

mokban 
 Közös alkotás létrehozása pl. 

megadott témára dokumentu-
mok összegyűjtése 
 Kiselőadások tartása különbö-

ző forrásokból történő felké-
szülés alapján 
 Önművelési napló vezetése 
 Feljegyzések készítése tanul-

mányi kirándulásokon 
 Önművelési terv készítése 

 

 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 

 

 



 
 
 
 
4892 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

EGÉSZSÉG ÉS BETEGSÉG 
„A” változat 

 
 
 

9–10. évfolyam 
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Az Egészség és betegség kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
szakiskola 9–10. 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.  
 
Az Egészség és betegség kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Heti 

óraszám 
 
 5  

 
 5 

 
 
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 kerettanterv referenciái 
 

 Az Egészség és betegség kerettanterv – a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv egyik tantárgyi 
programjaként – Zsolnai József pedagógiai koncepciója alapján készült, felhasználva a pedagógiai 
programcsomag akciókutatással elért fejlesztési eredményeit. 
 

 A kerettantervre – mint a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv részére – kiterjed a szellemi termékekre 
vonatkozó termékvédelem. Az Egészség és betegség 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.  
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  A kerettanterv kidolgozója: Czakó Kálmán 

 
 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:  Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának Pedagógiai Kutatóintézete,  Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Intézet,  Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület. 
 

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

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

9–10. évfolyam 
 
 

  
TEMATIKUS TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 
 

     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 
 

I. SZEMÉLYISÉG ÉS AZ 
ÖNÉRTÉKELÉS AZ 
ÉLETVEZETÉS 
SZEMPONTJÁBÓL 

 ISME!RETEK SZERZÉSE A 
SZEMÉLYISÉG HELYES 
ÖNÉRTÉKELÉSÉRŐL AZ 
ÉLETVEZETÉS 
SZEMPONTJÁBÓL 

    

 
1. Az életvezetés  Ismeretek az életvezetésről      

 
1.1. Önismeret, saját helyünk 

felismerése, a biztonságos 
életvezetés, a veszélyek 
elkerülés, az önvédelem, a 
tervszerű tevékenység 

 Ismeretek tanulása az 
önismeretről, saját helyünk 
felismeréséről, a biztonságos 
életvezetésről, a veszélyek 
elkerüléséről, az önvédelemről, a 
tervszerű tevékenységről 

 Ismeri, el tudja 
mondani az  életvezetés 
fogalmát és a tervszerű 
tevékenységet szóban 
és írásban ki tudja 
fejteni az életvezetés 
témakörében. 

 A helyes életvezetés és 
helyes önvédelem 
eszköztárát, és az 
életvezetés 
tervszerűségét, annak 
egyéni és közösségi 
jelentőségét írásban és 
szóban ki tudja fejteni. 

 
1.2. Életvezetési hibák és azok 

korrekciója 
 Ismeretek tanulása az 

életvezetésről, a hibákról, 
valamint azok korrekciójáról  

 Az életvezetésben 
előforduló hiba és 
korrekció fogalmát 
helyesen ismeri. 

 A hiba és a korrekció 
általános értelmezésén 
túl konkrét példákkal 
illusztrálni tudja 
mondanivalóját, annak 
kifejtésére, 
megvitatására képes. 

 
1.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

        
1.4. A visszaélés fogalma, bio-

pszicho-szocio területen való 
illusztrálása 

 Ismeretek tanulása az 
életvezetésről, a hibákról, 
valamint azok korrekciójáról 

 Egy példával mutasson 
rá a visszaélés 
fogalmára 

 Az életvezetésben 
bekövetkező hibákra a 
tanult példákkal 
sokoldalúan mutasson 
rá 

        
1.5.  A pozitív életszemlélet 

mibenléte 
 Ismeretek és minták a pozitív 

életszemlélettel kapcsolatban 
 Helyesen magyarázza 

meg a pozitív felfogás 
fogalmát. 

 Mondjon példákat a 
helyes életvezetésre és a 
pozitív életszemléletre. 

 
II. ÉTEL, TÁPLÁLKOZÁS   ISMERETEK TANULÁSA AZ 

ÉTELRŐL ÉS A 
TÁPLÁLKOZÁSRÓL  

    

 
1. Az étel és a táplálkozás   Ismeretek tanulása az ételekről 

és a táplálkozásról  
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1.1. Az ételek és a táplálkozás  Az egészséges ételek és az 

egészséges táplálkozás 
 Ismeri és jól használja 

az étellel és a, 
táplálkozással  
kapcsolatban tanult 
fogalmakat. 

 Ismeri és jól használja az 
étel és a táplálkozás 
fogalmát, annak bio-
pszicho-szcocio 
értelmezéséről szóban és 
írásban be tud számolni. 

 
1.2. Az ételek és a táplálkozás 

hiányosságai, hibái, torzulásai 
 A nem egészséget szolgáló 

ételek és a helytelen táplálkozás, 
valamint a táplálkozás torzulásai 

 Ismeri és jól használja 
az étellel és a, 
táplálkozással  való 
hiányosságok, 
visszaélések fogalmát. 

 Ismeri és jól használja a 
táplálkozás 
hiányosságaival, valamint 
a visszaéléssel 
kapcsolatos fogalmakat, 
azok bio-pszicho-szcocio 
értelmezéséről szóban és 
írásban be tud számolni. 

 
1.3. a helytelen táplálkozás 

következményei (elhízás, 
étvágytalanság, gyomorrontás, 
vitaminhiány, alultápláltság) 

 a helytelen táplálkozás 
következményeiről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
egészséges étrendek 
összeállítása 

 Tudja, hogy milyen 
következményekkel 
járhat a túltápláltság és 
az egyoldalú 
táplálkozás. 

 Pontos leírást tud készíteni 
szóban és írásban a 
helytelen táplálkozás 
következményeiről. 

        
2. Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz kapcsolt 

folyamatokhoz 
 Egy példán mutassa be 

a fogalmak helyes 
értelmezését 

 A tanult példákat 
ismertesse, álláspontját 
érvekkel támassza alá 

        
2.1. A táplálkozás élettani 

folyamatainak kapcsolódása a 
keringéssel és a légzéssel 

 Ismeretek a táplálkozás légzéssel 
és keringéssel összefüggő 
folyamatairól 

 Az élettani folyamatok 
kapcsolatát egyetlen 
példán illusztrálja 

 A tanult példákkal szóban 
és írásban több 
vonatkozásban tudja 
ismertetni 

 
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 

 Helyesen értékeli a 
tudatosságot az ételek 
megválasztásában, erről 
írásban és szóban is 
tanúságot tesz. 

 A táplálkozási szokások 
kialakításában helyesen 
ítéli meg a tudatosság 
szerepét, példákkal tudja 
alátámasztani 
mondanivalóját, érvelni 
tud álláspontja 
megvédésére. 

 
1.2. Hibás ételválasztás, rossz 

szokások az ételválasztásban 
 Ismeretek tanulása a hibás 

ételválasztásról és a 
kifogásolható ételválasztási 
szokásokról 

 Helyesen értelmezi az 
ételekkel kapcsolatos 
egyéni értékelés 
szükségességét, erről 
írásban és szóban is be 
tud számolni. 

 Érvelni tud írásban és 
szóban a táplálkozási 
kultúra egyéni igényekhez 
alkalmazott formája 
érdekében. A társadalmi 
bio-pszicho-szocio 
szokások  szempontjából 
helyesen értékeli az  
egyén szerepét és 
kötelezettségeit.. 

 
1.3. Helyes és kifogásolható 

táplálkozási rend, rossz 
szokások 

 Ismeretek tanulása a táplálkozási 
szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

 Megfelelő ismeretei 
vannak az eltérő 
szokások értékeléséhez.

 Szóban és írásban is 
helyesen foglal állást 
mások szokásainak 
megítélésében, 
elfogadásában, 
véleményét másokat 
elfogadva képes 
megvédeni. 

 
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4897 

 
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 
 Néhány mondatban 

helyesen tud 
beszámolni az emésztés 
folyamatáról. 

 Ismeri és jól használja az 
emésztés és a kiválasztás 
fogalmát, annak bio-
pszicho-szcocio 
vonatkozásairól szóban és 
írásban be tud számolni. 

 
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 

 Fel tudja sorolni ábra 
segítségével az 
emésztőrendszer főbb 
szerveit. Három-négy 
igaz kijelentést tud 
mondani, írni az 
emésztésről. 

 El tudja mondani, le tudja 
írni legalább nyolc-tíz 
mondatos szövegben az 
emésztés folyamatát.  
Meg tudja nevezni és 
mutatni ábrán az 
emésztőrendszer szerveit. 

        
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 

 Kérdések segítségével 
fel tudja sorolni a 
tanult 
emésztőszervrendszeri 
betegségek közül a 
gyomorrontás és a 
székrekedés tüneteit, 
okait, a 
gyógyulásukhoz 
szükséges teendőket. 

 El tudja mondani, le tudja 
írni legalább hat-hét 
mondatos szövegben a 
tanult emésztőrendszeri 
betegségek tüneteit, okait, 
a gyógyulásukhoz 
szükséges teendőket. 

 
1.3. Helyes és kifogásolható rend-

rendszeresség, beosztás, rossz 
szokások 

 Ismeretek tanulása az 
emésztésről, életmód-
szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

 A szokásokról és az 
életmódról a tanultak 
alapján helyes 
véleményt fejt ki 
szóban és írásban.  

 A rendszeresség és a 
beosztás alternatív 
megoldására tud példát 
mondani, azt néhány rossz 
szokás eliminálásában 
érvként tudja előadni. 

 
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 

 
2. A kiválasztás folyamata  Ismeretek tanulása a kiválasztás 

folyamatáról 
 Néhány mondatban 

helyesen tud beszélni a 
kiválasztás 
folyamatáról. 

 Ismeri és jól használja az 
emésztés és a kiválasztás 
fogalmát, annak bio-
pszicho-szcocio 
vonatkozásairól szóban és 
írásban be tud számolni. 

 
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 

 El tudja mondani, hogy 
mi a vese feladata. 

 Négy-öt mondatban 
ismertetni tudja a vese 
funkcióját, működését. 
Ismertetni tudja a 
folyadékfelvétel és 
folyadékvesztés módját. 
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2.1.2 gyakoribb vesebetegségek: 

vesemedence-gyulladás, 
hólyaghurut 

 a gyakoribb vesebetegségekről: 
a vesemedence-gyulladásról és a 
hólyaghurutról informáló 
szövegek elolvasása, 
feldolgozása 

 Kérdések segítségével 
fel tudja sorolni a 
hólyaghurut tüneteit, 
okait, a gyógyulását 
segítő teendőket. 

 El tudja mondani, le tudja 
írni legalább hat-hét 
mondatos szövegben a 
tanult vesebetegségek 
tüneteit, okait, a 
gyógyulásukhoz szükséges 
teendőket. 

 
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 

 A szokásokról és az 
életmódról a tanultak 
alapján helyes 
véleményt fejt ki 
szóban és írásban.  

 A rendszeresség és a 
beosztás alternatív 
megoldására tud példát 
mondani, azt néhány rossz 
szokás eliminálásában 
érvként tudja előadni. 

 
2.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 

        
3. Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz kapcsolt 

folyamatokhoz 
 Egy példán mutassa be 

a fogalmak helyes 
értelmezését 

 A tanult példákat 
ismertesse, álláspontját 
érvekkel támassza alá 

        
3.1. Az emésztés és a kiválasztás 

élettani folyamatainak életkori 
sajátosságai. 

 Ismeretek az emésztés és a 
kiválasztás élettani 
folyamatainak életkori 
sajátosságairól. 

 Az élettani folyamatok 
kapcsolatát egyetlen 
példán illusztrálja 

 A tanult példákkal szóban 
és írásban több 
vonatkozásban tudja 
ismertetni 

 
V. MOZGÁS KOORDINÁCIÓ   ISMERETEK TANULÁSA A 

MOZGÁSKOORDINÁCIÓRÓL 
    

 
1. A mozgás összehangolt 

kivitelezése 
 Ismeretek tanulása az 

összehangolt mozgásról 
    

 
1.1. az emberi mozgásszervek és 

betegségei 
 ismeretek tanulása az emberi 

mozgásszervekről és 
betegségeikről 

    

        
1.2. 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 

 Csontvázon és emberi 
testen meg tud mutatni 
legalább tíz csontot és 
két-három ízületet. 

 Csontvázon és emberi 
testen meg tudja mutatni 
és meg tudja nevezni a 
tanult csontokat és 
ízületeket.  Meg tudja 
különböztetni egymástól a 
lapos csontokat és a 
csöves csontokat. Tudja, 
hogy a koponya hány 
csontból áll, a 
gerincoszlop hány 
csigolyából, és azt is, 
hogy az embernek hány 
bordája van. 

        
1.3. 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 

 Tudja, mi a lúdtalp.  Négy öt mondatos 
szöveget tud alkotni a 
zöldgallytörésről és a 
lúdtalpról. 
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2.1. Mozgásformák  Ismeretek tanulása a test fizikai 

mozgásáról 
 Helyes ismeretei 

vannak a belső váz és 
az izmok szerepéről. 

 Helyesen értelmezi a 
vázrendszer működését, 
az egyensúlyozással és a 
mozgákoordinációval a 
tanultaknak megfelelően 
tisztában van, arról 
írásban és szóban be tud 
számolni. 

 
2.2. Mozgáskultúránk  Ismeretek tanulása a helyes 

testgyakorlásról, 
mozgáskultúránk  

 Ismeri a mozgáskultúra 
fogalmát, arról néhány 
percben kiselőadás tud 
tartani az osztályban. 

 A versenysport, a 
tömegsport és a 
szabadidős mozgás 
fogalmát a tanultaknak 
megfelelően ki tudja 
tölteni tartalommal, arról 
előadást tud tartani kisebb 
közösségben. 

 
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 

 Helyesen ítéli meg a 
mozgáskultúra és a 
testkultúra hibás 
gyakorlásával 
kapcsolatos hibákat. 

 Véleménye van a fizikai 
mozgás, a lelki erőnlét és 
a közösségformáló 
gyakorlatokról, helyesen 
tudja megítélni az 
erőltetett, túlfeszített és 
öncélú testkultusz, 
valamint a kellő 
gyakorlás, edzés nélküli 
állapotban a mozgás 
túlhajtását. 

 
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.  

 A reggeli torna, a futás, 
a kirándulás, a kimerítő 
gyaloglás, súlyemelő 
gyakorlatok erőltetése 
esetében helyes 
álláspontját élettani, 
biológiai szempontból 
meg tudja indokolni. 

 A mozgás életmódbeli 
szerepével tisztában van, 
arról érveit meggyőző 
módon tudja 
felsorakoztatni, a 
közösség előtt is képes 
azokat megvitatni. 

 
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 

 Tudja, hogy mi az 
életkorának megfelelő 
átlagos testmagasság és 
testsúly mértéke. 

 Öt-hat mondatban be 
tudja mutatni az alapvető 
testméretváltozásokat. 
Tudja, hogy mi az 
életkorának megfelelő 
átlagos testmagasság és 
testsúly mértéke. 

 
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 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a mozgás 
gyermekkori 
fejlődéséről. 

 Pontos leírást tud 
készíteni szóban és 
írásban a mozgás 
gyermekkori fejlődéséről. 

 
4.2. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

5. Életkorhoz kapcsolt 
folyamatok 

 Ismeretek az életkorhoz kapcsolt 
folyamatokhoz 

 Egy példán mutassa be 
a fogalmak helyes 
értelmezését. 

 A tanult példákat 
ismertesse, álláspontját 
érvekkel támassza alá. 

        
5.1. A mozgáskoordináció élettani 

folyamatainak életkori 
sajátosságai. 

 Ismeretek a mozgáskoordináció 
élettani folyamatainak életkori 
sajátosságairól. 

 Az élettani folyamatok 
kapcsolatát egyetlen 
példán illusztrálja. 

 A tanult példákkal szóban 
és írásban több 
vonatkozásban tudja 
ismertetni. 
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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 

 Tisztában van a 
keringés és a légzés 
élettani szerepével, 
életmódbeli 
fontosságával. A 
tanultak szerint ismeri 
és tudja annak biológiai 
alapjait. 

 A keringés és a légzés 
élettani szerepét, pszicho 
és szocio szempontból 
való kiemelt értékét 
helyesen látja, annak 
jelzésértékű működéséről 
szóban és írásban tud 
beszámolni. 

 
1.2. Torzulások, hibák a keringés 

és a légzés szervrendszerének 
működésében 

 Ismeretek tanulás a keringés és a 
légzés szervrendszerének 
rendellenes működéséről és 
károsításáról 

 Az egyéni biológiai 
képességek terén 
tapasztalatait helyesen 
értelmezi, azt 
gyakorlati 
eredményekkel 
támasztja alá. 

 Erősségeit és 
gyengeségeit helyesen 
értelmezi, az igénybevétel 
korlátjaival tisztában van 
általánosságban és saját 
esetében is. Erről írásban 
és szóban be tud 
számolni. 

 
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 

 A szokásokról és az 
életmódról a tanultak 
alapján helyes 
véleményt fejt ki 
szóban és írásban.  

 A rendszeresség és a 
beosztás alternatív 
megoldására tud példát 
mondani, azt néhány rossz 
szokás megszüntetéséhez 
érvként tudja előadni. 

 
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 

 
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 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a légzőszervek és a 
levegőszükséglet 
gyermekkori 
fejlődéséről, 
változásairól. 

 Pontos leírást tud 
készíteni szóban és 
írásban a légzőszervek és 
a levegőszükséglet 
gyermekkori fejlődéséről, 
változásairól. 

        
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 

 Két-három igaz 
kijelentést tud mondani, 
írni a vérkeringés 
gyermekkori 
fejlődéséről. 

 Pontos leírást tud 
készíteni szóban és 
írásban a vérkeringés 
gyermekkori fejlődéséről. 

        
3.2. a vérszegénység  a vérszegénységről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Tudja, mi a 

vérszegénység. 
 Ismeri a vérszegénység 

okait, tüneteit, 
következményeit, 
megelőzésének és 
gyógyulásának 
lehetőségeit. 

        
3.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4901 

 
4. Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz kapcsolt 

folyamatokhoz 
 Egy példán mutassa be 

a fogalmak helyes 
értelmezését 

 A tanult példákat 
ismertesse, álláspontját 
érvekkel támassza alá 

        
4.1. A keringés és a légzés élettani 

folyamatainak életkori 
sajátosságai. 

 Ismeretek a keringés és a légzés 
élettani folyamatainak életkori 
sajátosságairól. 

 Az élettani folyamatok 
kapcsolatát egyetlen 
példán illusztrálja 

 A tanult példákkal szóban 
és írásban több 
vonatkozásban tudja 
ismertetni 

 
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 

 Tudja, mi a szem 
alapvető funkciója. 
Ábrán felismeri és meg 
tudja nevezni a 
pupillát, a 
szivárványhártyát, a 
szaruhártyát és a 
szemhéjat. 

 Ismertetni tudja a szem 
funkcióját, működését és 
fő részeit. 

 
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 

 Tudja, mi a fül 
alapvető funkciója. 
Ábrán felismeri és meg 
tudja nevezni a 
fülkagylót, a 
hallójáratot, a 
dobhártyát és a 
hallócsontocskákat. 

 Meg tudja nevezni és 
mutatni ábrán a hallószerv 
részeit. Be tudja mutatni 
legalább nyolc-tíz 
mondatos szövegben a 
hallószerv részeit és 
működését. 

 
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 

 Meg tudja nevezni és 
mutatni ábrán a bőr 
három rétegét. 

 Meg tudja nevezni és 
mutatni ábrán a bőr 
részeit. Be tudja mutatni 
legalább nyolc-tíz 
mondatos szövegben a bőr 
részeit és az egyes részek 
funkcióját. 

 
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 

    

        
2.1.2. 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 

 Kérdések segítségével 
fel tudja sorolni a 
kötőhártya-gyulladás 
tüneteit, okait és a 
gyógyuláshoz 
szükséges teendőket. 
Ismeri a szem óvásával 
kapcsolatos 
tevékenységeket. 

 Nyolc-tíz  mondatos 
szövegben ismertetni tudja 
a látószerv tanult 
rendellenességeit, 
betegségeit, a betegségek 
tüneteit, a gyógyuláshoz 
szükséges teendőket. 
Ismeri a szem  óvásával 
kapcsolatos 
tevékenységeket. 

        
2.1.3 a hallószerv betegségei: a 

középfülgyulladás, a 
nagyothallás és a süketség 

 a hallószerv betegségeiről: a 
középfülgyulladásról, a 
nagyothallásról és a süketségről 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Ismeri a hallószerv 
óvásával kapcsolatos 
tevékenységeket. 

 Le tudja írni a 
középfülgyulladás, a 
nagyothallás és a süketség 
tüneteit. Ismeri a 
hallószerv óvásával 
kapcsolatos 
tevékenységeket. 
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2.1.4. a bőr betegségei: ekcémás 

bőrgyulladás, bőrgombásodás 
 a bőr betegségeiről: az ekcémás 

bőrgyulladásról és a  
bőrgombásodásról informáló 
szövegek elolvasása, 
feldolgozása 

 Kérdések segítségével 
tud beszélni a 
bőrgombásodásról, a 
betegség tüneteiről, 
okairól és 
megelőzésének 
módjairól. 

 Négy-öt mondatos 
szövegben ismertetni tudja 
a bőr  tanult betegségeit, a 
betegségek tüneteit, a 
gyógyuláshoz, illetve 
megelőzéshez szükséges 
teendőket. 

 
2.1.5. az ízérzés és a szaglás és 

néhány betegsége 
 az ízérzésről és szaglásról, 

megbetegésükről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
ízleléssel, szaglással kapcsolatos 
kísérletek végzése  

 Tudja, hogy mi a nyelv 
ízlelőbimbóinak, 
illetve az orr 
szaglósejtjeinek a 
funkciója. Fel tudja 
sorolni az alapízeket és 
a főbb szagokat, 
illatokat. Ezeket 
anyagokhoz tudja 
kapcsolni. 

 Nyolc-tíz mondatban be 
tudja mutatni az ízlelés és 
a szaglás szervét az ízérzés 
és a szaglás folyamatát. 
Fel tudja sorolni az 
alapízeket és a főbb 
szagokat, illatokat. Ezeket 
anyagokhoz tudja 
kapcsolni. 

 
3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

 
4. Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz kapcsolt 

folyamatokhoz 
 Egy példán mutassa be 

a fogalmak helyes 
értelmezését 

 A tanult példákat 
ismertesse, álláspontját 
érvekkel támassza alá. 

        
4.1. Az érzékszervek élettani 

folyamatainak életkori 
sajátosságai. 

 Ismeretek az érzékszervek 
élettani folyamatainak életkori 
sajátosságairól. 

 Az élettani folyamatok 
kapcsolatát egyetlen 
példán illusztrálja. 

 A tanult példákkal szóban 
és írásban több 
vonatkozásban tudja 
ismertetni. 

 
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 

 Írásban és szóban be 
tud számolni a 
gyermekkor 
legfontosabb 
jellemzőiről. 

 Helyesen ismeri a 
gyermeki kompetenciák 
megszerzésének 
folyamatát, arról szóban 
és írásban be tud 
számolni. 

 
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 

 Írásban és szóban be 
tud számolni a 
gyermekkorban 
bekövetkező 
legfontosabb 
rendellenes változások 
jellemzőiről. 

 Helyesen ismeri a 
gyermeki kompetenciák 
megszerzésének 
hiányosságait és a 
fejlődés folyamatának 
torzulását, arról szóban 
és írásban be tud 
számolni. 

 
1.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 
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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 

 Írásban és szóban be 
tud számolni a serdülés 
legfontosabb 
jellemzőiről. 

 Helyesen ismeri a 
serdülőkori 
kompetenciák 
megszerzésének 
folyamatát, arról szóban 
és írásban be tud 
számolni. 

 
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 

 Írásban és szóban be 
tud számolni a 
serdüléskor 
bekövetkező 
legfontosabb 
rendellenes változások 
jellemzőiről. 

 Helyesen ismeri a 
serdülőkori 
kompetenciák 
megszerzésének 
hiányosságait és a 
fejlődés folyamatának 
torzulását, arról szóban 
és írásban be tud 
számolni 

 
2.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe- 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 

 
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 

 Ismeri és helyesen 
számol be írásban és 
szóban a kapcsolat 
elmélyülésének 
jellemzőiről. 

 Ismeri és helyesen számol 
be írásban és szóban a 
kapcsolat elmélyülésének 
jellemzőiről, a fejlődés 
minőségi változásairól, a 
felelősségi viszonyokról 

 
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 

 A higiéné bio-pszicho-
szocio vonatkozását 
helyesen ismeri. 

 Be tud számolni a 
szexuálkultúra 
biologikumáról, 
higiéniájáról, a 
partnerkapcsolat 
felelősségi viszonyairól. 

 
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 

 Ábra segítségével fel 
tudja sorolni a férfi 
nemi szerveket. 

 Ábra segítségével fel 
tudja sorolni a férfi nemi 
szerveket. Négy-öt 
mondatban el tudja 
mondani a szervek 
funkcióját. 

        
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 

 Ábra segítségével fel 
tudja sorolni a női 
nemi szerveket. 

 Ábra segítségével fel 
tudja sorolni a női nemi 
szerveket. Négy-öt 
mondatban el tudja 
mondani a szervek 
funkcióját. 
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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. 

 Ismeri és helyesen 
használja a nemek 
hiányos fejlődésének 
fogalmát, valamint a 
nemi szerepek 
torzulásainak 
fogalmáról. 

 Ismeri és helyesen tud 
beszámolni a nemek 
hiányos fejlődésének 
folyamatáról, valamint a 
nemi szerepek 
torzulásainak 
következményeiről. 

 
4.2. Helyes és kifogásolható 

szokások a szexuálkultúra 
egyéni megvalósításában 

 Ismeretek tanulása a 
szexuálkultúra 
megvalósításához, 
véleményalkotás szokásokról,  
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

 Gyakorlati problémák 
megoldását ismeri a 
tanult anyag alapján. 

 Egyéni állásfoglalását 
érvekkel tudja 
alátámasztani, a 
szokásokra vonatkozó 
állásfoglalása megfelel a 
tanultaknak, erről írni és 
az osztályközösség előtt 
szólni is tud. 

 
4.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

        
5. Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz kapcsolt 

folyamatokhoz 
 Egy példán mutassa be 

a fogalmak helyes 
értelmezését 

 A tanult példákat 
ismertesse, álláspontját 
érvekkel támassza alá. 

        
5.1. A szexuálkultúra és a nemi 

élet folyamatainak életkori 
sajátosságai 

 Ismeretek a szexuálkultúráról és 
a nemi élet folyamatainak 
életkori sajátosságairól 

 Az élettani folyamatok 
kapcsolatát egyetlen 
példán illusztrálja. 

 A tanult példákkal szóban 
és írásban több 
vonatkozásban tudja 
ismertetni. 

 
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  
 Helyesen értelmezi az 

utódok és az öröklés 
biológiai tartalmát, 
arról szóban és írásban 
be tud számolni. 

 Helyesen értelmezi az 
utódok és az öröklés 
biológiai–pszichikai-
közösségi tartalmát, arról 
szóban és írásban be tud 
számolni. 

 
1.2. Hibák, torzulások az öröklés 

folyamatában 
 Ismeretek tanulása az öröklési 

folyamat hiányosságairól és 
torzulásairól 

 Helyesen értelmezi az 
utódok és az öröklés 
hiányosságainak és 
torzulásainak biológiai 
tartalmát, arról szóban 
és írásban be tud 
számolni. 

 Helyesen értelmezi az 
utódok és az öröklés 
hiányosságainak és 
torzulásának biológiai–
pszichikai-közösségi 
tartalmát, arról szóban és 
írásban be tud számolni. 

 
1.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

 
XI. TERHESSÉG ÉS SZÜLÉS   ISMERETEK TANULÁSA A 

TERHESSÉGRŐL ÉS A 
SZÜLÉSRŐL  

    

 
1. A terhesség és a szülés   Ismeretek a terhességről és a 

szülésről 
    

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4905 

 
1.1. A terhesség és a szülés  Ismeretek az egészséges 

terhességről és az egészséges 
szülésről 

 Ismeri és jól használja a 
terhesség és a szülés 
fogalmát. 

 Ismeri és jól használja a 
szülés fogalmát, annak 
bio-pszicho-szcocio 
értelmezéséről szóban és 
írásban be tud számolni. 

 
1.2. Rendellenességek a terhesség 

és a szülés eseményeiben 
 Ismeretek a terhesség és a szülés 

rendellenes lefolyásáról 
 Ismeri és jól használja a 

rendellenességekkel 
kapcsolatban tanult 
fogalmakat. 

 Ismeri és jól használja a 
szülés fogalmát, annak 
bio-pszicho-szcocio 
értelmezéséről szóban és 
írásban be tud számolni. 

 
1.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

 
XII. SZEMÉLYES GONDOZÁS   ISMERETEK ÖNMAGUNK 

ÁPOLTSÁGÁRÓL  
    

 
1. A személyes gondozás, 

ápoltság, 
 Ismeretek tanulása önmagunk 

ápolásáról 
    

 
1.1. Az ápoltság  Ismeretek tanulása önmagunk 

ápolásáról, az ápoltságról 
 A személyes higiéné 

bio-psziho-szocio 
vonatkozásait ismeri. 

 Jól ismeri az ápoltság 
fogalmát és területeit, 
képes arról szóban és 
írásban beszámolni. 

 
1.2. Hibák az ápoltsággal 

kapcsolatban 
 Ismeretek tanulása az ápoltság 

túlzásairól és hiányairól 
 Ismeri a szélsőségeket, 

azokról példák kapcsán 
be tud számolni írásban 
és szóban 

 Ismeri az ápoltság helyes 
mértékét, érvelni tud 
annak megtartása 
érdekében a közösség 
előtt is, és szóban, írásban 
példákkal illusztrálja azt. 

 
1.3. Torzulások, hibák a személyes 

gondozásban 
 Ismeretek tanulása a személyes 

gondozáshoz 
 Az egyéni biológiai 

adottságai terén 
tapasztalatait helyesen 
értelmezi, azt 
gyakorlati 
eredményekkel 
támasztja alá. 

 Erősségeit és 
gyengeségeit helyesen 
értelmezi, az igénybevétel 
korlátjaival tisztában van 
általánosságban és saját 
esetében is. Erről írásban 
és szóban be tud 
számolni. 

 
1.4. Helyes és kifogásolható a 

gondozás gyakorlatában 
 Ismeretek tanulása a 

gondozásról, a szokásokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

 A szokásokról és az 
életmódról a tanultak 
alapján helyes 
véleményt fejt ki 
szóban és írásban.  

 A rendszeresség és a 
beosztás alternatív 
megoldására tud példát 
mondani, azt néhány rossz 
szokás megszüntetéséhez 
érvként tudja előadni. 

 
1.5. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

 
XIII. KÖZEGÉSZSÉGÜGY   ISMERETEK TANULÁSA A 

KÖZEGÉSZSÉGÜGYRŐL  
    

 
1. Közegészségügy  Ismeretek a közegészségügyről     

 
1.1. A közegészségügy feladatai  Ismeretek tanulása a 

közegészségügyi feladatokról 
 Ismeri a 

közegészségügy 
mibenlétét, néhány 
feladatát meg tudja 
nevezni. 

 A közegészségügyi 
feladatokat ismeri, azokra 
példákat tud felsorolni. 
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1.2. A védőnők feladatai  Ismeretek tanulása a védőnők 

feladatairól 
 Néhány védőnői  

feladatot meg tud 
nevezni. 

 Ismeri a védőnők 
feladatait, illetékességét, 
ismeri azokat az 
élethelyzeteket, 
amelyekben a védőnőnek 
a lakossággal közvetlen 
kapcsolata van. 

 
1.3. Orvosi ellátás, családorvosi 

illetékesség 
 Ismeretek az orvosi ellátás 

illetékességi követelményeiről 
 Helyesen értelmezi a 

szabad orvosválasztást 
és az egészségügyi 
rendszer  beteget 
támogató működési 
rendjét. 

 Az  orvosi 
felelősségvállalás tényét 
helyesen értelmezi, az 
orvosetikai alapelvet, a 
beteg javára való 
tevékenység 
kötelezettségét ismeri, azt 
írásban és szóban ki tudja 
fejteni 

 
1.4. Betegellátás, betegbiztosítás, 

beteggondozás 
 Ismeretek tanulása a beteg 

ellátásáról, biztosításáról, 
gondozásáról 

 Ismeri a biztosítás 
célját és a biztosító 
rendszer típusait. 

 Érvelni tud a biztosítás 
valamelyik rendszere 
mellett adott esetben, a 
tanultak szerint van 
elképzelése a betegség 
idején bekövetkező 
ellátásról és gondozásról. 

 
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 

 A szokásokról és az 
életmódról tanultak 
alapján helyes 
véleményt fejt ki 
szóban és írásban.  

 A rendelési, látogatási, 
ügyeleti idő fogalmi 
elkülönítését helyesen 
ismeri, a kapcsolatok 
rendszeressége és a 
problémák közös, 
alternatív megoldására tud 
példát mondani, azt 
néhány rossz szokás 
megszüntetéséhez érvként 
tudja előadni. Az 
egészségügyi 
nagyrendszer és a 
közegészségügy 
egymáshoz való viszonyát 
ismeri.  

 
1.6. Közegészségügyi szakember 

segítségének igénybevétele 
 Ismeretek tanulása a nevelő és a 

közegészségügyi szakember 
segítő tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 

 
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 
 Helyesen ismeri a 

felnőttkor szakaszainak 
nevét, arról néhány 
jellemzőt tud mondani. 

 Valamennyi felnőttkori 
szakaszt helyesen nevez 
meg, többrétűen jellemez, 
az egyes szakaszok 
fejlődéslélektani lépéseit 
helyesen mutatja be 
példák segítségével. 

 
1.2. A felnőttkor betegségei a 

statisztikák alapján 
 Ismeretek tanulása a demográfiai 

adatok táblázatai alapján a 
felnőttkor betegségeiről 

 Meg tudja nevezni a 
leggyakoribb haláloki 
betegségeket a felnőtt 
életkorúak esetében. 

 Helyesen felsorolja, és 
jellemzi a felnőttkorúak 
leggyakoribb haláloki 
betegségeit, azokat 
írásban és szóban ki tudja 
fejteni. 
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2. Az időskor  Ismeretek      

 
2.1. Az idős emberek és az öregkor 

változásai, jellemzői 
 Ismeretek tanulása a az idős és 

öreg ember változásairól, 
jellemzőiről  

 Helyesen ismeri a 
felnőttkor szakaszainak 
nevét, arról néhány 
jellemzőt tud mondani 

 Valamennyi felnőttkori 
szakaszt helyesen nevez 
meg, többrétűen jellemez, 
az egyes szakaszok 
fejlődéslélektani lépéseit 
helyesen mutatja be 
példák segítségével. 

 
2.2. Az idős és öregkor betegségei 

a statisztikák alapján 
 Ismeretek tanulása a demográfiai 

adatok táblázatai alapján az idős 
és öregkor betegségeiről 

 Meg tudja nevezni a 
leggyakoribb haláloki 
betegségeket az idős és 
öregkorúak esetében. 

 Helyesen felsorolja, és 
jellemzi az idős és 
öregkorúak leggyakoribb 
haláloki betegségeit, 
azokat írásban és szóban 
ki tudja fejteni. 

 
3. A halál  Ismeretek tanulása a halálról      

 
3.1. Az elhalálozás  Ismeretek tanulása az elhalálozás 

bio-pszicho-szocio eseményéről 
 Helyesen ismeri a halál 

biológiai jelenségét. 
 Helyesen ki tudja fejteni a 

halál bio-pszicho-szocio 
értelmezését. 

 
3.2. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 

 
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 

 Helyesen értelmezi az 
alvás fogalmát és be tud 
számolni.az alvás 
szükségességéről, 
élettani állapotáról 

 Szélsőséges állapotokban 
a tudatos folyamatok és az 
élettani adottságokkal 
kapcsolatban helyesen 
értelmezi az alvás 
fogalmát és be tud 
számolni.az alvás 
szükségességéről, élettani 
állapotáról 

 
1.2. Az alvással kapcsolatos 

túlzások, hiányok, zavarok 
 Ismeretek tanulása az alvással 

kapcsolatos túlzásokról, 
hiányokról, zavarokról 

 Helyesen ismeri. az 
alvással kapcsolatos 
visszaélés  élettani 
következményeit, arról 
szóban és írásban tud 
felelni. 

 Értelmezni tudja, be tudja 
mutatni az alvással 
kapcsolatos nem 
egészséges jelenségek bio-
pszicho-szocio 
következményeit, arról 
szóban és írásban tud 
felelni. 

 
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 

 Meg tud fogalmazni 
két-három  mondatot 
az alvásra vonatkozó 
normákról. 

 El tudja mondani az 
alvásra vonatkozó 
normákat. 
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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 

 A rekreáció és a 
kikapcsolódás 
fogalmait helyesen 
értelmezi, azokat a 
többi fogalommal 
kapcsolatban helyesen 
használja. 

 A társadalom egészében 
helyesen értelmezi az 
egyének és a közösségek 
részvételét a rekreációban, 
a szabadidő eltöltésében, 
a hobbifoglalkozásokban 
és a szórakozásban. A 
csend és a nyugalom 
társadalmi értékét 
helyesen támasztja alá, 
erről írásban és szóban be 
tud számolni, másokat 
meg tud szólítani ebben a 
témában. 

 
1.5. Helyes és kifogásolható 

szabadidő eltöltési rend, rossz 
szokások 

 Ismeretek tanulása a szabadidő 
eltöltési szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

 Meg tudja ítélni a 
szórakozás helyes és 
hibás formáját, 
véleményét írásban és 
szóban is ki tudja 
fejteni. 

 Képes mások érvelését 
megérteni, és őket a 
helyes álláspontról 
meggyőzni szóban és 
írásban. 

 
1.6. a mozgáshiány káros 

következményei és a 
szabadidő 

 a mozgáshiány káros 
következményeiről, a 
szabadidőben végezhető 
egsyszerű korrekciókról 
informáló szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

 Két-három igaz 
kijelentést tud 
mondani, írni a 
mozgáshiány káros 
következményeiről. 

 Pontos leírást tud 
készíteni szóban és 
írásban a mozgáshiány 
káros következményeiről. 

 
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 

 Tudja, hogy 
életkorának 
megfelelően mennyi 
lenne a szervezete napi 
alvásigénye, és azt is, 
hogy ő ehhez képest 
átlagosan hány órát 
alszik naponta. 

 Tudja, hogy mi a szerepe 
az alvásnak a fejlődő 
emberi szervezet életében. 
Tudja, hogy életkorának 
megfelelően mennyi lenne 
szervezete napi 
alvásigénye, és azt is, 
hogy ő ehhez  képest 
átlagosan hány órát alszik 
naponta. 

        
2.2. az aktív pihenés  az aktív pihenésről informáló 

szöveg elolvasása, feldolgozása 
 Fel tudja sorolni az 

aktív pihenés 
elhanyagolásának egy-
két következményét. 

 Tudja, hogy mi a szerepe 
az aktív pihenésnek a 
fejlődő emberi szervezet 
életében. 

 
2.3. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

        
3. Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz kapcsolt 

folyamatokhoz 
 Egy példán mutassa be 

a fogalmak helyes 
értelmezését 

 A tanult példákat 
ismertesse, álláspontját 
érvekkel támassza alá 

        
3.1. A mozgás és a pihenés élettani 

folyamatainak életkori 
sajátosságai. 

 Ismeretek a mozgás és a pihenés 
élettani folyamatainak életkori 
sajátosságairól. 

 Az élettani folyamatok 
kapcsolatát egyetlen 
példán illusztrálja. 

 A tanult példákkal szóban 
és írásban több 
vonatkozásban tudja 
ismertetni. 

 
XVI. ALKOHOL  ISMERETK TANULÁSA AZ 

ALKOHOLRÓL ÉS 
HATÁSAIRÓL  

    

 
1. Az alkohol mibenléte, élettani 

hatásai  
 Ismeretek tanulása az alkoholról 

és élettani szerepéről 
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1.1. Az alkohol mibenléte, élettani 

hatásai 
 Ismeretek tanulása az alkoholról, 

annak élettani szerepe, az 
alkohol kultúrtörténetben való 
megjelenéséről 

 Ismeri az alkohol 
fogalmát, különbséget 
tud tenni az alkoholok 
között, írásban és 
szóban arról be tud 
számolni. 

 Az alkoholok általános 
tulajdonságain túl ismeri 
az  alkoholok élettani 
hatásában mutatkozó 
különbséget, annak 
magyarázatát, érvelni tud 
az alkohol mértékkel 
történő fogyasztásával 
kapcsolatban.  

 
1.2. Az alkoholfogyasztás  Ismeretek tanulása az 

alkoholfogyasztásról és káros 
következményeiről 

 Be tudja mutatni a 
vérben lévő 
alkoholkoncentráció 
függvényében kialakuló 
élettani állapotot, 
betegséget. 

 Számadatokkal kísérve be 
tud számolni szóban és 
írásban az 
alkoholfogyasztás 
mértékével összefüggő 
élettani állapotokról, az 
alkoholexcessus bio-
pszicho-szocio 
következményeiről. 

 
1.3. Helyes és kifogásolható 

táplálkozási rend, rossz 
szokások 

 Ismeretek tanulása az 
alkoholfogyasztási szokásokról, 
azokkal kapcsolatos 
állásfoglalás, szokásváltoztatás 
megelőzési szempontból 

 A szokásokról és az 
életmódról a tanultak 
alapján helyes 
véleményt fejt ki 
szóban és írásban.  

 A rendszeresség és a 
beosztás alternatív 
megoldására tud példát 
mondani, azt néhány rossz 
szokás megszüntetéséhez 
érvként tudja előadni. 

 
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

        
2. Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz kapcsolt 

folyamatokhoz 
 Egy példán mutassa be 

a fogalmak helyes 
értelmezését 

 A tanult példákat 
ismertesse, álláspontját 
érvekkel támassza alá. 

        
2.1. Az alkohol élettani 

folyamatainak életkori 
sajátosságai. 

 Ismeretek a alkohol  élettani 
folyamatainak életkori 
sajátosságairól. 

 Az élettani folyamatok 
kapcsolatát egyetlen 
példán illusztrálja 

 A tanult példákkal szóban 
és írásban több 
vonatkozásban tudja 
ismertetni 

 
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 
megjelenéséről 

 Ismeri a dohányzás 
fogalmát és a nikotin 
élettani hatásait, írásban 
és szóban arról be tud 
számolni róla. 

 A dohányzás és a nikotin 
élettani hatását ismeri, 
arra magyarázatot tud 
adni szóban, írásban, 
érvelni tud az ártalmak 
nagy kockázatáról. 

 
1.2. A dohányzás és 

nikotinártalom 
 Ismeretek tanulása a dohányzás 

káros következményeiről és a 
nikotinártalomról 

 Be tudja mutatni a 
szervezetbe jutott ártó 
anyagok károkozását 
képek, betegségtünetek, 
elváltozások 
felsorolásával 

 Számadatokkal kísérve be 
tud számolni szóban és 
írásban a füst és 
nikotinártalomról, a 
jelenség bio-pszicho-
szocio következményeiről 

        
1.3. Szokások a dohányzás 

területén 
 Ismeretek tanulása a dohányzási 

szokásokról 
 A szokásokról és az 

életmódról a tanultak 
alapján helyes 
véleményt fejt ki 
szóban és írásban.  

 A rendszeresség és a 
beosztás alternatív 
megoldására tud példát 
mondani, azt néhány rossz 
szokás megszüntetéséhez 
érvként tudja előadni. 
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1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 

 
2. Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz kapcsolt 

folyamatokhoz 
    

        
2.1. A dohányzás élettani 

folyamatainak életkori 
sajátosságai. 

 Ismeretek a dohányzás élettani 
folyamatainak életkori 
sajátosságairól. 

    

        
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 

 Ismeri a drogok 
fogalmát és a drogok 
élettani hatásait, írásban 
és szóban arról be tud 
számolni róla. 

 A drogok élettani hatását 
ismeri, arra magyarázatot 
tud adni szóban, írásban, 
érvelni tud az ártalmak 
nagy kockázatáról. 

 
1.2. A drogok és a drogártalmak  Ismeretek tanulása a drogok 

káros következményeiről és a 
drogártalomról 

 Be tudja mutatni a 
szervezetbe jutott ártó 
anyagok károkozását 
képek, betegségtünetek, 
elváltozások 
felsorolásával 

 Számadatokkal kísérve be 
tud számolni szóban és 
írásban a drogokról és a 
drogártalmakról, a 
drogfogyasztás bio-
pszicho-szocio 
következményeiről. 

 
1.3. Szokások a drogfogyasztás 

területén 
 Ismeretek tanulása a 

drogfogyasztás jelenségéről 
 A szokásokról és az 

életmódról a tanultak 
alapján helyes 
véleményt fejt ki 
szóban és írásban.  

 A rendszeresség és a 
beosztás alternatív 
megoldására tud példát 
mondani, azt néhány rossz 
szokás megszüntetéséhez 
érvként tudja előadni. 

 
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

 
2. Életkorhoz kapcsolt 

folyamatok 
 Ismeretek az életkorhoz kapcsolt 

folyamatokhoz 
 Egy példán mutassa be 

a fogalmak helyes 
értelmezését 

 A tanult példákat 
ismertesse, álláspontját 
érvekkel támassza alá 

        
2.1. A drogabúzus folyamatainak 

életkori sajátosságai. 
 Ismeretek a drogabúzus élettani 

folyamatainak életkori 
sajátosságairól. 

 Az élettani folyamatok 
kapcsolatát egyetlen 
példán illusztrálja 

 A tanult példákkal szóban 
és írásban több 
vonatkozásban tudja 
ismertetni 

 
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 

 Meg tudja fogalmazni a 
gyógyszerek fogalmát, 
mennyiségükkel, 
alkalmazással 
összefüggő tudását. 

 A gyógyszerek és mérgek 
mennyiségi 
megkülönböztetésére 
példát tud mondani, az 
élettani legfőbb hatásokat 
helyesen ismertetni tudja, 
a gyógyszerhasználat és a 
gyógyszer tartásával 
kapcsolatos 
elővigyázatosságról 
helyes álláspontot 
képvisel. 
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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 

 Betartja a gyógyszerek 
szedésével kapcsolatos 
szabályokat. 

 Öt-hat mondatban 
ismertetni tudja a 
gyógyszerek funkcióit, 
formáit, típusait. Legalább 
öt-hat gyógyszerről tudja, 
hogy mely csoportba 
tartoznak, s azt is, hogy 
milyen esetben szabad és 
szükséges szedni őket. 
Betartja a gyógyszerek 
szedésével kapcsolatos 
szabályokat. 

 
1.3. Helyes és kifogásolható 

gyógyszerhasználat 
 Ismeretek tanulása a helyes 

gyógyszerhasználatról, a 
visszaélésről, szokásokról, 
azokkal kapcsolatos 
állásfoglalás, szokásváltoztatás 
megelőzési szempontból 

 A szokásokról és az 
életmódról a tanultak 
alapján helyes 
véleményt fejt ki 
szóban és írásban.  

 A rendszeresség és a 
beosztás alternatív 
megoldására tud példát 
mondani, azt néhány rossz 
szokás megszüntetéséhez 
érvként tudja előadni. 

 
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

 
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 

 Ismeri a tanult fertőző 
betegségek nevét, 
azokat néhány 
mondattal jellemezni 
tudja. 

 A tanult fertőző 
betegségeket jellemezni 
tudja, az élettani 
elváltozásokhoz  tud 
magyarázatot fűzni, 
adatszerűen alá tudja 
támasztani 
mondanivalóját, meg 
tudja nevezni a betegség 
kórokozóját meg tudja 
nevezni, le tudja írni a 
betegség megjelenését, a 
terjedés módját. 

 
1.2 a tanult fertőző betegségek 

megelőzése 
 a tanult fertőző betegségek 

megelőzéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Két-három mondatot 
tud mondani a  tanult 
fertőző betegségek 
megelőzéséről. 

 Öt-hét igaz kijelentést tud 
mondani a tanult fertőző 
betegségek megelőzéséről. 

        
1.3. a tanult fertőző betegségek 

védőoltással való kivédésének 
lehetősége és szükségessége 

 a védőoltások lehetőségéről és 
szükségességéről informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása 

 Tudja, hogy bizonyos 
betegségek megelőzése 
érdekében védőoltást 
kell kérni az embernek. 

 Tudja, mi a védőoltás 
élettani 
hatásmechanizmus. 

 
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

 
XXI. STD-AIDS-ről további 

információk 
 TOVÁBBI ISMERETEK 

TANULÁSA AZ STD ÉS AZ 
AIDS BETEGSÉGEKRŐL 

    

 
1. Tovbbi információk az STD és 

az AIDS betegségről  Ismeretek bővítése a szexuális 
úton terjedő és az AIDS 
immunhiányos betegségről 
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1.1. Az STD és az AIDS 

elterjedtése, következményei, 
törekvéseink 

 Ismeretek tanulása az STD és az 
AIDS elterjedtségéről, 
kiküszöbölhetőségéről, 
törekvéseinkről 

 Ismeri az STD és az 
AIDS elterjedtségét, a 
veszélyességét, a 
szükséges 
óvintézkedéseket. 

 Ismeri az STD és az AIDS 
elterjedtsgét, a 
veszélyességét, a 
szükséges 
óvintézkedéseket, 
helyesen érvel 
teendőinket illetően a bio-
pszicho-szocio 
jelenségként való 
értelmezés során 

 
1.2. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

 
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 

 Ismeri a tanult 
nemfertőző betegségek 
nevét, azokat néhány 
mondattal jellemezni 
tudja 

 A tanult nemfertőző 
betegségeket jellemezni 
tudja, az élettani 
elváltozásokhoz  tud 
magyarázatot fűzni, 
adatszerűen alá tudja 
támasztani 
mondanivalóját, meg 
tudja nevezni a betegség 
kórokozóját meg tudja 
nevezni, le tudja írni a 
betegség megjelenését, a 
terjedés módját. 

 
1.2. a tanult nem fertőző 

betegségek megelőzése 
 a tanult nemfertőző betegségek 

megelőzéséről informáló szöveg 
elolvasása, feldolgozása 

 Két-három mondatot 
tud mondani a  tanult  
nemfertőző betegségek 
megelőzéséről. 

 Öt-hét igaz kijelentést tud 
mondani a tanult 
nemfertőző betegségek 
megelőzéséről. 

        
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 

 Tudja, hogy a tanult 
betegségek megelőzése 
érdekében mi a teendő, 
a betegség idején mit 
kell tenni. 

 Tudja, mi a gyógyító 
beavatkozás élettani 
hatásmechanizmusa. a 
tanult betegségek 
esetében. 

 
1.4. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani. 

 
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 

 Be tud számolni a 
mentális zavar és az 
öngyilkosság 
fogalmáról, van 
véleménye azok 
megelőzésével 
kapcsolatban. 

 Ismeri és helyesen be 
tud számolni a mentális 
zavarok és az 
öngyilkosság tényéről, 
fel tud sorolni és a 
tanultak mértékében 
jellemezni tud  legalább 
kéféle mentális zavart. 
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1.2. Szakember segítségének 

igénybevétele a szükséges 
korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 

 
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 
 Néhány orvosi és 

ápolói  feladatot meg 
tud nevezni. 

 Ismeri az orvosok és az 
ápolók feladatait, 
illetékességét, ismeri 
azokat az élethelyzeteket, 
amelyekben az ápolóknak 
a beteggel közvetlen 
kapcsolata van. 

 
1.2 Az orvosi beavatkozás határai  Ismeretek tanulása a 

kivédhetetlenül károsító, ártó 
betegségekről 

 Tudja, hogy 
napjainkban a 
hasmenés, a tetanusz, a 
szamárköhögés, a 
tüdőgyulladás okozza a 
legtöbb gyermekkori 
elhalálozást. 

 Ismeri a leggyakoribb 
betegségféleségeket, 
melyek a gyermekek 
halálát okozzák 
napjainkban, a betegséget 
le tudja írni, az 
egészségügyi ellátás 
szerepét azok kapcsán le 
tudja írni. 

 
1.3. A betegellátás minőségi 

feladatai, a betegellátással 
kapcsolatos kockázatok 

 Ismeretek megszerzése az 
ellátásban tapasztalható 
hibalehetőségekről 

 Ismeri a bioetika, az  
eutanázia, az orvosi 
műhiba fogalmát. 

 A fogalmakat helyesen 
értelmezi, érveket tud 
megfogalmazni az etikus 
gondolkozásmód szerint 
az élet védelméről, a 
halálba érkezésről.  

 
1.4. További szakember 

segítségének igénybevétele a 
szükséges korrekcióhoz 

 Ismeretek tanulása a nevelő és 
más szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről, az illetékességek 
megjelölése 

 Képes mások segítségét 
elfogadni. Helyesen 
látja azokat a pontokat, 
amelyeken mások 
segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani, 
annak szükségességét a 
maga esetében is 
igazoltnak látja, ehhez  
tud érveket 
felsorakoztatni 

 
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 

 Ismeri az egészséges 
környezet fogalmát, 
védelmére konkrét 
tevékenységeket tud 
felsorolni. 

 Az egészséges környezet 
fenntarthatóságáról 
tájékozott, probléma és 
feladatközpontú 
szemlélettel  képes arról 
beszámolni szóban és 
írásban. 

 
1.2. Az egészsége környezet 

mérhető és minőségi jellemzői 
 Ismeretek tanulása a mennyiségi 

és a minőségi változásokról 
 Példát tud mondani a 

mennyiségi 
változásokra valamely 
környezet 
egészségesebbé 
válására, tudja mi az 
ipari terület 
rehabilitációja. 

 Különbséget tud tenni 
adott tényezők 
mennyiségi és minőségi 
változása között, 
példákkal tudja 
alátámasztani a tudatos 
emberi tevékenység 
fontosságát. 
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1.3. Helyes és kifogásolható 

táplálkozási rend, rossz 
szokások 

 Ismeretek tanulása a táplálkozási 
szokásokról, azokkal 
kapcsolatos állásfoglalás, 
szokásváltoztatás megelőzési 
szempontból 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mindenki 
illetékességének 
megfelelően vesz részt 
az egészséges 
környezet 
kialakításában. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását igényelve 
képes érvekkel 
alátámasztani  a 
környezeti mutatók 
optimálisabb értékeinek 
elérése érdekében. 

 
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 

 Ismeri a veszélyes 
helyzet, az előfordulási 
valószínűség, a 
segélynyújtás fogalmát, 
arról szóban és írásban 
be tud számolni. 

 Az események teljes 
általánosítására képes a 
biztonság, a veszély, a 
kockázat, a veszélyek 
vállalása esetében. A 
megelőzés szerepével 
tisztában van, annak 
ésszerűségét példákkal 
támasztja alá. 

 
1.2. a helyes közlekedési 

magatartás és a gyalogos 
közlekedési szabályok 

 a helyes közlekedési magatartás 
és a gyalogos közlekedési 
szabályok betartásának 
gyakorlása 

 Ismeri és megtartja a 
helyes magatartási és 
közlekedési 
szabályokat a 
betegségek, sérülések 
megelőzése érdekében. 

 Ismeri és megtartja a 
helyes magatartási és 
közlekedési szabályokat a 
betegségek, sérülések 
megelőzése érdekében. 

 
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 

 A tanultak alapján a 
legfőbb fogásokat, 
testhelyzetet. fogást, 
kötést, szorítás ismeri 

 Be tudja mutatni az 
elsősegélynyújtás módját, 
eljárásait, ismeri a 
szükséges eszközöket és 
kellő ismeretei vannak 
további segítség 
igénybevételére. 

 
1.5. Szakember segítségének 

igénybevétele szükség esetén 
 Ismeretek tanulása a megfelelő 

szakember segítő 
tevékenységének igénybe 
vételéről 

 Helyesen látja azokat a 
pontokat, amelyeken 
mások segítségét el kell 
fogadnia. 

 Mások segítségét, 
beavatkozását képes 
meggyőző módon 
érvekkel alátámasztani 

 
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 

 Ismerje a másolás, az 
utánzás és a követés 
fogalmát.  

 Tudjon írásban és szóban 
megnyilatkozni arról, 
hogy a követés és a célok 
megválasztása milyen 
kapcsolatban van 
egymással. 
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1.2. Az orientációs krízis  Ismeretek elsajátítása a minták 

és célok elvesztéséről és az 
elbizonytalanodásról 

 Helyesen ismerje és 
ismertetni tudja az 
elbizonytalanodás és a 
céltalan bolyongás 
közötti különbséget. 

 Tudjon írásban és szóban 
megnyilatkozni arról, 
hogy az irányok 
megválasztása és a helyes 
úton járás mindenkor a 
helyes cselekvés 
következménye, ami 
ésszerű döntést igényel. 

 
2. A törvényessé tétel  Ismeretek szerzése a 

legitimációról 
    

 
2.1. A törvényessé válás  Ismeretek szerzése a 

legitimálásról  
 Helyesen ismerje a 

legitimitás fogalmát és 
tudjon példákat 
felsorolni a 
legitimálásról, valamint 
a legitimitás 

 Tudjon érvelni amellett 
szóban és írásban, hogy a 
legitimitás  fontos 
tevékenységünkhöz, és 
lássa be, láttassa a 
legitimitás korlátjait. 

 
2.2. A törvényesség megvonása  Ismeretek szerzése a 

törvényesség megvonásáról 
 Helyesen ismerje a 

törvényesség 
megvonásának 
eseményét, azt néhány 
példával illusztrálja. 

 Tudjon írásban és szóban 
megnyilatkozni arról, 
hogy a legitimitás 
megvonása miért lehet 
hasznos és fontos a 
társadalom számára, és 
miért lehet káros. 

 
3. Egyetértés a kultúra keretein 

belül 
 Ismeretek a kultúrán belüli 

egyetértésről  
    

 
3.1. Az egyetértés  Ismeretek szerzése az egyetértés 

kultúrán belüli szerepéről 
 Helyesen ismerje az 

egyetértés fogalmát, 
tudjon rá példát 
mondani a kultúra 
egészében. 

 Tudjon érvelni amellett 
szóban és írásban, hogy  a 
kultúra egyetértésünk 
kerete. 

 
3.2. Értelemvesztés  Ismeretek szerzése az ésszerűség 

hiányáról, az értelemvesztésről 
 A racionalitás helyes 

értelmezése, néhány 
példával való 
bemutatása. 

 A racionalitás 
elvesztésének hibájáról, 
hiányáról tudjon írásban 
és szóban beszámolni, 
érveljen a racionalitás 
nélkülözhetetlen szerepét 
alátámasztva. 

 
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 

 A kultúra átvételének 
egyes szakaszait ismeri, 
azokról tud beszélni 
néhány mondatban 

 A folyamat egészében 
megjelenő kibontakozást 
és a kialakuló hiányokat 
ismeri, arról szóban és 
írásban tud ismertetést 
adni. 
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Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyamon 
 
 
a) A tanuló ismerje az életvezetés fogalmát és saját életével hozza azt kapcsolatba. Véleményét fejtse ki. 
b) A gyermekkor és a serdülők jellemőit ismerje, arról tudjon írásban és szóban beszámolni. 
c) Ismerje az öngyilkosság mibenlétét, ismerje a segítségkérés formáit. 
d) Ismerje az intim kapcsolat fogalmát, a biológiai adottságok mibenlétét, tudjon megnevezni helyes és nem 

helyes magatartásformákat a szexuálkultúra vonatkozásában 
e) Tudja, mi az öröklés, az utódok születése, a szülés folyamata. 
f) Az egészséges szervezet működését ismerje és a hiányosságokkal, túlzásokkal kapcsolatban ismerjen 

néhány eltérést a normálistól az emésztés, a táplálkozási szokások, a kiválasztás, a mozgás, a keringés, a 
légzés terén.  

g) Ismerje a közegészségügy fogalmát, legyen tájékozott, tudjon beszámolni a betegellátás, a betegbiztosítás, a 
beteggondozás mibenlétéről. 

h) Tudja jellemezni a felnőttkort és az időskort. 
i) Ismerje a halál fogalmát, tudjon segítséget kérni haláleset kapcsán. 
j) Helyesen ismertesse az alvás és a pkihenés lényegét és élettani szerepét. 
k) Ismertesse az érzékszervek közül a szem, a fül, a bőr érzékelő idegvégződéseinek, sejtjeinek szerepét. 
l) Ismerje és helyesen jellemezze az érzékszervek néhány betegségét, működési hiányosságát. 
m) Ismerje és ismertetni tudja az alkohol, a dohányzás, a drogabúzus ártalmait, tudjon segítséget kérni. 
n) Ismerje a legfontosabb, házi gyógyszerkészletben lévő gyógyszereinket, azokat nevezze meg, 

alkalmazásukat és hatásukat helyesen ismertesse. 
o) Ismerje a leggyakoribb fertőző, és nem fertőző betegségeket a tanultak szerint  
p) Az egészségügyi ellátórendszer működésével legyen tisztában, tudjon segítséget kérni az egészségügyi 

ellátás szükségessége esetén. Tudásáról szóban és írásban számoljon be. 
q) Ismerje és helyesen alkalmazza az egészséges környezet fogalmát. 
r) A váratlanul bekövetkező szervezeti károsodások megelőzéséről, bekövetkezésük esetére az első 

segítségnyújtásról helyes ismeretei legyenek. A tanult eseteket helyesen ismertesse. 
s) Az ember kultúrában elfoglalt helyét ismerje, a róla való beszámolójában helyesen használja a minta, a cél, 

a törvényesség, a világ dolgainak értelmezése fogalmat. Legyen véleménye a kultúra átvételének értékéről, 
véleményét helyesen indokolja. 
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TÁRSADALMI, POLITIKAI, 
JOGI ÉS ÁLLAMTANI 

ISMERETEK 
 

9–10. évfolyam 
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A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
(KÉK) keretei között a szakiskola 9–10. 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. 
Óraszám (hetente)  5  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.  Az antik 
és középkori elméletek bemutatása, valamint a NAT által az Ember és társadalom műveltségi területen 
megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. A 9. évfolyamon erre a reneszánsz és a felvilágosodás, a 10. 
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.  
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A társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek 
tanulásának céljai a 9–10. 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 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. 
 
Óraszám 
(hetente) 
 

 
 5 

 
  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       
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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 

        
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 



 
 
 
 
4922 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
        
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 

        
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 

        
2. Jean Bodin: Hat könyv a 

köztársaságról (1576) 
      

        
2.1. 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 

        
2.2. A nemzetközi jog 

természetjogi alapjai 
 Szócikk alkotása a témáról  Lényeglátóan tömöríti 

Bodin gondolatait a 
témában 

 Írása megfelel a szócikk 
műfaji 
követelményeinek 

        
2.3. 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 

        
2.4. 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 

        
2.5. 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 

        
2.6. 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 

        
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 

        
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 
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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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Személyi feltételek 

 Főiskolai szintű diploma (lehetőleg a társadalomtudományok körében) és: 
 2003-tól Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzés, addig 30-60 órás PAT továbbképzés 
 2007-től ember- és társadalomismeret szak 

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 ki-

próbálása, 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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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. 

        
3. Színjátszás       
        

3.1. 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 

      

        
1. 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?) 
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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 

    

        
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 

    

 
 

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. 
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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. 

 
Ehhez a tantárgyi modulhoz – mivel projektmunkában valósulnak meg a tanulók által készített 

produktumok, konstruktumok – az év végi követelményeket nem áll módunkban az akkreditálók rendelkezésére 
bocsátani. Ennek két oka van, hogy a Tárgyformálás és környezetkultúra című tantárgyba olyan projektet is 
bekerültek, amelyek még nincsenek kipróbálva, ám kipróbálásuk folyamatban van. Amennyiben kerettantervünk 
a miniszter által kihirdetésre kerül, a Tárgyformálás és környezetkultúra című tantárgy év végi követelményeit 
ehhez a tantárgyi modulhoz is a választó, a helyi tantervük kidolgozásához alkalmazni akaró iskolák 
rendelkezésére bocsátjuk, akkorra, amikor a miniszteri döntés kihirdetésre kerül. a KÉK tantervnek mint 
alternatív tantervnek az elfogadásáról. 
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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. 
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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. 

        
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 
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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. 

        
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 
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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. 

        
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. 
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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. 

        
3. Színjátszás       
 

3.1.. 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 

      

        
1. 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. 
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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.

        
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 

    

        
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 
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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? 

    

 
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 
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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 

    

 
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 
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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 

    

 
 
 

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. 
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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. 

 
Ehhez a tantárgyi modulhoz – mivel projektmunkában valósulnak meg a tanulók által készített 

produktumok, konstruktumok – az év végi követelményeket nem áll módunkban az akkreditálók rendelkezésére 
bocsátani. Ennek két oka van, hogy a Tárgyformálás és környezetkultúra című tantárgyba olyan projektet is 
bekerültek, amelyek még nincsenek kipróbálva, ám kipróbálásuk folyamatban van. Amennyiben kerettantervünk 
a miniszter által kihirdetésre kerül, a Tárgyformálás és környezetkultúra című tantárgy év végi követelményeit 
ehhez a tantárgyi modulhoz is a választó, a helyi tantervük kidolgozásához alkalmazni akaró iskolák 
rendelkezésére bocsátjuk, akkorra, amikor a miniszteri döntés kihirdetésre kerül. a KÉK tantervnek mint 
alternatív tantervnek az elfogadásáról. 
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9–10. évfolyam 
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A Munka-, alkotás- és pályaismeret a szakiskola  9–10. évfolyam számára kimunkált kerettanterv a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) része. A kerettanterv és taneszközeit azok az iskolák 
(pedagógusok) használhatják, választhatják, akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv és pedagógiája 
szerint dolgoznak. 
 
A Munka-, alkotás- és pályaismeret kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret:  
 

Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 

  5  5 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Munka-, alkotás- és pályaismeret kerettanterv a NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területe 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire műveltségi részterületére terjed ki, továbbá érinti az Ember és társadalom 
műveltségi terület Társadalmi, állampolgári és jogi ismeretek műveltségi részterület. A kerettanterv 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 Felkészülés 
a felnőtt lét szerepeire, az Információs kultúra, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, a Tanulás, 
továbbá a Testi és lelki egészség, valamint a Hon- és népismeret fejlesztési lehetőségeinek. 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Munka-, alkotás- és pályaismeret kerettanterv 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 kerettanterv tisztázza  a tanulás és a munka egymásrautaltságát. A kerettanterv 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 kerettanterv 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 kerettanterv 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 kerettanterv 
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 kerettanterv tanulása lehetőséget nyújt arra is, hogy a tanulók 
megtanulják a FEOR kezelését, megismerjék a FEOR funkcióját. Mindemellett ismereteket szerezhetnek korunk 
foglalkoztatáspolitikai törekvéseiről is. A kerettanterv lehetővé teszi a tanulók számára pályatükrök, 
foglalkozásleírások (ún. professziógramok) tanulmányozását. Végezetül a kerettanterv segít beláttatni azt is, 
hogy a különböző iskolafokokon tanult tantárgyak, illetve azok egyes témái segíthetik őket pályaérdeklődésük és 
pályaorientációjuk alakításában. 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettantervet 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. 
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A Munka-, alkotás és pályaismeret tanulásának céljai  
a 9–10. 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 foglalkoztatásstatisztikai 
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. 
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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. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 9. 10. 
 
Óraszám 
(hetente) 
 

 
 5  

 
 5 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9–10. 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. 
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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. 

 
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. 
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2.1.2. a tervezéshez, a 

szervezéshez, az elemzéshez, 
a realizáláshoz , 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. 

        
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 
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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 

 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 
foglalkozásleírások 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. 

        
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 

 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 
foglalkozásleírások 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 
foglalkozásleírások 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 foglalkozásleírások 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. 
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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 

 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 foglalkozásleírások 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. 

        
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 

 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. 
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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 
szakképzéspolitika 
átalakulásával 

 a teljes foglalkoztatás 
tarthatatlanságának belátása, 
összefüggésben a posztszocialista 
viszonyokkal: a privatizációval és 
a szakképzéspolitika 
átalakulásával 

 Felismeri és belátja a 
privatizáció és a 
szakképzéspolitika 
összefüggéseit. Képes e 
tény mellett érvelni 
szóbeli kommunikációs 
élethelyzetekben. 

 Felismeri és belátja a 
privatizáció és a 
szakképzéspolitika 
összefüggéseit. Képes e 
tény mellett érvelni 
szóbeli kommunikációs 
élethelyzetekben. 
Álláspontját 
publicisztikai jellegű 
műfajban is képes 
kifejteni. 

        
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. 
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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. 

        
2. A pályatükrök 

(professziógramok, 
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 
munkaerőpiaci  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 
munkaerőpiaci 
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 
számbavenni, hogy mely 
pályákra alkalmas vagy 
alkalmatlan. 

 Pályaalkalmasságot 
kizáró okok ismeretében 
képes tanácsot adni 
pályaválasztóknak. 
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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. 

        
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 

 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. 

 
 

Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyamon 
 
a) Eligazodik a játéktevékenységek körébe tartozó jogszabályok és egyéb normatív jellegű leírások között. 
b) A tanulás és a munka azonos és megkülönböztető vonásait tárgyszerűen le tudja írni a különböző 

tanulásféleségekre tekintettel. 
c) Pontos leírást tud készíteni az értékelésre (normaállításra) és a munkatevékenységek 

folyamatszabályozásaira szakosodott foglalkozásokról. 
d) Pontosan körül tudja határolni az  értékelésre szakosodott szervezetek funkcióit a szervezetek belső életét 

szabályozó dokumentumok (alapító okirat, SZMSZ) tanulmányozása révén. 
e) A négyféle képességcsoportból (motoros, kognitív, interaktív és kommunikációs képességek) legalább hat-

hat jól elkülöníthető képességet meg tud különböztetni szóbeli és írásos kommunikációs 
feladathelyzetekben. 

f) El tudja készíteni legalább öt, a legkülönbözőbb munkafajták megújítására, tökéletesítésére és az újonnan 
keletkezett tudás terjedésére és terjesztésére szakosodott munka leírását. 

g) Felismeri és belátja a privatizáció és a szakképzéspolitika összefüggéseit. Képes e tény mellett érvelni 
szóbeli kommunikációs élethelyzetekben. Álláspontját publicisztikai jellegű műfajban is képes kifejteni. 

h) Valóságos és kreált élethelyzetekben képes tanácsot adni rászorulóknak a munkaerőpiac szerkezetéről, 
működéséről, a helyettesítő pályacsoportok mint tanulási alkalmakról, átképzési lehetőségekről. 

i) 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. 
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A Gazdálkodási ismeretek kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
szakiskola 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 5  5 

 
 
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) 

 5  5 
 

 
 

Taneszköz 
 
 

Évfolyam Cím 
9–10. Hollóné Kacsó Erzsébet – Kádek István: AGORA (Alapozó Gazdaságtan Oktató Rendszerező Anyag)  

EKF Líceum Kiadó 2002. 
(II.1., IV., VI:, VII., VIII, fejezetek)  

 
 

Tanítási segédlet 
 
 

Évfolyam Cím 
9–10. Hollóné Kacsó Erzsébet – Kádek István: Út az  “AGORA”-ra  (Tanári útmutató az “Alapozó Gazdaságtan ..” könyvhöz) 

EKF Líceum Kiadó 2002. 
 

Jelmagyarázat 
 

  = kötelezően választandó. 

☺  =s zabadon 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. 
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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. 
 

        
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. 
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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. 

        
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. 
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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 

        
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. 

        
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. 
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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 
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 

    

        
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 

    

        
5.1. 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.  
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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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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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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény  
 

9. évfolyam 
 

A Tárgyformálás és környezetkultúra tanulásának céljai a 9. évfolyamon 
 
  

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 
    

        
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. 
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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. 

        
1.4.1.6. Vizuális kommunikáció        
        
1.4.1.7. Sokszorosított és egyedi 

vizuális üzenetek; 
személyesség a mindennapi 
vizuális kommunikációban 

 A sokszorosított és egyedi 
vizuális üzenetek elemzése, 
tudatosítása a környezetünkben 

    

        
1.4.1.7.1.. 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. 

        
1.4.1.7.2. 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. 

        
3. Színjátszás       
        
3.1. 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 

      

        
1. Technika       
        
1.1.. Modellezés   A modellezés tanulása     
        
1.1.1. Tervezés  A tervezés alapjainak 

megismerése 
    

        
1.1.1.1. műszaki ábrázolás  a műszaki ábrázolás tanulása     
        
1.1.1.1.1. 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. 

        
1.1.1.1.2. 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. 

        
1.1.1.2. marketing és tervezés  a marketing és  a tervezés 

megismerése 
    

        
1.1.1.2.1. 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). 

        
1.2. Kivitelezési technikák  A kivitelezési technikák 

megismerése 
    

        
1.2.1. 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? 
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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 

    

        
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 

    

 
 

Tanév végi követelmények 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. 
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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. 

 
Ehhez a tantárgyi modulhoz – mivel projektmunkában valósulnak meg a tanulók által készített 

produktumok, konstruktumok – az év végi követelményeket nem áll módunkban az akkreditálók rendelkezésére 
bocsátani. Ennek két oka van, hogy a Tárgyformálás és környezetkultúra című tantárgyba olyan projektet is 
bekerültek, amelyek még nincsenek kipróbálva, ám kipróbálásuk folyamatban van. Amennyiben kerettantervünk 
a miniszter által kihirdetésre kerül, a Tárgyformálás és környezetkultúra című tantárgy év végi követelményeit 
ehhez a tantárgyi modulhoz is a választó, a helyi tantervük kidolgozásához alkalmazni akaró iskolák 
rendelkezésére bocsátjuk, akkorra, amikor a miniszteri döntés kihirdetésre kerül. a KÉK tantervnek mint 
alternatív tantervnek az elfogadásáról. 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 

10. évfolyam 
 

A Tárgyformálás és környezetkultúra tanulásának céljai a 10. évfolyamon 
 
  

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. 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. 
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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. 

        
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 

    



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5015 

 
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. 

        
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 
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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. 

        
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. 
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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. 

        
3. Színjátszás       

        
3.1.. 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 
KÖRNYEZETALAKÍTÁ
S VILÁGÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ, A 
TERVEZÉSELMÉLET 
IGÉNYEIT IS 
FIGYELEMBE VEVŐ 
TÁRGYFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

      

        
1. Technika       
        

1.1.. Modellezés   A modellezés tanulása     
        

1.1.1. Tervezés  A tervezés alapjainak 
megismerése 

    

        
1.1.1.1. műszaki ábrázolás  a műszaki ábrázolás tanulása     

        
1.1.1.1.1. 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. 
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1.1.1.1.2. 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. 

        
1.1.1.2. marketing és tervezés  a marketing és  a tervezés 

megismerése 
    

        
1.1.1.2.1. 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). 

        
1.2. Kivitelezési technikák  A kivitelezési technikák 

megismerése 
    

        
1.2.1. 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 

    



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5019 

 
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 

    

        
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 
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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? 

    

 
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 
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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 

    

 
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 
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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 

    

 
 
 

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. 
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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. 

 
Ehhez a tantárgyi modulhoz – mivel projektmunkában valósulnak meg a tanulók által készített 

produktumok, konstruktumok – az év végi követelményeket nem áll módunkban az akkreditálók rendelkezésére 
bocsátani. Ennek két oka van, hogy a Tárgyformálás és környezetkultúra című tantárgyba olyan projektet is 
bekerültek, amelyek még nincsenek kipróbálva, ám kipróbálásuk folyamatban van. Amennyiben kerettantervünk 
a miniszter által kihirdetésre kerül, a Tárgyformálás és környezetkultúra című tantárgy év végi követelményeit 
ehhez a tantárgyi modulhoz is a választó, a helyi tantervük kidolgozásához alkalmazni akaró iskolák 
rendelkezésére bocsátjuk, akkorra, amikor a miniszteri döntés kihirdetésre kerül. a KÉK tantervnek mint 
alternatív tantervnek az elfogadásáról. 
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A Munka-, alkotás- és pályaismeret a szakiskola 9. – 10. évfolyam számára kimunkált kerettanterv a 
Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) része. A kerettanterv és taneszközeit azok az iskolák 
(pedagógusok) használhatják, választhatják, akik a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv és pedagógiája 
szerint dolgoznak. 
 
A Munka-, alkotás- és pályaismeret kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret:  
 

Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 

  5  5 

 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Munka-, alkotás- és pályaismeret kerettanterv a NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területe 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire műveltségi részterületére terjed ki, továbbá érinti az Ember és társadalom 
műveltségi terület Társadalmi, állampolgári és jogi ismeretek műveltségi részterület. A kerettanterv 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 Felkészülés 
a felnőtt lét szerepeire, az Információs kultúra, az Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, a Tanulás, 
továbbá a Testi és lelki egészség, valamint a Hon- és népismeret fejlesztési lehetőségeinek. 
 
A kerettanterv jellemzői 
 
A Munka-, alkotás- és pályaismeret kerettanterv 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 kerettanterv tisztázza  a tanulás és a munka egymásrautaltságát. A kerettanterv 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 kerettanterv 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 kerettanterv 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 kerettanterv 
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 kerettanterv tanulása lehetőséget nyújt arra is, hogy a tanulók 
megtanulják a FEOR kezelését, megismerjék a FEOR funkcióját. Mindemellett ismereteket szerezhetnek korunk 
foglalkoztatáspolitikai törekvéseiről is. A kerettanterv lehetővé teszi a tanulók számára pályatükrök, 
foglalkozásleírások (ún. professziógramok) tanulmányozását. Végezetül a kerettanterv segít beláttatni azt is, 
hogy a különböző iskolafokokon tanult tantárgyak, illetve azok egyes témái segíthetik őket pályaérdeklődésük és 
pályaorientációjuk alakításában. 
 
A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A kerettantervet 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. 
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A Munka-, alkotás és pályaismeret tanulásának céljai  
a 9–10. 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 foglalkoztatásstatisztikai 
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. 
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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. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 9. 10. 
 
Óraszám 
(hetente) 
 

 
 5  

 
 5 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 

 
9–10. 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. 

 



 
 
 
 
5030 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
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. 
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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. 

        
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. 
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2.1.2. a tervezéshez, a 

szervezéshez, az 
elemzéshez, a realizáláshoz 
, 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. 

        
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 
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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 

 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 
foglalkozásleírások 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. 

        
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 

 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 
foglalkozásleírások 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 
foglalkozásleírások 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 foglalkozásleírások 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. 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5035 

 
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 

 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 foglalkozásleírások 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. 

        
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 

 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. 
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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 
szakképzéspolitika 
átalakulásával 

 a teljes foglalkoztatás 
tarthatatlanságának belátása, 
összefüggésben a posztszocialista 
viszonyokkal: a privatizációval és 
a szakképzéspolitika 
átalakulásával 

 Felismeri és belátja a 
privatizáció és a 
szakképzéspolitika 
összefüggéseit. Képes e 
tény mellett érvelni 
szóbeli kommunikációs 
élethelyzetekben. 

 Felismeri és belátja a 
privatizáció és a 
szakképzéspolitika 
összefüggéseit. Képes e 
tény mellett érvelni 
szóbeli kommunikációs 
élethelyzetekben. 
Álláspontját 
publicisztikai jellegű 
műfajban is képes 
kifejteni. 

        
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. 
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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. 

        
2. A pályatükrök 

(professziógramok, 
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 
munkaerőpiaci  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 
munkaerőpiaci 
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 
számbavenni, hogy mely 
pályákra alkalmas vagy 
alkalmatlan. 

 Pályaalkalmasságot 
kizáró okok ismeretében 
képes tanácsot adni 
pályaválasztóknak. 
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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. 

        
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 

 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. 

 
 

Tanév végi követelmények a 9–10. évfolyamon 
 
a) Eligazodik a játéktevékenységek körébe tartozó jogszabályok és egyéb normatív jellegű leírások között. 
b) A tanulás és a munka azonos és megkülönböztető vonásait tárgyszerűen le tudja írni a különböző 

tanulásféleségekre tekintettel. 
c) Pontos leírást tud készíteni az értékelésre (normaállításra) és a munkatevékenységek 

folyamatszabályozásaira szakosodott foglalkozásokról 
d) Pontosan körül tudja határolni az  értékelésre szakosodott szervezetek funkcióit a szervezetek belső életét 

szabályozó dokumentumok (alapító okirat, SZMSZ) tanulmányozása révén 
e) A négyféle képességcsoportból (motoros, kognitív, interaktív és kommunikációs képességek) legalább hat-

hat jól elkülöníthető képességet meg tud különböztetni szóbeli és írásos kommunikációs 
feladathelyzetekben. 

f) El tudja készíteni legalább öt, a legkülönbözőbb munkafajták megújítására, tökéletesítésére és az újonnan 
keletkezett tudás terjedésére és terjesztésére szakosodott munka leírását. 

g) Felismeri és belátja a privatizáció és a szakképzéspolitika összefüggéseit. Képes e tény mellett érvelni 
szóbeli kommunikációs élethelyzetekben. Álláspontját publicisztikai jellegű műfajban is képes kifejteni 

h) Valóságos és kreált élethelyzetekben képes tanácsot adni rászorulóknak a munkaerőpiac szerkezetéről, 
működéséről, a helyettesítő pályacsoportok mint tanulási alkalmakról, átképzési lehetőségekről. 

i) 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. 
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ÉRTÉKVÉDELEM 
 ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM 

 AZ ISKOLÁBAN  
„A” változat 

 
 

9–10. évfolyam 
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Az Értékvédelem és fogyasztóvédelem tanulásának céljai az  
9–10. 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. 
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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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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

9. évfolyam 
 

Az Értékütköztetés- és a fogyasztóvédelem tanulásának céljai 
 a 9. évfolyamon 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

(belépő tevékenységformák) 

  
TELJESÍTMÉNY 

(a továbbhaladás feltételei) 
 

        
     OPTIMÁLIS  MINIMÁLIS 

        
I. ÉRTÉKVÉDELEM  AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK 

HANGSÚLYOZÁSA ÉS 
KÖZVETÍTÉSE 

    

        
1. Értékrendek   Az értékrendek ütköztetése     
        
1.1. A fogyasztó 

kiszolgáltatottsága 
 A fogyasztó 

kiszolgáltatottságának 
megismerése 

 Tudjon ismereteket 
gyűjteni a napi hírekből 
a fogyasztó 
kiszolgáltatottságáról 

 Tudja megfogalmazni a 
napi hírekben rejlő 
fogyasztói 
kiszolgáltatottságot 

        
1.2. A fogyasztó sérelme  A fogyasztó sérelmének 

értelmezése 
 Tudjon ismereteket 

gyűjteni a napi hírekből 
a fogyasztó sérelmeiről 

 Tudja megfogalmazni a 
napi hírekben rejlő 
fogyasztói sérelmet 

        
2. Értékválasztás  Az értékválasztás befolyásolása     
        
2.1. A mértékletesség erénye  A mértékletesség erényének 

megismerése, értelmezése 
 Legyen képes értelmezni 

a mértékletesség erényét 
szemelvények 
feldolgozásával 

 Tudjon érvelni a 
mértékletesség erénye 
mellett a fogyasztó 
számára 

        
2.2. A mértéktelenség  A mértéktelenség megismerése, 

értelmezése 
 Legyen képes értelmezni 

a mértéktelenséget, mint 
erénytelenséget 

 Tudjon érvelni a 
mértéktelenség ellen a 
fogyasztó számára 

        
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 
 Tudja a 

fogyasztóvédelem 
alapfogalmait 

 Tudja alkalmazni a 
fogyasztóvédelem 
alapfogalmait 

        
1.2. A fogyasztóvédelem céljai  A fogyasztóvédelem céljainak 

megismerése, értelmezése 
 Tudja a 

fogyasztóvédelem céljait 
 Tudja értelmezni a 

fogyasztóvédelem céljait 
        
2. Iskolán kívüli 

fogyasztóvédelem 
 Ismeretrendszer megszerzésének 

irányítása a fogyasztóvédelemről 
    

        
2.1. Termékismertetők   Termékismertetők feldolgozása, 

értelmezése 
 Legyen képes megérteni 

a termékismertetők 
lényeges információit 

 Tudja kritikusan kezelni a 
termékismertetőt 

        
2.2. Tájékoztatók, reklámok  Tájékoztatók, reklámok 

feldolgozása, értelmezése 
 Értse meg a tájékoztatók 

és a reklámok 
üzenetének lényegét 

 Ismerje fel a 
félretájékoztatás elemeit 
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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 

 Tudja a tanulói elvárás 
és elégedettségmérés 
szerepét 

 Tudja azonosítani a 
diákrendezvények 
partnereit és legyen képes 
feltételezni azok elvárásait 

        
3.2. Elvárásokat és 

elégedettséget mérő 
kérdőívek, űrlapok 

 Elvárásokat és elégedettséget 
mérő kérdőívek, űrlapok 
megismerése, értelmezése 

 Ismerje az elvárásokat és 
elégedettséget mérő 
kérdőíveket, űrlapokat 

 Tudjon elvárás és 
elégedettségmérő 
kérdőívet készíteni a 
diákrendezvényekhez 

        
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 

 Tudja jellemezni az 
iskolát és a benne zajló 
folyamatokat, mint árut 

 Legyen képes átlátni az 
iskola folyamatait és azok 
feltételrendszerét 

        
4.2. A tanuló és szülő, mint 

fogyasztó 
 A tanuló és a szülő 

fogyasztókénti megismerése 
 Tudja jellemezni a 

tanulót és a szülőt, mint 
fogyasztót 

 Legyen képes jellemezni a 
tanuló és a szülő 
fogyasztói igényeit 
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Tanulási cél, tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

Az Értékütköztetés- és a fogyasztóvédelem tanulásának céljai 
a 10. évfolyamon 

 
  

TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

(belépő tevékenységformák) 

  
TELJESÍTMÉNY 

(a továbbhaladás feltételei) 
 

        
     MINIMÁLIS  OPTIMÁLIS 

        
I. ÉRTÉKVÉDELEM  AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK 

HANGSÚLYOZÁSA ÉS 
KÖZVETÍTÉSE 

    

        
1. Értékrendek   Az értékrendek ütköztetése     
        
1.1. Homo oeconomicus  A homo oeconomicus 

jellemzőinek megismerése 
 Tudjon ismereteket 

gyűjteni a homo 
oeconomicus 
jellemzőiről 

 Tudja megfogalmazni a 
homo oeconomicus 
életformájának 
jellemzőit 

        
1.2. A homo oeconomicus 

értékrendje 
 A homo oeconomicus fogyasztói 

sérelmeinek megismerése 
 Tudjon ismereteket 

gyűjteni a homo 
oeconomicus fogyasztói 
sérelmeiről 

 Tudja megfogalmazni a 
homo oeconomicus 
fogyasztói sérelmeit  

        
2. Értékválasztás  Az értékválasztás befolyásolása     
        
2.1. Jól léti életforma  A jól léti életforma jellemzőinek 

megismerése 
 Legyen képes értelmezni 

a jól léti életforma 
jellemzőit szakszövegek 
alapján 

 Tudjon érvelni a jól léti 
életforma mellett 

        
2.2. Mértékletes életforma  A mértékletes életforma és a 

pazarló lét 
 Legyen képes jellemezni 

a mértékletes életformát 
és a pazarló létet 

 Tudjon érvelni a 
mértékletes életforma 
mellett és a pazarló lét 
ellen 

        
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 

 Tudja az 
egészségvédelem és a 
biztonság fogalmait 

 Tudja alkalmazni az 
egészségvédelem és a 
biztonság fogalmait 

        
1.2. Vagyoni érdekek védelme  A vagyoni érdekek védelmének 

megismerése, értelmezése 
 Tudja a vagyoni érdekek 

védelmének céljait 
 Tudja értelmezni a  

vagyoni érdekek 
védelmének céljait 

        
2. Iskolán kívüli 

fogyasztóvédelem 
 Ismeretrendszer megismerésének   

irányítása a fogyasztóvédelemről 
    

        
2.1. A fogyasztóvédelmi törvény 

alapvető érdekei 
 A fogyasztóvédelmi törvény 

alapvető érdekeinek 
megismerése, értelmezése 

 Legyen képes megérteni 
a fogyasztóvédelmi 
törvény alapvető 
érdekeit 

 Tudja kritikusan kezelni 
a fogyasztóvédelmi 
törvény alapvető 
érdekeinek sérüléseit 
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2.2. A fogyasztóvédelmi törvény 

alapvető fogalmai 
 A fogyasztóvédelmi törvény 

alapvető fogalmainak 
megismerése, értelmezése 

 Értse meg a 
fogyasztóvédelmi 
törvény alapvető 
fogalmait 

 Ismerje fel a 
fogyasztóvédelmi 
törvény alkalmazásának 
hiányosságait 

        
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 
 Tudja felsorolni az 

oktatás és nevelés 
kínálatát az 
intézményében 

 Tudja megfogalmazni 
saját igényeit az oktatás 
és nevelés kínálatára 
vonatkozóan 

        
3.2. Az oktatás és nevelés 

klímája 
 Az oktatás és nevelés klímájának 

megismerése és értelmezése 
 Tudja jellemezni az 

intézményének oktatás 
és nevelés klímáját 

 Tudja megfogalmazni a 
saját elvárásait az 
intézményének oktatás 
és nevelés klímájára 
vonatkozóan 

        
4. A tanulói fogyasztóvédelem  A tanulói fogyasztóvédelem 

megismerése 
    

        
4.1. Az oktatási törvény  Az oktatási törvény megismerése, 

és értelmezése 
 Tudja felsorolni az 

oktatási törvény azon 
elemeit, amelyek a 
tanulókat védi 

 Tudja értelmezni az 
oktatási törvény azon 
elemeit, amelyek segítik 
a sérelmeinek 
jogorvoslataiban 

        
4.2. A biztonságos intézmény 

szabályzatai 
 A biztonságos intézmény 

szabályzatainak megismerése és 
értelmezése 

 Tudja felsorolni azokat a 
területeket, amelyek az 
intézményének  
biztonságát 
szabályozzák 

 Tudja értelmezni azokat 
a szabályzatokat, 
amelyek a saját  
biztonságát 
szabályozzák 
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Az Ökológia, környezettan kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
szakiskola 9–10. 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 10. 
Heti 

óraszám 
5 

 
b = Lehetőleg csoportbontással. 
 
 
A KÉK kerettanterv a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Ökológia, környezettan kerettanterv az Ember és természet műveltségi területre terjed ki. 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 10. 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. 
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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. 
 
 

Javasolt óraszám 
 
 
Évfolyam 10. 
Óraszám 
(hetente) 
 

 5 

 
 

Jelmagyarázat 
 

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

           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. 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 

 
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 
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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 
    

        
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 
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VI.  KÖRNYEZETÉPÍTÉS  ISMERTEK 

TANULÁSAKÖRNYEZETÉPÍT
ÉSRŐL 

    

 
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 10. 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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III. 
SZABADON VÁLASZTHATÓ 

TANTÁRGYAK 
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AZ 
 

EMBER 
ÉS TÁRSADALOM 

 
 
 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 
KERETTANTERVEI 
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☺
 
 
 

HELYTÖRTÉNET 
 

9–10. évfolyam 
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A Helytörténet kerettanterv Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola  
9–10. évfolyam 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 Helytörténet kerettanterv tanulásához-tanításához javasolt időkeret: 
 

Évfolyam 9. 10. 
Óraszám ☺ 2 ☺ 2 

 
 
A KÉK kerettanterv és a NAT viszonyának jellemzői 
 
A KÉK Helytörténet kerettanterve a NAT Ember és Társadalom műveltségi területére terjed ki. A kerettanterv 
a Helytörténet műveltségi részterület követelményeinek Helytörténet tantárgyleírásában közölt továbbhaladási 
feltételeknek teljes mértékben megfelel. 
A Helytörténet kerettanterv a NAT műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül a Környezeti 
nevelés és a 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 Helytörténet 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 kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Helytörténet kerettantervet a 9–10. 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. 
 
 



 
 
 
 
5060 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 

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. 
 

Javasolt óraszám 
 
Évfolyam 9. 10. 
Óraszám 
(hetente) 

☺ 2 ☺ 2 

 
Tanítási segédlet 

 
Évfolyam Cím 

9–10. Honismeret, Műemlékvédelem, Magyar Múzeumok, Acta Archeologica, Levéltári Közlemények, Levéltári Szemle c. 
folyóiratok. 

 
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 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. 

 Meg tud 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 érzékenységé-
ről.  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. 

 
 

Tanév végi követelmények 9. évfolyamon 
 
a) Meg tud nevezni régészeti koronként és tárgytípusonként öt-öt régészeti leletet.  
b) Képes a kötetben található néhány térkép értelmező bemutatására. Ezekről információkat képes gyűjteni, 

valamint néhány összefüggést képes megállapítani.  
c) Tanári irányítással képes a település régészeti jellegének meghatározására. 
d) Legalább tíz régészeti leletet be tud mutatni. 
e) Szempontok alapján összevetést képes végezni. 
f) Képes pontos, tagolt jegyzetet készíteni a monográfia kiválasztott fejezeteiből. 
g) Követhető, jól jegyzetelhető ismeretterjesztő jellegű kiselőadást tud tartani.  
h) Tanúbizonyságot  tud tenni történelmi probléma érzékenységéről.   
i) Képes a mondai, legendás és anekdotikus részletek kiszűrésére és választásának indoklására.  
j) Képes lakóhelyének általa ismert valamennyi eseményének elhelyezésére a köztörténet jelentős 

eseményeinek sorában.  
k) Képes felismerni néhány hasonlóságot és különbséget a különböző feldolgozások /szintézisek/ történelmi 

eseményeket bemutató részletei között. 
l) Képes megfelelő formában érvelni a hasonlóságok és különbségek okainak feltárásánál. 
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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. 



 
 
 
 
5064 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
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 MŰEMLÉKVÉDELEM-

MEL, 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 Fons 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 
felhasználásával 
társainak ismertetést tud 
tartani. 

 
 
 

Tanév végi követelmények a 10. évfolyamon 
 
a) Több iratot ki tud választani egy történelmi korszakhoz vagy eseményhez kapcsolódóan, és képes ezen 

iratok meghatározott szempontok szerinti csoportosítására.  
b) Nagy biztonsággal tud olvasni és értelmezni többféle iratot.  
c) Képes szempontok meghatározására a különböző iratok összevetéséhez. 
d) Képes a jogszabályi egységek értelmezésére. Tudja elemezni megadott szempontok alapján a 

jogszabályrészleteket. 
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Személyi feltételek 

 Történelem – bármely szakos középiskolai tanári oklevél 

Tárgyi feltételek 

 Tanterem alapvető berendezésekkel (padok, székek, tábla stb.), szaktanterem nem szükséges 
 Szertár (a történelemmel közös is lehet)  
 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 

 Honismeret, Műemlékvédelem, Magyar Múzeumok, Acta Archeologica, Levéltári Közlemények, Levéltári 
Szemle c. folyóiratok 

A tananyagelsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyagelsajátítást 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 település történetének 

feldolgozása levéltári munkával  
 Látogatás egy megyei 

levéltárba, a levéltár 
funkcióinak és működésének 
megismerése 

 Egyéni megbeszélés 
 Csoportos megbeszélés 
 Egyénre szóló szóbeli 

feladatadás 
 Csoporthoz igazított szóbeli 

feladatadás 
 Szóbeli feleltetés 
 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 
 Kiállítások 
 Rendezvények 
 Előadások 
 Versenyeztetés 
 Zsűrizés 

 Egyénre szóló leíró-elemző 
verbális minősítés 
 Csoporthoz igazított leíró-

elemző verbális minősítés 
  „Hagyományos” osztályozás 
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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 
szakiskola 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 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 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. 
 
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. 
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A kerettanterv alkalmazásához szükséges feltételek 
 
A Népismeret, néprajz tanítása 2002. szeptember 1-jétől 2005. szeptember 1-ig Hagyományismeret szakirányú 
továbbképzési szakot igazoló képesítéssel, 2005. szeptember jé1-től néprajztanári szakvégzettséggel lehet. 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. 

 
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. 
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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. 

        
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. 

        
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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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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Személyi feltételek 

 Főiskolai szintű néprajz tanári képesítés 

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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  ☺
 
 
 
 

TÁRSADALMI, POLITIKAI, 
JOGI ÉS ÁLLAMTANI 

ISMERETEK 
 

9–10. évfolyam 
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A Társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv 
(KÉK) keretei között a szakiskola 9–10. 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. 
Óraszám 
(hetente) 

☺ 2 ☺ 2 

 
 
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.  Az antik 
és középkori elméletek bemutatása, valamint a NAT által az Ember és társadalom műveltségi területen 
megjelölt számos képesség fejlesztése a cél. A 9. évfolyamon erre a reneszánsz és a felvilágosodás, a 10. 
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.  
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A társadalmi, politikai, jogi és államtani ismeretek tanulásának 
céljai a 9–10. 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 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. 
Óraszám 
(hetente) 

☺ 2 ☺ 2 
 

 
 
 

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 



 
 
 
 
5092 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
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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Személyi feltételek 

 Főiskolai szintű diploma (lehetőleg a társadalomtudományok körében) és: 
 2003-tól Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzés, addig 30-60 órás PAT továbbképzés 
 2007-től ember- és társadalomismeret szak 

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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MŰVELTSÉGI TERÜLET 
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  ☺
 
 
 
 
 
 

ÖKOLÓGIA, KÖRNYEZETTAN 
 

10. évfolyam 
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Az Ökológia, környezettan kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a 
szakiskola 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 10. 
Heti 

óraszám 
☺ 2 

 
 
 
A KÉK kerettanterv a NAT viszonyának jellemzői 
 
A Ökológia, környezettan kerettanterv az Ember és természet műveltségi terület terjed ki Az 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 10. 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 10. 
Óraszám 
(hetente) 

☺ 2 

 
 
 

Jelmagyarázat 
 

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

           
= szabadon választható kerettantervi ajánlás. 
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Tematikus tananyag, tanulási program, teljesítmény 
 

10. évfolyam 
 

  
TEMATIKUS 
TANANYAG 

 

  
TANULÁSI PROGRAM 

  
TELJESÍTMÉNY 

 

        
     MINIMÁLIS   OPTIMÁLIS 

        
I. TERMÉSZETVÉDELEM, 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 ISMERETEK TANULÁSA, 

TAPASZTALATOK SZERZÉSE 
A TERMÉSZETVÉDELEMRŐL 

    

 
II.  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 

 
III. KÖRNYEZETGAZDÁL-

KODÁS 
 ISMERETEK TANULÁSA  

A KÖRNYZETGAZDÁL-
KODÁSRÓL 

    

        
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 
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IV. 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 

 
V. 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. 

 
Vi. 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 
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VI.  KÖRNYEZETÉPÍTÉS  ISMERTEK 

TANULÁSAKÖRNYEZETÉPÍT
ÉSRŐL 

    

        
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 

 
VII. 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 10. 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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MŰVÉSZETEK 
 
 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 
KERETTANTERVEI 
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  ☺
 
 
 
 

BÁBOZÁS 
 

9–10. évfolyam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5107 

 
 
A Bábozás kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola  9–10. 
évfolyam számára kimunkált, a gyakorlatban több ízben kipróbált, a NAT-hoz igazított részletes kerettanterv. A 
tanulók számára a kerettanterv kötelezően választandó. 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. 
Heti óraszám ☺ 2 ☺ 2 

 
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 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 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, 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. 
 
 
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. 
Óraszám 
(hetente) 
 

☺ 2 ☺ 2 

                                                           
1 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. 



 
 
 
 
5110 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
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 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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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. 

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 

 



 
 
 
 
5112 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20/II. szám 

 
 
 

  

☺
 
 
 
 
 
 

SZÍNJÁTSZÁS 
 

9–10. évfolyam 
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A Színjátszás kerettanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv /KÉK/ keretei között a szakiskola 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. 
 
 
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.  
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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 

 
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. 

 
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. 
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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  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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Személyi feltételek 

 Tanári diploma és drámapedagógiai játékok, színjátszó gyakorlatok vezetésében való felkészültség, 
valamely szintű tanfolyamról szóló tanúsítvány 
 2003 szeptemberétől drámapedagógiai végzettséget igazoló oklevél 

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 

 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
1) kereszttanterv, amely iskolafokok szerint csoportosítva közöl tartalmakat, azokat nem bontja tovább 

évfolyamokra; 
2) 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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☯
 
 
 

ÖNISMERET  
KERESZTTANTERV 

„B” változat 
 

9–10. évfolyam 
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Az Önismeret kereszttanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei között a szakiskola 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. 
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. 
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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. 
 
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 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 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 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 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 együttélő 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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MÁSSÁG AZ ISKOLÁBAN 
 ÉS AZ ÉLETBEN  
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9–10. évfolyam 
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A Másság az iskolában és az életben kereszttanterv a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) keretei 
között a szakiskola 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 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.  

– S 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 
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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) 
 

    
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) 

    
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 
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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 ) 
    
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.) 
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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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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 
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A Helyünk az univerzumban 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. 
 

Tematikus tananyag, tanulási program
 

9–10. 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. 
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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 
    

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 
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A környezettudatos magatartás kereszttanterv alkalmazásának 
céljai  

 
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 
 

9–10. 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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9–10. évfolyam 
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Az Információs és kommunikációs kultúra kereszttanterv 
alkalmazásának céljai 

 
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. 
 
 

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 
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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 

 
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 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5155 

 
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 
    
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   
    
    

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 
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3. Közhasznú információforrások  Közhasznú információforrások használatának gyakorlása 
 
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 
    
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   
    

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 

    
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5159 

 
 
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  
 

9–10. évfolyam 
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A Tanulásmódszertan című kereszttanterv alkalmazásának céljai  
 
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
 

9–10. 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 
    
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 
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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 

    
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 
    

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 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5165 

 
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 
    
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 
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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 
    
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 
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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 
    
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 
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Az Egészség és betegség című kereszttanterv
 alkalmazásának céljai

 
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. 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. 
 
 

Tematikus tananyag, tanulási program 
 

9–10. 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 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  
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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. 

 
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. 
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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 

    
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 
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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 
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3.  Életkorhoz kapcsolt 
folyamatok 

 Ismeretek az életkorhoz 
kapcsolható élettani 
folyamatokhoz 

    
3.1.  Az emésztés és a 

kiválasztás élettani 
folyamatinak életkori 
sajátosságai 

 Ismeretek az életkor szerint 
megnevezhető 
sajátosságokról 

    
V. MOZGÁS 

KOORDINÁCIÓ  
 ISMERETEK TANULÁSA 

A MOZGÁS-
KOORDINÁCIÓRÓL  

    
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 
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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 

 
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 
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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 
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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 

    
VII. ÉRZÉKSZERVEINK   ISMERETEK 

TANULÁSA 
ÉRZÉKSZERVEKRŐL  

    
1. Az érszékszervek   Ismeretek tanulása az 

érzékszervekről  
    
1.1. Az érzékszervek   Ismeretek tanulása az 

érzékszervekről 
    
1.1.2. 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 

    
1.1.3. 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 

    
1.1.4. 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 
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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 

    
2.1.2. 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 

    
2.1.3. a hallószerv 

betegségei: a 
középfülgyulladás, a 
nagyothallás és a 
süketség 

 a hallószerv betegségeiről: a 
középfülgyulladásról, a 
nagyothallásról és a 
süketségről informáló 
szöveg elolvasása, 
feldolgozása 

    
2.1.4. a bőr betegségei: 

ekcémás bőrgyulladás, 
bőrgombásodás 

 a bőr betegségeiről: az 
ekcémás bőrgyulladásról és a  
bőrgombásodásról informáló 
szövegek elolvasása, 
feldolgozása 

    
2.1.5. 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 
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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 
    

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 

    
    



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5181 

 
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 
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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 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 
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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 

    
1.1. 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 
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1.4. 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 
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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 

    
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 
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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 

    
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 
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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 

    
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 
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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 
    

1.3. 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 

    
2. Életkori sajátosságok  Ismeretek az életkorhoz 

kapcsolható élettani 
folyamatokhoz 
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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 
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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 

    
XXII. STD-AIDS-ről 

további információk 
 TOVÁBBI 

ISMERETEK 
TANULÁSA AZ STD 
ÉS AZ AIDS 
BETEGSÉGEKRŐL 

    
1. Tovbbi információk az 

STD és az AIDS 
betegségről 

 Ismeretek bővítése a 
szexuális úton terjedő és 
az AIDS immunhiányos 
betegségről 

    
1.1. Az STD és az AIDS 

elterjedtése, 
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 
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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 
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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 

    
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 
kockázatokróll 

    
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, 
ELSŐSEGÉLY-
NYÚJTÁS  

 TÁJÉKOZÓDÁS  

    
1. Közlekedés, baleset, 

elsősegélynyújtás 
 Ismeretek tanulása a 

közlekedés és az emberi 
környezet kapcsolatáról, a 
balesetről, az 
elsősegélynyújtásról 

    
1.1. A közlekedés-

biztonság, 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. 
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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 Értékvédelem és fogyasztóvédelem című kereszttanterv 
alkalmazásának céljai  

 
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. 
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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 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 
 
 
 
 



 
 
 
 
2006/20/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5199 

 

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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